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Voorwoord Raad van Toezicht 
 

2011 gaat voor het Maasstad Ziekenhuis de geschiedenis in als een bewogen jaar. Niet 

alleen door de implicaties van de uitbraak van de Klebsiella oxa 48, maar ook door de 

kinderziektes na het betrekken van de nieuwbouw en het veranderend zorglandschap 

waarin o.a. prestatiebekostiging, concentratie en specialisatie en ondernemerschap 

centraal staan. 

 

Uit onafhankelijk en objectief onderzoek van IGZ en - de door onszelf ingestelde – com-

missie Lemstra is inmiddels gebleken dat het Maasstad Ziekenhuis bij zowel patiënten, 

medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars, politiek, media en publieke opinie vermijd-

bare schade heeft veroorzaakt. De Raad betreurt dat in hoge mate. Het heeft o.a. geleid 

tot een te betreuren aantal van drie overledenen door de uitbraak en vermijdbaar leed 

voor (nabestaanden van) dragers van de genoemde bacterie. 

De schaalgrootte van de public health operatie, in samenwerking met o.a. RIVM, GGD en 

lokale zorginstellingen, waarin duizenden patiënten zijn gescreend op het dragen van de 

bacterie, heeft ook een enorme aanslag gedaan op de financiële reserves van het 

Maasstad Ziekenhuis. Echter, door de resultaten van de afgelopen jaren en het ingrijpen 

in 2011 heeft het ziekenhuis de crisis doorstaan. Aandacht blijft geboden voor de 

liquiditeitsontwikkeling. 

 

De Raad van Toezicht is van mening haar verantwoordelijkheid te hebben genomen in 

deze crisis. Zij heeft diverse maatregelen genomen, zoals het aanstellen van prof. dr. L. 

Eijsman met als opdracht de uitbraak onder controle te krijgen en het aanstellen van 

prof. dr. M. Bonten als supervisor over de afdelingen microbiologie en infectiepreventie. 

Aan de heer P. Smits is ontslag verleend en - om de continuïteit van het bedrijf te garan-

deren – heeft de Raad hem tijdelijk laten opvolgen door een terugtredend lid van de 

Raad, de heer dr. P. Weeda. Met het aantrekken van de heer A. Westerlaken als voor-

zitter van de Raad van Bestuur is vervolgens aanvang gemaakt met een nieuwe 

bestuursstijl – en structuur. De Raad van Bestuur zal gaan bestaan uit drie leden, met 

naast de voorzitter een lid met een medisch profiel en een lid met een financieel profiel.  

De Raad van Toezicht van het Maasstad Ziekenhuis heeft geconstateerd dat de 

ontwikkelingen die nu zijn ingezet de juiste zijn. Dit betekent ook ruimte voor een nieuwe 

Raad van Toezicht. Dit proces is inmiddels gestart. Ultimo 2012 moet het aanstellen van 

een nieuwe Raad van Toezicht zijn afgerond.  

 

Met deze ingrepen vertrouwt de Raad van Toezicht erop dat ondanks de veranderende 

context het Maasstad Ziekenhuis snel weer de weg omhoog terug kan vinden. Het 

Maasstad Ziekenhuis is en blijft een van de modernste ziekenhuizen waarin kwaliteit en 

veiligheid nu nog meer centraal zijn komen te staan. Juist ook op deze gebieden zal een 

verdere intensivering van de samenwerking met regionale ziekenhuizen in Zuidwest 

Nederland centraal staan. Immers, ook de komende jaren blijft de uitdaging om met 

elkaar meer patiënten te helpen met kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten. Het 

uiteindelijke doel is de resultaten van onze behandelingen meer en meer inzichtelijk te 

maken voor patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars. 

 

De Raad van Toezicht dankt de medewerkers en specialisten van het ziekenhuis voor hun 

inzet in dit bijzonder zware jaar. 

 

Namens de Raad van Toezicht 

Ad Scheepbouwer 

31 mei 2012 
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Voorwoord Raad van Bestuur 
 
Voor het Maasstad Ziekenhuis was 2011 een veelbewogen jaar. De uitbraak van de 

Klebsiella-bacterie zorgde voor een schok onder patiënten en personeel. We kregen veel 

kritiek omdat de ernst van de besmetting niet tijdig werd onderkend en bekend gemaakt. 

Door een groot aantal maatregelen was de bacterie-uitbraak onder controle te krijgen. 

De onrust onder patiënten en familie was daarmee niet opgelost. Vertrouwen terug-

winnen zal nog veel inzet vragen. Er was ook goed nieuws: de verhuizing naar ons 

nieuwe pand is prima verlopen. Het Maasstad Ziekenhuis was hard toe aan nieuwe 

huisvesting. Dat is gelukt in een modern en mooi ziekenhuis. Ook de locatie is vernieuw-

end met de samenwerking op de Zorgboulevard. Verschillende zorgaanbieders die in 

onderlinge afstemming hoge kwaliteit van zorg realiseren. 

 

2011 had door de verhuizing een feestelijk ijkpunt in ons bestaan moeten worden, maar 

werd een moeizaam jaar door de uitbraak van de oxa-48 producerende Klebsiella bacte-

rie. Deze bacterie kan leiden tot zeer moeilijk behandelbare infecties waaraan ernstig 

zieke patiënten kunnen overlijden. Dat die infecties vermoedelijk tot drie sterfgevallen 

hebben geleid, is een zeer pijnlijke constatering. In de eerste plaats voor de patiënten en 

hun nabestaanden, maar uiteraard ook voor het ziekenhuis.  

 

We zijn er niet in geslaagd de uitbraak te voorkomen. Zowel de inspectie voor de 

gezondheidszorg als de commissie waarheidsvinding hebben dit geanalyseerd en de 

fouten in kaart gebracht. De concrete acties in 2011 zijn helder weer te geven. Toen het 

nieuws in mei 2011 naar buiten kwam is de bestrijding van de bacterie-uitbraak in een 

stroomversnelling geraakt. Maasstad medewerkers werkten daarbij intensief samen met 

deskundigen van buiten onze organisatie. Professor dr. Marc Bonten van het Universitair 

Medisch Centrum Utrecht kreeg de supervisie over de afdeling microbiologie in ons 

ziekenhuis. Er werd een outbreakteam geformeerd dat snel en doeltreffend optrad. Op 18 

juli kon het team melden dat de uitbraak was beteugeld. Twee maanden later, op 15 

september, was de uitbraak ook formeel onder controle: er kwamen geen onbegrepen 

besmettingen meer voor. Op 1 oktober beëindigde de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGZ) het verscherpt toezicht, dat was ingesteld op 20 juli.  

 

De berichten over de Klebsiella besmettingen hebben in en buiten ons ziekenhuis veel 

onrust en verdriet veroorzaakt. Op 2 september maakte professor De Jonge de bevin-

dingen bekend van het onderzoeksrapport dat hij in opdracht van het ziekenhuis heeft 

opgesteld. Professor De Jonge concludeerde onder meer dat drie patiënten zeer waar-

schijnlijk zijn overleden als direct gevolg van de multiresistente bacterie en dat niet 

uitgesloten is dat de bacterie bij 10 patiënten heeft bijgedragen aan het overlijden. De 

Raad van Bestuur heeft de conclusies van professor De Jonge overgenomen en spijt 

betuigd aan de nabestaanden.  

 

Het ziekenhuis heeft niet adequaat opgetreden bij het voorkomen, signaleren en 

bestrijden van de bacterie-uitbraak. De IGZ concludeerde dat de uitbraak onnodig lang 

heeft geduurd door gebrek aan urgentiebesef en het uitblijven van de juiste maatregelen. 

Ook meent de IGZ dat het functioneren van het ziekenhuis op veel niveaus niet adequaat 

was. Ook de commissie Waarheidsvinding, onder leiding van prof. W. Lemstra, bekriti-

seert de handelwijze van het ziekenhuis. Volgens Lemstra cs is het functioneren van de 

medisch microbiologen, de afdeling infectiepreventie, de betrokken medisch specialisten, 

de Medische Staf, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht in de geding geweest.  

 

In deze uiterst moeilijke omstandigheden heeft ons ziekenhuis veerkracht getoond. 

Iedereen heeft hard gewerkt om de crisis het hoofd te bieden. Met resultaat. De uitbraak 

is succesvol bestreden. Een werkgroep vanuit het ziekenhuis heeft een syllabus over 

Klebsiella, BRMO en oxa-48 geschreven voor huisartsen en zorginstellingen.  
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Er zijn geaccrediteerde nascholingsavonden voor huisartsen geweest in het ziekenhuis. 

Door medewerkers is veel nazorg besteed aan nabestaanden en patiënten en zij blijven 

dat doen. 

 

Een crisis maakt ook een organisatie scherp. De (structurele) aandachtspunten van het 

afgelopen jaar zijn vertaald naar activiteiten om te verbeteren en te veranderen. 

De basis daarvoor is gelegd in het verslagjaar door de interim bestuurders. Het gaat 

daarbij om een gerichte aanpak rond het thema kwaliteit en veiligheid. Het streven is dat 

het Maasstad Ziekenhuis eind 2012 voldoet aan de scherpste normen. 

De focus op kwaliteit was voor velen minder duidelijk in de afgelopen periode. Dat is 

verbeterd. Samenwerking, intern en in de regio, verdieping en verbreding van kennis, 

cultuur- en organisatieverandering zijn de steekwoorden in de komende tijd. Veel  

aanbevelingen van de IGZ en de commissie Lemstra zijn al geïmplementeerd of in uit-

voering. De voortgang van deze inzet en de ervaringen zullen we ook tussentijds gaan 

melden, ook als verantwoording naar alle betrokkenen. 

 

Gelukkig was er ook goed nieuws. We kunnen trots zijn op ons nieuwe pand aan de 

Maasstadweg 21 in Rotterdam. Op 14 en 15 mei verhuisde de inboedel naar ons nieuwe 

onderkomen, op maandag 16 mei volgden de patiënten. Zij werden, al naar gelang hun 

gezondheid het toestond, verdeeld over zes ambulances, een mobiele intensive care unit, 

een touringcar, twee rolstoelbusjes en vier verhuiswagens. In totaal moest ongeveer 

6500 kubieke meter aan medische apparatuur, computers en meubilair worden vervoerd. 

Ons nieuwe ziekenhuis opende zijn deuren op 17 mei. Patiënten en bezoekers hebben 

positief gereageerd. Het pand straalt kwaliteit en rust uit en patiënten voelen zich meer 

op hun gemak dan in de oude accommodaties. We kunnen ook hoop putten uit de cijfers 

over de patiënttevredenheid. Toen het ziekenhuis te kampen had met de Klebsiella 

bacterie zijn de waarderingscijfers gedaald. Het doet ons deugd te constateren dat deze 

tegen het einde van 2011 weer op het oude niveau zijn teruggekeerd. Ondanks alles 

hebben we de aandacht voor de patiënten weten vast te houden. 

 

Als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft het leefmilieu onze 

extra aandacht. We zijn met de afvalverwerker overeengekomen dat al het afval van het 

ziekenhuis honderd procent CO2neutraal verwerkt wordt. Het ziekenhuis heeft hiervoor 

het predicaat ‘Green Label’ gekregen. Op het gebied van mobiliteit streven we naar het 

terugdringen van de auto in het woon/werkverkeer. Ook grensoverschrijdend neemt het 

Maasstad Ziekenhuis zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het samenwerkings-

verband met het Laquintinie ziekenhuis in Douala in Kameroen is in 2011 uitgebouwd. In 

het derde kwartaal van 2011 zijn materieel en hulpgoederen in drie zeecontainers 

verscheept naar Kameroen. Een delegatie van het Maasstad Ziekenhuis heeft gezorgd 

voor advies en hulp bij de installatie van apparatuur. Twee verpleegkundigen van het 

ziekenhuis gaven een IC-cursus voor verpleegkundigen en artsen uit Kameroen.  

 

De bacterie uitbraak heeft ook ingrijpende gevolgen gehad voor een groot aantal 

personen binnen ons ziekenhuis. Mijn voorganger Paul Smits, die de afgelopen zeven jaar 

het boegbeeld was, heeft het ziekenhuis verlaten. Zijn taak is in 2011 en een deel van 

2012 tijdelijk waargenomen door de heren L. Eijsman en W.C. Weeda. Ik wil graag alle 

betrokken bedanken voor hun inzet voor ons ziekenhuis.  

 

De daadkracht van onze medewerkers sterkt mij in de overtuiging dat wij samen hard 

werken aan een kwalitatief en veilig ziekenhuis. We bevinden ons nu in een nieuwe fase. 

Er is al veel verbeterd, maar is er nog veel werk te doen. Samen pakken wij dat op. We 

blijven ons zeven dagen per week, 24 uur per dag inspannen voor onze patiënten. Want 

zij staan centraal in ons ziekenhuis.  
 

Anton Westerlaken,  

voorzitter Raad van Bestuur,  

31 mei 2012 
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Voorwoord Medische Staf 
 

Het jaar 2011 kenmerkte zich door grote tegenstellingen. Hoogtepunten om niet te 

vergeten en dieptepunten waaraan je niet graag herinnerd wilt worden kwamen samen in 

2011. Een gedenkwaardig jaar. 

 

Bijzonder hoogtepunt was het betrekken van de nieuwbouw. Jarenlang is hier naartoe 

geleefd; al bij de eerste besprekingen tussen het voormalige Clara ziekenhuis en het 

Zuider ziekenhuis in 1999 werd het betrekken van een nieuw gebouw genoemd als 

noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle fusie. In 2011, 13 jaar later, was het 

eindelijk zover en kon het nieuwe gebouw worden betrokken. Met goede zin en vol 

nieuwe ideeën toog een ieder vanaf 17 mei naar de Maasstadweg in plaats van naar de 

Olympiaweg c.q. de Groene Hilledijk. 

 

Buitengewoon dieptepunt was de Klebsiella crisis. Patiënten die zich voor medische zorg 

hadden toevertrouwd aan het Maasstad Ziekenhuis en de daar werkzame medisch 

specialisten, werden besmet met de multi resistente Klebsiella bacterie. Dat vertrouwen 

hebben we beschaamd. Ook als medische staf bieden we daarvoor oprechte excuses aan, 

allereerst aan patiënten en hun families. Verder ook aan verwijzers, omliggende 

zorginstellingen en andere betrokkenen. 

 

Bovenstaande gebeurtenissen hebben veel inzet van medewerkers gevraagd. Extra inzet, 

omdat natuurlijk de patiëntenzorg gewoon doorgang moest vinden. En daarnaast 

vroegen tal van andere activiteiten, projecten en ontwikkelingen ook de nodige aandacht. 

 

Belangrijk initiatief vanuit de medische staf is het opstellen van een nieuw strategisch 

medisch beleidsplan. Nieuwe regelgeving uit Den Haag stuurt aan op verdeling en 

concentratie van zorg, verzekeraars gaan zorg selectief inkopen en per 1 januari 2012 

wijzigt de financieringsstructuur voor ziekenhuizen en de honoreringsstructuur voor 

medisch specialisten. Deze ontwikkelingen vragen van het ziekenhuis een duidelijke 

positiebepaling en zorgvuldige beleidskeuzes.  

Het Maasstad Ziekenhuis wil in de regio de positie van een topreferent opleidingszieken-

huis innemen. Daarbij past het lidmaatschap van de Samenwerkende Topklinische 

Ziekenhuizen. Om deze positie te kunnen invullen zijn goede afspraken met omliggende 

ziekenhuizen noodzakelijk over onderlinge samenwerking. 

 

De mogelijkheden van het nieuwe gebouw en de gebleken kwetsbaarheid hebben de 

Medische Staf in ieder geval gesterkt in de overtuiging dat kwaliteit en veiligheid 

topprioriteit in ons ziekenhuis moeten zijn. 

 

 

Namens de Vereniging medische Staf 

 

Henk Spijker 

Voorzitter a.i. 

31 mei 2012 
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Uitgangspunten van de Verslaglegging 
 

Voor u ligt het Maatschappelijke Verslag 2011 (MV) van de stichting Maasstad Ziekenhuis 

te Rotterdam. Hierin worden de deelnemingen MCRZ Holding B.V., MaAssist B.V., 

Poliklinische Apotheek B.V., Maasstad Flex B.V., Diagnostisch Centrum Rotterdam B.V. en 

Diagnostisch Centrum Skoop B.V. meegenomen binnen de consolidatiekring.  

 

Dit verslag maakt onderdeel uit van het Jaardocument 2011, dat bestaat uit het maat-

schappelijk verslag, de jaarrekening en de kwantitatieve gegevens. Voor de jaarrekening 

verwijzen we graag naar de site www.jaarverslagenzorg.nl waar deze openbaar is 

gemaakt. De kwantitatieve gegevens zijn ook via deze site op de webapplicatie DigiMV te 

vinden.  

 

In dit jaardocument legt de Stichting Maasstad Ziekenhuis zo volledig mogelijk verant-

woording af over de activiteiten van al haar bedrijfsonderdelen. Voor zover in dit verslag 

subonderdelen of nadere detaillering uit Bijlage 2 ontbreken, zijn deze voor het Maasstad 

Ziekenhuis hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid. De 

eisen die aan de uitwerking worden gesteld zijn in een laat stadium bekend geworden 

waardoor de rapportage niet op alle onderdelen volledig hieraan conform is. In het 

jaardocument 2012 zal dit worden aangepast. 

 

In het Maatschappelijk Verslag presenteren we zo transparant en volledig mogelijk onze 

prestaties over het jaar 2011. Dit doen we onder meer door antwoord te geven op de 

verantwoordingsvragen die zijn opgesteld conform de Wet Toelating Zorginstellingen 

(WTZi) en de richtlijnen voor de jaarverantwoording voor zorginstellingen 2011 van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op deze manier verantwoorden 

we ons tegenover de belanghebbenden, zowel intern als extern. Daarnaast willen wij de 

samenleving een integraal beeld van onze organisatie geven en transparantie in de 

zorgsector bevorderen.  

 

De onderwerpen die in dit MV aan bod komen, zijn gebaseerd op het Global Reporting 

Initiative, een wereldwijd gebruikt raamwerk binnen en buiten de zorg dat is voorge-

schreven door het ministerie. Indien er inherente beperkingen in de betrouwbaarheid van 

de gegevens zijn, is dit als zodanig vermeld bij de betreffende gegevens. Waar mogelijk 

en relevant is er een vergelijk in informatie opgenomen ten opzicht van 2010. 

 

In hoofdstuk 2 ‘Profiel van de organisatie’ beschrijven we het Maasstad Ziekenhuis 

waarbij we ingaan op de structuur, kerngegevens en samenwerkingsrelaties.  

 

In hoofdstuk 3 ‘Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap’ wordt de 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het Maasstad Ziekenhuis 

weergegeven. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de principes van de 

Zorgbrede Governancode en hoe wij in 2011 omgegaan zijn met medezeggenschap. 

 

In hoofdstuk 4 ‘Beleid, inspanningen en prestaties’ beschrijven wij ons meerjarenbeleid, 

kwaliteitsbeleid en financieel beleid. 

 

Tot slot vindt u in de laatste paragrafen onze activiteiten op het gebied van informatie- 
en communicatietechnologie en maatschappelijk ondernemen.  

 

NB: In de bijlage is een afkortingenlijst opgenomen. 
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2. Profiel van de organisatie 
 

In dit hoofdstuk beschrijven wij het profiel van onze organisatie. Zo vindt u onder meer 

onze algemene identificatiegegevens en de juridische en organisatorische structuur van 

de organisatie. Ook beschrijven wij het interne toezicht, de gelieerde partijen en tot slot 

onze kerngegevens. 

 

2.1 Algemene identificatiegegevens 

 

Contactgegevens Stichting Maasstad Ziekenhuis 

Adres Postbus 9100 

Plaats 3007 AC 

Telefoonnummer 010-2911911 

Identificatienummer KvK 24299846 

E-mailadres info@maasstadziekenhuis.nl 

Internetadres www.maasstadziekenhuis.nl 
Locaties 

Maasstad Ziekenhuis Maasstadweg 21  3079 DZ Rotterdam 

Maasstadhuis Haestrechtstraat 7 3079 DC Rotterdam 

Deelnemingen Adres Plaats   Deelneming KvK nr. 

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 

Diagnostisch Centrum Rotterdam B.V. Vasteland 10 3011 BL Rotterdam 30% 24422431 

Diagnostisch Centrum Skoop B.V. Laan van Bol'es 3 3122 AE Schiedam 65% 24450390 

Zorgboulevard B.V. P. Krugerstraat 181 3072 GJ Rotterdam 33% 24433781 
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2.2 De Structuur 

 

2.2.1 De juridische structuur 
De Stichting Maasstad Ziekenhuis werd tot 1 augustus 2011 formeel geleid door een 

eenhoofdige Raad van Bestuur (algemeen directeur), de heer Paul M.L. Smits, arts, MBA 

die onder toezicht stond van een Raad van Toezicht. De heer Smits was de voorzitter van 

een directieteam, waarmee hij het ziekenhuis samen aanstuurde. Vanaf 1 tot 9 augustus 

2011 bestond de Raad van Bestuur uit twee personen: de heer Smits en de heer L. 

Eijsman. Nadat de heer Smits op 9 augustus het ziekenhuis had verlaten, bestond de 

Raad van Bestuur weer uit één persoon, te weten de heer Eijsman. Op 15 augustus trad 

de heer W.C. Weeda toe tot de Raad die vanaf die datum weer tweehoofdig was. 

 

2.2.2 De organisatorische structuur.  
 

directeur beheer

F. A rnoldy (tot 14-06-11)

A . W eermeijer (a.i. vanaf 14-06-11) 

O nderneming sraad

M. G ommans, voorzitter

Patiëntenraad

F. T romp, voorzitter

Bestuur V erenig ing  Medische Staf

A .F . G rootendorst, voorzitter

V erpleegkundig e A dv iesraad

P.C .J . van der W eegen, voorzitter

Interne geneeskunde

Longgeneeskunde

MDL

Hartcentrum

O K

SEH

R eumatologie

O rthopedie

Plastische C hirurgie

A nesthesiologie en 

P ijnbestrijding

Urologie

Neurochirurgie

Klinische F ysica

Apotheek

Radiologie

G eestelijke verzorging

Bibliotheek

J uridische zaken, klachten en MIP

Medische Z aken

M.A . van A art

Marketing , 

C ommunicatie en 

Sales

D.J  Berkelder

T eam A dvies en 

O ntwikkeling

Bureau V ereniging

Medisch S taf

Marketing & S ales

PR & C ommunicatie

Nieuwe Media

P atiëntenvoorlichting

F ondsenwerving

Raad v an Bestuur

P. Smits (tot 09-08-11)

W .C . W eeda (V oorzitter a.i. vanaf 15-08-11)

L. E ijsman (lid a.i. vanaf 01-08-11)

directeur zorg

S.V .H. Baas 

Chirurgie

Brandwondencentrum

Gynaecologie

Kindergeneeskunde

KNO

Oogheelkunde

Dermatologie

Allergologie

Kaakchirurgie

Dagbehandelingscentrum

Intensive Care
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Figuur 1. Organogram Maasstad Ziekenhuis 
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2.2.3 Het interne toezicht 
Het interne toezicht werd uitgeoefend door de Raad van Bestuur. Samen met de 

directeur zorg drs. Alex Dirks, directeur beheer drs. Frank Arnoldy (tot 14 juni 2011, 

daarna drs. Arnoud Weermeijer) en directeur zorg drs. Saskia Baas vormde de Raad van 

Bestuur het directieteam. Het directieteam stuurt de (zorg)eenheden aan en heeft 

daarnaast een aantal ziekenhuisbrede portefeuilles.  

 
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/directie. De kern van de afspraken uit het 

reglement is: 

 

- zorgdragen voor een goed functionerende directie (door benoeming, beoordeling en 

  ontslag van de directie); 

- 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 directie; 

- houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van  

  zaken in de instelling; 

- goedkeuren van strategische beslissingen van de directie; 

- de aanwijzing van of beëindiging van de opdracht aan de controlerende externe  

  accountant. 

 

Directie 

Toezicht vindt onder meer structureel plaats door een directieoverleg en een vier-

wekelijkse Board Review. Het directieoverleg vond tot het aantreden van de heer Eijsman 

tweewekelijks plaats en daarna elke week. In dit overleg worden de besluiten genomen. 

Tijdens de Board Review beziet het gehele directieteam gedurende een hele dag of de 

gemaakte afspraken zijn nagekomen, of we op koers zitten dan wel moeten ingrijpen. 

Ook loopt de directie de status van de grotere ziekenhuisbrede projecten door. Dit zijn de 

afspraken voor het ‘going concern’ en de lopende projecten. Na zes maanden beziet de 

directie opnieuw of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Ook deze controle vindt 

plaats tijdens de Board Review. 

 

Management 

Tijdens het directieoverleg adviseren de voorzitter van de medische staf, een lid van het 

stafbestuur, de manager medische zaken en de manager marketing, communicatie & 

sales de directie over de besluitvorming. Tot mei 2011 nam ook de manager nieuwbouw 

deel aan dit overleg, en aan de Board Review. Na de verhuizing is deze functie 

opgeheven.  

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. De aandachtsdirecteur heeft maandelijks 

met zijn of haar managers en medisch managers een gestructureerd maandgesprek. De 

uitkomsten van dit gesprek zijn de input voor de Board Review. 



   

 11 

 

2.2.4 Medezeggenschapsstructuur  
Het Maasstad Ziekenhuis kent vier inspraak-/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. In para-

graaf 3.5 tot en met 3.9 wordt meer 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 en verzorgenden 

 

2.2.5 Gelieerde Partijen 
Het Maasstad Ziekenhuis heeft een aantal deelnemingen en andere gelieerde partijen. 

Niet alle deelnemingen vallen binnen de consolidatiekring. Een voorwaarde om meege-

nomen te worden in de consolidatie is dat het Maasstad Ziekenhuis een overheersende 

zeggenschap heeft over het gevoerde beleid. Dat geldt alleen voor MCRZ Holding, 

MaAssist B.V., de Poliklinische Apotheek B.V. en de in 2011 opgerichte Maasstad Flex 

B.V. Op basis van het aandelenkapitaal zou een meeconsolidatie van het Diagnostisch 

Centrum Skoop in de lijn der verwachting liggen. Gezien de beperkte omvang van deze 

B.V. en het voornemen van het Maasstad Ziekenhuis om binnen korte tijd minimaal 35% 

van de aandelen te vervreemden, is deze B.V. niet meegeconsolideerd. De onderhande-

lingen over de vervreemding zijn inmiddels in gang gezet. Zie figuur 2 voor de 

schematische structuur. 

 

Wel in de consolidatie meegenomen zijn: 

 

1. MCRZ Holding B.V. 

MCRZ Holding B.V. is opgericht op 1 mei 2006 met als doel de aandeelhoudstermaat-

schappij te worden van mogelijke deelnemingen. In MCRZ Holding B.V. is de 33% van de 

aandelen ondergebracht van de Zorgboulevard B.V. Het doel van deze ontwikkelings-B.V. 

is het verder realiseren van de Zorgboulevard. De Stichting Vestia Groep is de 

uiteindelijke eigenaar en exploitant van het vastgoed. 

 

2. MaAssist B.V. 

Deze B.V. is eind maart 2009 opgericht. 51% van de aandelen is in het bezit van het 

Maasstad Ziekenhuis. De overige 49% is eigendom van Assist Zorgondersteuning B.V. 

Het doel van MaAssist is het bieden van zorgondersteuning aan ziekenhuizen, waarvan in 

eerste instantie aan het Maasstad Ziekenhuis. Door het vervallen van de fiscale eenheid 

voor de BTW tussen MaAssist en het Maasstad Ziekenhuis wordt in 2012 bekeken of en 

hoe deze samenwerking verder vormgegeven kan worden. 

 

3. Poliklinische Apotheek B.V. 

De Poliklinische apotheek is begin 2008 opgericht. 90% van de aandelen is in het bezit 

van het Maasstad Ziekenhuis. De overige 10% is in handen van Medsync. De Poliklinische 

Apotheek levert de extramurale geneesmiddelen aan patiënten die niet (meer) zijn 

opgenomen in het ziekenhuis. De intramurale geneesmiddelen (geneesmiddelen voor 

patiënten die wel in het ziekenhuis zijn opgenomen) worden geleverd door de ziekenhuis-

apotheek. 
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4. Maasstad Flex B.V. 

Maasstad Flex BV is halverwege 2011 opgericht. Het afgelopen jaar hebben er echter 

alleen voorbereidende activiteiten plaatsgevonden. Door recente ontwikkelingen in wet- 

en regelgeving wordt in 2012 verder gekeken of en hoe Maasstad Flex B.V. een plek 

verwerft binnen de Maasstad Ziekenhuis consolidatiekring. 

 

Niet opgenomen in de consolidatie, maar wel onder financiële vaste activa zijn: 

 

1. Diagnostisch Centrum Rotterdam B.V. 

Deze B.V. is opgericht in mei 2008 als onderdeel van het Diagnostisch Centrum. Dit 

Diagnostisch Centrum heeft vestigingen door heel Nederland. Naast de 30% die het 

Maasstad Ziekenhuis in zijn bezit heeft, is 35% van de aandelen in handen van de DC 

Groep (onder leiding van Loek Winter). De overige 35% van de aandelen is in het bezit 

van Stichting Administratiekantoor DC Rotterdam. (Een samenwerkingsverband van de in 

het DCR werkzame specialisten). Het doel van deze organisatie is het bieden van een 

compleet pakket hoogwaardige diagnostische onderzoeken ten behoeve van eerstelijns-

zorg die binnen 24 uur na aanvraag kunnen worden uitgevoerd. 

 

Begin 2010 is het DC Schiedam opgericht als dochter van het DCR. Het doel van deze 

B.V. is gelijk aan dat van het DCR. De vestigingsplaats is Schiedam. 

 

2. Diagnostisch Centrum Skoop B.V. 

Het Diagnostisch Centrum Skoop B.V. is opgericht in maart 2009. 65% van de aandelen 

is in het bezit van het Maasstad Ziekenhuis. De overige 35% is, net als bij het DCR, in 

handen van de DC Groep. DC Skoop is gespecialiseerd in endoscopische diagnostiek.  DC 

Skoop is een nog relatief kleine B.V. Het voornemen is om op korte termijn tenminste 

35% van de aandelen te verkopen. 

 
Figuur 2. Structuur gelieerde partijen Stichting Maasstad Ziekenhuis per 31 december 2011. 
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Actieve stichtingen zonder financiële invloed: 

 

1. De stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis 

Deze stichting is opgericht in 2007. Momenteel houdt zij zich voornamelijk bezig met het 

inzamelen van fondsen die ten gunste komen van het nieuwe ziekenhuisgebouw. 

 

2. De Stichting Samenwerking Maasstad Ziekenhuis – Hospital Laquintinie  

Deze stichting is in december 2010 opgericht om voor een stukje de wens te vervullen 

om de kwaliteit van zorg van patiënten in Afrika te verbeteren. Hierbij is de keus 

gevallen op een samenwerkingsverband met het Laquintinie Hospital in Douala in 

Kameroen. Met dit ziekenhuis heeft de stichting onder meer afspraken gemaakt over 

uitwisselingsprojecten tussen personeelsleden en het beschikbaar stellen van apparatuur. 
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2.3 Kerngegevens 

Het Maasstad Ziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis dat op 1 januari 2000 is ont-

staan uit de fusie tussen het Zuiderziekenhuis en het St. Clara Ziekenhuis. Zie voor de 

kerngegevens tabel 1. Het verzorgingsgebied wordt weergegeven in paragraaf 2.3.3. 

 
Tabel 1  Kerngegevens 

Capaciteit aantal 

2011 2010 

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

621 601 

waarvan bedden voor hartbewaking 20 13 

waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid voor beademing 31 16 

Productie aantal 

2011 2010 

Aantal geopende DBC's (ontleend aan ZIS, niet uit DiS) 249.918 251.401 

   Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in:     

   Aantal in A-segment (tarieven Nza) 194.787 195.576 

   Aantal in B-segment (vrije prijzen) 55.131 55.825 

Aantal gesloten DBC's  (ontleend aan ZIS, niet uit DiS) 247.859 244.077 

   Waarvan medisch-specialistische zorg, uitgesplitst in:     

   Aantal in A-segment (tarieven Nza) 191.926 188.300 

   Aantal in B-segment (vrije prijzen) 55.933 55.777 

Aantal aan verzekeraars in rekening gebrachte overige en onder-steunende 
producten- O(V)P's-, waaronder verrichtingen op verzoek van de eerste lijn 

196.323 205.751 

Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar 35.743 34.619 

Aantal ontslagen patiënten 35.711 34.667 

Aantal eerste polikliniekbezoeken 168.197 168.944 

Aantal overige polikliniekbezoeken 297.301 300.676 

Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen 29.464 35.334 

Aantal klinische verpleegdagen (inclusief verkeerde bed) 144.725 151.484 

  Waarvan verkeerde-bed-dagen 890* 245 

Personeel aantal (per einde 
verslagjaar) 

2011 2010** 

Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten 2.631 2.731 

Aantal FTE-personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten 2.189 2.216 

Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) 255 194 

Aantal FTE-medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) 180 165 

Bedrijfsopbrengsten (opbrengsten uit het enkelvoudige resultaat bedrag in euro's 

2011 2010 

Totaal bedrijfsopbrengsten 277.400.000 284.965.000 

  Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 173.618.000 196.105.000 

   Waarvan B-segment 66.501.000 63.669.000 

   Waarvan overige bedrijfsopbrengsten en niet gebudgetteerde 
bedrijfsprestaties 

37.281.000 25.191.000 

 
 
  * Door via een nieuwe procedure aan de bron te gaan registreren is er verschil t.o.v. 2010. 
** De cijfers over 2010 zijn aangepast (t.o.v. het maatschappelijk verslag 2010) aan de berekening van 2011  
   zodat beide jaren vergelijkbaar zijn. 
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2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 
Het Maasstad Ziekenhuis verleent als algemeen ziekenhuis medisch specialistische zorg 

(diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde verpleging en verzor-

ging. 

 

Stichting Topklinische opleidingsziekenhuizen 

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 5 jaar het STZ lidmaatschap verder gaat vormgeven. Voor een 

overzicht van de aanwezige medisch specialismen zie tabel 2. 

 
Tabel 2 Medisch specialismen aanwezig in het Maasstad Ziekenhuis 

 

Overzicht specialismen 

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 

 
Topklinische en toppreferente zorg  

Naast de reguliere basisfuncties bieden wij op een aantal gebieden topklinische zorg. 

Deze zijn weergegeven in bijlage 1. Daarnaast is de vakgroep chirurgie een van de eerste 

vakgroepen in het land die met een taakverdeling naar aandachtsgebied werkt. Tevens 

gaat het bestuur van de Medische Staf samen met de stuurgroep STZ de mogelijkheden 

onderzoeken om het aantal topklinische en topreferente zorgproducten uit te breiden.  

 

In paragraaf 4.5.20 Opleidingen is aangegeven 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, thuiszorg- en doktersassistenten. 

 

In het Maasstad Ziekenhuis zijn elf medische vervolgopleidingen, waarvan zes medische 

vervolgopleidingen in poortspecialismen. Tevens participeert de afdeling neurologie in de 

opleiding psychiatrie (Delta Ziekenhuis).  
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In tabel 3 is te zien welke vervolgopleidingen er zijn en het aantal AIOS dat aan deze 

vervolgopleiding verbonden is. Het Maasstad Ziekenhuis heeft een affiliatieovereenkomst 

met OOR Zuidwest Nederland. Dit houdt in dat de AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) 

afkomstig is van het Erasmus MC. Voor de opleiding gynaecologie worden regelmatig 

AIOS uit Gent, België aangenomen. Voor verschillende vooropleidingen vindt incidenteel 

uitwisseling plaats met andere regio’s en zijn er AIOS afkomstig van het LUMC. 

 
Tabel 3. De vervolgopleidingen in Maasstad Ziekenhuis en het aantal AIOS per vervolgopleiding  
            (P)=Poortspecialisme 

 

vervolgopleidingen aantal aios 

Anesthesiologie (P) 4 

Gynaecologie (P) 5 

Heelkunde (P) 14 

Interne Geneeskunde (P) 25 

Kindergeneeskunde (P) 4 

Klinische Chemie 1 

Klinische Farmacie 2 

Klinische Fysica 2 

Medische Microbiologie 5 

Radiologie 13 

Revalidatie (P) 3 

Totaal 78 

 

Laboratoria  

De integratie van het het Klinisch Chemisch Laboratorium  (KCL) en Laboratorium 

Medische Microbiologie (LMM)  heeft per 1 januari 2011 geleid tot één afdeling. Door 

deze integratie gaan we efficiënter om met bijvoorbeeld apparatuur en ondersteuning. 

  

De overname van het Deltalab van Delta Psychiatrisch ziekenhuis is een feit en het lab is 

ingehuisd in de nieuwbouw. Met de komst van dit laboratorium en de benoeming van een 

gespecialiseerd apotheker is er op gebied van Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch 

onderzoek zeer veel kennis in huis. Met het samenbrengen van deze laboratoria in het 

MaasstadLab is er voor de klanten één loket met een zeer uitgebreid pakket aan 

laboratoriumbepalingen. 

  

Ontwikkeling expertisecentra 

Om de steeds complexere zorgvragen van patiënten het hoofd te kunnen bieden, heeft 

het Maasstad Ziekenhuis ook in 2011 hard gewerkt aan de ontwikkeling van zijn medi-

sche expertise. In het Robot Expertisecentrum werken onze chirurgen met robotgeas-

sisteerde operaties aan darmtumoren. Gynaecologen en urologen vergrootten hun 

vaardigheden met robotoperaties aan baarmoeder- en vaginatopverzakkingen, baar-

moederverwijderingen en behandelingen aan nier- en prostaatkanker.  

 

Op 24 september is er een derde masterclass Robot Chirurgie georganiseerd. 

Genodigden voor deze masterclass waren urologen, ok-assistenten en huisartsen uit de 

regio Rotterdam en de rest van het land. Voor het eerst werden “live en in 3D” twee Da 

Vinci Robot-operaties gedemonstreerd. De masterclass was bedoeld als bijscholing voor 

urologen en ok-teams die reeds robotoperaties uitvoeren en voor urologen en ok-teams 

die van plan zijn in de toekomst robotchirurgie te gaan beoefenen. De huisartsen konden 

zich tijdens de masterclass nascholen op het gebied van prostaatkanker. Alle doel-

groepen kregen na het bijwonen van de masterclass accreditatiepunten toegekend. 
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In het expertisecentrum bariatrie werden bijna driehonderd patiënten geopereerd als 

eerste stap naar een gezonder gewicht. In het Vaatcentrum sloegen interventie-

radiologen en vaatchirurgen de handen ineen om patiënten een betere behandeling te 

bieden voor hun vaatlijden. 

 

Defensietaken  

Het Maasstad Ziekenhuis voert ook Defensietaken uit. Ons personeel kan worden ingezet 

voor VN-vredesmissies. Het doel daarvan is om militairen die zijn uitgezonden voor 

vredesmissies adequate ziekenhuiszorg te bieden in het gebied waar de missie plaats-

vindt. Defensie betaalt voor het ziekenhuis een extra chirurgisch team, dat elk anderhalf 

jaar gedurende vierenhalve maand beschikbaar is voor uitzending naar vredesmissies. 

Het Maasstad Ziekenhuis stelt daar uit eigen formatie twee oproepbare chirurgische 

teams tegenover, die zich per anderhalf jaar elk gedurende anderhalve maand 

beschikbaar stellen. In 2011 zijn hiervoor twee medewerkers van ons ziekenhuis ingezet. 

  

Vergunningen en aanwijzingen:  

Vergunningen op grond van artikel 2 Wet Bijzondere Medische Verrichtingen per 31-12-

2011. 

Het Maasstad Ziekenhuis beschikt over de volgende vergunningen: 

- 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). 

 

Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet Bijzondere Medische Verrichtingen per 31-12-

2011: 

Het Maasstad Ziekenhuis beschikt over een aanwijzing voor: 

- HIV-behandelcentrum 

 

2.3.2 Productie, opnamen en capaciteit  
In tabel 4 is te lezen dat het aantal eerste polikliniekbezoeken (EPB’s) en (dag)opnamen 

de laatste vijf jaar enorm is gestegen. Het aantal EPB’s steeg de afgelopen 5 jaar met 

16%, het aantal opnamen (kliniek en dagverpleging samen) steeg met 36%. De 

gemiddelde verpleegduur nam af van 4,4 naar 4,2 dagen. In bijlage 2 is een overzicht 

opgenomen van de productie per specialisme. 

 
Tabel 4  productie en opnamen 

Productie 2011 2010 

Aantal geopende DBCs  249.918 251.401 

Percentage verkeerdebedpatiënten1 (gemiddeld)  0,61% 1.9% 

Aantal opnamen (exclusief overnamen en 

dagverpleging) 

 35.743 34.619 

Aantal eerste polikliniekbezoeken  168.197 168.944 

Aantal overige polikliniekbezoeken  297.301 300.676 

Aantal dagverplegingsopnamen (normaal en zwaar) of 

deeltijdbehandelingen 

 29.464 35.334 

Aantal klinische verpleegdagen  144.725 151.484 

Gemiddelde verpleegduur  4,2 4,4 
 

 

                                                 
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.  
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Tabel 5 Beddencapaciteit 

Capaciteit 2011 2010 

aantal beschikbare bedden (klinische + 

dagbehandeling) 

621 601 
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Figuur 3 Ontwikkeling, klinische opnamen, gemiddelde verpleegduur, EPB’s en dagopnamen 
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Toelichting ontwikkeling A-segment ten opzichte van 2010 

Met betrekking tot de productie ontwikkeling heeft er een trendbreuk plaatsgevonden in 

2011. De langjarige forse groei is tot stilstand gekomen. Daarvoor zijn een tweetal 

duidelijke redenen aan te wijzen. 

Effecten van de verhuizing en de Klebsiella crisis zijn duidelijk zichtbaar bij de 

ontwikkeling van de productie in het A-segment. Opvallende onderdelen van de productie 

ontwikkeling in negatieve zin zijn de ontwikkelingen van de cardiologische productie met 

name de bijzondere producten (PCI, stents, AICD) en chirurgie, gynaecologie en 

orthopedie met betrekking tot de ontwikkeling van de EPB’s. 

 

De totale EPB’s in het A-segment dalen in 2011 met 0,38%. Oorzaken liggen hier naast 

het Klebsiella effect ook bij de verhuizing waarbij het verplaatsen van de SEH naar de 

nieuwbouw zeker een aandeel heeft. Uitzonderingen in positieve zin zijn allergologie, 

gastro-enterologie, reumatologie, neurologie, oogheelkunde, plastische chirurgie en 

revalidatiegeneeskunde. Waarbij de stijging bij gastro-enterologie, reumatologie, 

plastische chirurgie en neurologie verklaard kan worden door uitbreiding van het aantal 

specialisten. 

 

Toelichting ontwikkeling B-segment ten opzichte van 2010 

Ook de ontwikkeling van de patiëntenzorg in het B-segment kent dezelfde trendbreuk als 

de ontwikkeling in het A-segment door de verhuizing en de Klebsiella crisis. Deze 

negatieve trendbreuk wordt gecompenseerd in de omzet door een fors hogere 

gemiddelde prijs per DBC. Het aantal geopende DBC’s daalt in 2011 ten opzichte van 

2010 met 1,58%. De omzet stijgt met 3,4%, een gemiddelde prijsstijging van 5,1%. 

Uitschieters in negatieve DBC ontwikkeling zijn cardiologie, urologie, oogheelkunde en 

neurochirurgie. In positieve zin onderscheiden zich longziekten, plastische chirurgie, 

reumatologie en gastro-enterologie (allen vakken met een specialisten uitbreiding).  

De ontwikkeling in de gemiddelde prijs per DBC is vooral opmerkelijk bij anesthesiologie 

(pijnbestrijding), urologie (robotchirurgie), chirurgie (vaatchirurgie). 
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2.3.3 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 2010 bedroeg de poliklinische adherentie 238.737 inwoners, de klinische 

adherentie bedroeg 263.577 inwoners. Voor het verzorgingsgebied zie figuur 4 en voor 

de marktaandelen per gemeente tabel 6. (Gegevens over 2011 zijn medio 2012 bekend)  

 

 
Figuur 4 Verzorgingsgebied Maasstad Ziekenhuis 
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Tabel 6 Verzorgingsgebied Maasstad Ziekenhuis met een overzicht van de marktaandelen per gemeente o.b.v.  
            opnamen en consulten in 2010. (bron: LAZR, Prismant Management Facetten 2010) 
 

Plaats marktaandeel 
o.b.v. aantal 
opnamen 2010 

martkaandeel o.b.v. 
aantal consulten 
2010 

Albrandswaard 33% 32% 

Barendrecht 42% 39% 

Binnenmaas 20% 21% 

Brielle 10% 8% 

Capelle aan den IJssel 3% 3% 

Cromstrijen 29% 31% 

Hellevoetsluis 10% 7% 

Korendijk 26% 38% 

Oostflakkee 12% 9% 

Oud-Beijerland 30% 31% 

Ridderkerk 43% 36% 

Rotterdam 26% 23% 

Spijkenisse 12% 8% 

Westvoorne 10% 8% 

 

 
Voor de toppreferente en topklinische zorg heeft ons ziekenhuis een bovenregionale func-

tie en is ons werkgebied veel omvangrijker. Dit omvat ook: Alblasserdam, Bernisse, 

Dirksland, Dordrecht, Goedereede, Hendrik Ido Ambacht, Krimpen aan den IJssel, Maas-

sluis, Middelharnis, Rozenburg, Schiedam, Strijen, Vlaardingen en Zwijndrecht. 

 

Het Maasstad Ziekenhuis kent 24 vakgroepen en 35 verschillende specialismen. Daar-

naast kent het ziekenhuis een aantal zorgpaden met combinaties van vakgroepen: 

oncologie, vaatcentrum, bariatrie (maagverkleiding), handen en pols en er is een aantal 

in ontwikkeling/-diverse stadia van vorming. 

 

Vakantie-dialysecentrum 

Sinds 2006 biedt het Maasstad Ziekenhuis dialysefaciliteiten aan in het vakantiedialyse-

centrum Cape Helius te Hellevoetsluis. Het vakantie dialysecentrum is een initiatief van 

het Maasstad Ziekenhuis en Roompot Vakanties. Door zes dialysestations kunnen dia-

lysepatiënten uit binnen- en buitenland hier in een thuissetting dialyseren tijdens een 

vakantie in de regio Rijnmond. In 2011 zijn 28 patiënten behandeld in Cape Helius, van 

wie 10 vakantiegasten en 18 Maasstad Ziekenhuis patiënten. 
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2.4 Samenwerkingsrelaties 

 

Het Maasstad Ziekenhuis heeft met een groot aantal partijen samenwerkingsrelaties. 

 

Samenwerkingspartners en onderaannemers 

- AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond2; 

- Brandwondenstichting; 

- Centrale Post Ambulancevervoer; 

- Centrale Huisartsenposten Rijnmond; 

- Daniel den Hoed Kliniek (Radiotherapie); 

- Delta Psychiatrisch Centrum3; 

- Dirksland Ziekenhuis (apotheek wordt uitgevoerd door MZ) ; 

- Aafje Zorghotel4; 

- Erasmus Medisch Centrum; 

- Geboortehotel; 

- Hôpital Laquintinie, Kameroen5; 

- Integraal Kankercentrum West6; 

- Kempenhaeghe; 

- Kraamzorg Rotterdam; 

- Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam; 

- Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond; 

- RiAGG (geheugenpoli); 

- Rijndam revalidatiecentrum; 

- Roompot (vakantiedialysecentrum); 

- Rotterdam Stroke Services; 

- Ruwaard van Putten Ziekenhuis; 

- Sophia Revalidatiecentrum; 

- Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen7; 

- Van Weel Bethesda (apotheek en IC); 

- 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. 

                                                 
2
 Samen met AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond organiseert het Maasstad Ziekenhuis het vervoer van zwaar zieke 

intensive-care-patiënten in de regio Rijnmond (MICU). Het Maasstad Ziekenhuis 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. 
3 Het Maasstad Ziekenhuis en Delta Psychiatrisch Centrum zijn in 2008 een medisch psychiatrische unit (MPU) 
begonnen. Dit is een speciale behandelunit met 12 bedden met een combinatie van lichamelijk en 
psychiatrische aandoeningen. Door samen te werken, bereiden beide instellingen zich voor op 2011,het jaar 
waarin Delta Psychiatrisch Centrum op de zorgboulevard een nieuwe vestiging opent. De start met 12 bedden 
stelt het ziekenhuis in staat om op kleine schaal de nodige kennis en ervaring met deze patiënten op te doen. 
 
4 Aafje heeft een Zorghotel op de Zorgboulevard. 
5Maasstad 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 Ziekenhuisdraagt 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.  
6Het IKW maakt deel uit van de Vereniging van Integrale Kankercentra, de VIKC, het landelijk samen- 
werkingsverband van de negen integrale kankercentra in Nederland. 
7 Het Maasstad Ziekenhuis is één van de elf ziekenhuizen in de regio Rijnmond die zijn verenigd in de 
koepelorganisatie Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen. Met diverse projecten en overleggen 
werkt de stichting aan het versterken van de onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen en ketenpartners. 
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Patiënten- en cliëntenorganisaties en fondsen 

- Nierpatiëntenvereniging Rijnmond; 

- Diabetesvereniging; 

- Reumafonds; 

- Astmafonds; 

- Vereniging Kind en Ziekenhuis. 

 

Overheden en toezichthouders 

- Arbeidsinspectie; 

- Calibris; 

- CCMO (toezichthouder op het medische wetenschappelijk onderzoek; 

- College bescherming persoonsgegevens; 

- College Sanering zorginstellingen; 

- Gemeente Rotterdam; 

 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)8; 

- Inspectie voor de Gezondheidszorg; 

- Milieu Platform Zorgsector (MPZ); 

- Ministerie van Defensie; 

- Ministerie van VWS; 

- Nederlandse Zorgautoriteit; 

- Nederlandse Transplantatie Stichting; 

- ROC Albeda College9. 

 

Zorgverzekeraars10 

- Achmea; 

- Agis; 

- VGZ11; 

- CZ; 

- Multizorg; 

- Menzis. 

 

Kapitaalverschaffers 

- ING, BNG en Fortis12; 

- Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ)13. 

 

Overig 

- Medirisk. 

 

 

 

                                                 
8Met de GHOR worden afspraken gemaakt over opvang van patiënten bij rampen en andere 
calamiteiten in de regio Rijnmond. 
9 Het merendeel van de verpleegkundige (vervolg) opleidingen wordt in samenwerking met het  
ROC Albeda College uitgevoerd. 
10Er vindt structureel overleg plaats m e t  de zorgverzekeraars. Onderwerpen zijn productie- 

afspraken, kwaliteitsbeleid, zorgvernieuwing, erkenningen medisch specialist en ontwikkelingen in 

de regio. 
11Univé-VGZ-IZA-Trias. 
12 De ING functioneert als huisbankier. De banken ontvangen de financiële verslaggeving (kwartaal- 
rapportages en jaarrekening) en er vindt periodiek overleg plaats. 
13 Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) staat borg voor een aantal leningen en ontvangt uit 
dien hoofde ook de financiële verslaggeving. 
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3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en mede- 
    zeggenschap 
 
In dit hoofdstuk willen we een zo volledig mogelijk beeld schetsen 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). In paragraaf 3.4 treft u de 

bedrijfsvoering, maar ook het risicomanagement aan dat in het verslagjaar 2011 is 

toegepast. We sluiten het hoofdstuk af met een korte beschrijving van alle commissies 

en raden die ons ziekenhuis kent. 

 
3.1 Normen voor goed bestuur 
Met de Zorgbrede Governancecode 2010 zetten de Brancheorganisaties in de Zorg (BoZ) 

een stap in het verder professionaliseren van bestuur en toezicht. De BoZ omschrijft de 

code als een samenbundeling van moderne en inmiddels breed gedragen algemene 

opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. 

 

3.1.1 Toepassing van de Zorgbrede Governancecode 
Het Maasstad Ziekenhuis hanteert de principes van de Zorgbrede Governancecode. Daar 

waar dit (nog) niet volledig het geval is wordt dit in tabel 7 toegelicht. Met ingang van 1 

januari 2010 is de nieuwe Governancecode van kracht. In deze nieuwe code is een aantal 

belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Zorgbrede Governancecode uit 

2005. Voor het Maasstad Ziekenhuis zijn de wijzigingen zoals te zien in tabel 7 van 

belang. Daarbij moet worden opgemerkt dat het ziekenhuis in 2011 de bestuurlijke 

prioriteit vooral heeft gelegd bij het bestrijden van de bacterie-uitbraak en de 

patiëntveiligheid. Daardoor is er minder aandacht geweest voor de Governancecode 

 

 

Enquêterecht 

In gevolge artikel 6.2 van het uitvoeringsbesluit WTZi is in 2007 een artikel betreffende 

het enquêterecht toegevoegd aan de statuten. In dit artikel staat dat een representatieve 

organisatie die de belangen van de patiënten van het Maasstad Ziekenhuis behartigt, 

bevoegd is om bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam een 

verzoek in te dienen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van 

zaken van het Maasstad Ziekenhuis.  

 

De Ondernemingskamer beslist bij een concreet verzoek of de verzoekende partij 

voldoende representatief is voor een ‘orgaan dat de patiënten van de instelling 

vertegenwoordigt’. De Raad van Toezicht heeft besloten dat het enquêterecht ook 

openstaat voor de Patiëntenraad. Dit wordt bij de volgende wijziging van de statuten 

doorgevoerd. De Patiëntenraad kan dit recht nu al uitoefenen. 
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Tabel 7 Wijzigingen in Zorgbrede Governancecode 2010 
 

Belangrijke wijzigingen in de nieuwe 

Governancecode 2010. 

Toepassing van de code ja/nee. 

Indien niet wordt toegepast leggen 
we uit waarom niet (situatie eind 
2011). 

Het expliciteren van de verantwoordelijkheid 
voor kwaliteit en veiligheid. 

Ja, wordt toegepast. 

Het beschrijven van de 
goedkeuringsbevoegdheden. 

We zullen de statuten hierop aanpassen 
in 2012. 

Het opnemen van een klokkenluidersregeling Tot een nieuwe regeling is het in 2011 
niet gekomen, het plan is om deze in 
2012 vast te stellen. Er zijn in 2011 

geen meldingen gedaan in het kader 
van de klokkenluidersregeling. 

Het aanscherpen van het artikel over 
Belangenverstrengeling. 

Ja, wordt toegepast. 

De herziening van codebepalingen over de 
dialoog met belanghebbenden 

Wij zullen onze statuten in 2012 aan 
deze code aanpassen. 

De uitbreiding van de werking tot verbonden 
onderneming(en) / rechtspersonen. 

Ja, wordt toegepast. 

De beperking van het aantal commissariaten 

van een RvT-lid. 

Drie van de vijf RvT-leden hebben te 

veel nevenfuncties. Inmiddels zijn er 
afspraken gemaakt om de huidige leden 
RvT te vervangen in 2012. Bij het 
aanstellen van de nieuwe RvT wordt 
hiermee rekening gehouden. 

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. 

Het reglement van de RvT zal in 2012 

worden aangepast met een artikel over 
(de inhoud van) een introductie- of 
scholingsprogramma voor nieuwe RvT-
leden. 

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. 

De RvB heeft hierin een actieve rol en 
volgt nauwlettend de ontwikkelingen op 
dit gebied bij VWS, de NVZ en de Orde 
van Medisch Specialisten. Door de 
bacterie-uitbraak zijn wij extra alert 

geworden op veiligheid. We volgen 

ontwikkelingen die te maken hebben 
met het borgen van patiëntveiligheid en 
-kwaliteit nu extra scherp. 
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3.2 Raad van Bestuur 

 

3.2.1 Raad van Bestuur 
Het Maasstad Ziekenhuis had tot 1 augustus 2011 een eenhoofdige Raad van Bestuur, in 

de persoon van de heer P.M.L. Smits. Op 1 augustus benoemde de Raad van Toezicht 

prof. dr. L Eijsman naast de heer Smits als tweede bestuurder. De heer Smits nam op 8 

augustus ontslag. Hij werd op 15 augustus 2011 opgevolgd door de W.C. Weeda 

(voorzitter a.i.). Vanaf dat moment had het Maasstad Ziekenhuis dus een tweehoofdige 

Raad van Bestuur. Weeda vervulde het voorzitterschap en Eijsman hield zich vooral bezig 

met de bestrijding van de bacterie-uitbraak.  

 

De bacterie-uitbraak is niet de enige aanleiding voor de uitbreiding van de Raad van 

Bestuur. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur waren in 2010 al het gesprek 

gestart over de vraag of een verbreding van de statutaire Raad van Bestuur niet meer 

passend is bij de nieuwe situatie.  

 

De heren Eijsman en Weeda hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. Hun opvolger  

A. Westerlaken staat sinds 1 januari 2012 aan het roer. In de loop van 2012 wordt de 

Raad van Bestuur uitgebreid met twee bestuurders. Dan zal de RvB uit drie personen 

bestaan. 

In de statuten van het Maasstad Ziekenhuis staan de taken en bevoegdheden van de 

Raad van Bestuur nader beschreven. 

 

De benoeming van de heer Weeda in de Raad van Bestuur oogstte veel kritiek, onder 

meer vanuit de Tweede Kamer, omdat hij afkomstig was uit de Raad van Toezicht. 

Volgens de Zorgbrede Governancecode zou hij de functie niet mogen aanvaarden. De 

Raad van Toezicht is op de hoogte van dat voorschrift, en heeft na overleg met de heer 

Eijsman vier ervaren ziekenhuisbestuurders benaderd. Toen geen van hen bereid was tot 

de Raad van Bestuur toe te treden, benaderde de voorzitter van de Raad van Toezicht 

zijn mede-RvT-lid Weeda. Deze kan bogen op een lange bestuurlijke ervaring, onder 

meer als voorzitter van een groot ziekenhuis in Limburg. De Raad van Toezicht was van 

mening dat er snel iemand benoemd moest worden naast Eijsman omdat het besturen 

van het ziekenhuis toen te veel werk was voor één persoon. De Raad van Toezicht meent 

daarom goede redenen te hebben gehad om af te wijken van de code. 

 

3.2.2 Directieteam 
De (voorzitter van) de Raad van Bestuur maakt deel uit van het directieteam. Dit team 

vormde in 2011 de leiding van het ziekenhuis, waarbij de eindverantwoordelijkheid lag 

bij de Raad van Bestuur. De leden van het directieteam hebben allen een aantal 

afdelingen die aan hen rapporteren en hebben daarnaast ook de verantwoording over 

een aantal ziekenhuisbrede portefeuilles. Tevens staan zij de Raad van Bestuur bij in het 

overleg met de verschillende advies- en inspraakorganen, zodat de continuïteit en de 

inbreng vanuit de verschillende portefeuilles voldoende is gewaarborgd. Het Maasstad 

Ziekenhuis heeft een reglement waarin de taken en verantwoordelijkheden van de 

directie zijn vastgelegd. In paragraaf 2.2.3 is de kern van de afspraken van dit reglement 

weergegeven. 
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De directie vergadert in het bijzijn van de voorzitter van de medische staf, een lid van 

het stafbestuur, de manager medische zaken en de manager marketing, communicatie & 

sales. De afstemming met de medische staf is daarmee gegarandeerd. De agenda van dit 

directieoverleg wordt ook besproken in het stafbestuur en is bekend bij de kernstaf. De 

(voorgenomen) besluiten die worden genomen in het directieoverleg worden binnen 48 

uur bekend gemaakt aan de gehele organisatie. Na eventueel advies of instemming 

worden de besluiten bekrachtigd in het directieoverleg. De besluiten worden breed 

verspreid in het ziekenhuis. De afdelings- en zorgmanagers hebben direct inzage 

in de stukken op basis waarvan de besluiten zijn genomen. Ook worden de 

directiebesluiten en bijbehorende stukken op het intranet gecommuniceerd. 

 

 
Tabel 8 Samenstelling Raad van Bestuur 

Naam Functie Aandachtsgebieden Nevenfuncties 

Dhr. P.M.L. Smits, 
arts MBA 

Voorzitter Raad van 
Bestuur tot 09-08-
2011 

 - Directeur MCRZ Holding tot 09-08-2011; 
- Voorzitter Vereniging Samenwerkende  
  Brandwondencentra Nederland; 

- Bestuurder Stichting Rotterdams  
  Onderzoek en Behandelcentrum; 
- bestuurslid Stichting MICU Rotterdam 
  Rijnmond; 
- lid Dagelijks Bestuur Stichting Samen- 
  werkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ); 
- lid Economic Development Board  

  Rotterdam (EDBR); 
- lid Dagelijks Bestuur Capaciteitsorgaan. 

Dhr. Dr. 

W.C.Weeda 

Voorzitter Raad van 

Bestuur a.i. 
Maasstad Zieken-
huis vanaf 15-08-
2011 

 - Directeur MCRZ Holding vanaf 15-08- 

  2011; 
- Voorzitter Raad van Toezicht van 
  Grafisch Lyceum Utrecht; 
- Voorzitter Raad van Toezicht  
  Stichting Leerplan Ontwikkeling. 

Dhr. Prof. Dr. L. 
Eijsman 

Lid Raad van 
Bestuur a.i. vanaf 
01-08-2011 

begeleiding bestrijding 
Klebsiella-bacterie 

- Interim reorganisator/afdelings- 
  bestuurder STZ Ziekenhuis (tot 01-04- 
  2011); 
- Adviseur Directoraat Nieuwbouw  
  academisch Ziekenhuis (2011); 

- Adviseur voor een search en selectie- 
  bureau (tot 01-06-2011); 
- Adviseur Bestuur Medische Beroeps- 
  vereniging; 
- Personal Coach CEO bedrijfsleven (tot  
  01-08-11) 

- Headhunter medische sector 

Dhr. Mr. A.A. 

Westerlaken 

Voorzitter Raad van 

Bestuur vanaf 01-
01-2012 

Algemeen - Lid Dagelijks Bestuur Stichting Samen- 

  werkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ); 
- Voorzitter RvT NSGK 
- Lid Raad van Advies CBP 
- Lid Raad van Advies orde van  
  Nederlandse Advocaten 

Dhr. Drs. A.W. 
Weermeijer 

Lid Raad van 
Bestuur van 01-03-
2011 

Bedrijfsvoering  

 
De aandachtgebieden van de directie staan in het organogram in paragraaf 2.2.2 

weergegeven. 
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3.2.3 Belangenverstrengeling 
In de Governancecode staan vier punten betreffende het onderwerp ‘belangenver-

trengeling’.  

 

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 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 de 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 inzicht gegeven op het eerste  

    verzoek 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. 

 

3.2.4 Beoordeling en bezoldiging Raad van Bestuur 
De heer Smits had sinds 2008 een contract voor onbepaalde tijd. De hoogte van zijn 

honorering was vastgesteld op basis van niveau Q11 van een rapport van onderzoeks- en 

adviesbureau Hay Group voor zowel het vaste als het variabele deel van het salaris. De 

heer Smits kreeg een vaste bruto onkostenvergoeding voor het reizen. Hij voldeed met 

deze regeling niet aan de regeling van de Nederlandse Vereniging Voor Ziekenhuis 

Directeuren (NVZD). De reden hiervoor is dat deze regeling niet marktconform is, 

rekening houdend met de ambitie, complexiteit, omvang, de ligging van het Maasstad 

Ziekenhuis en de vergelijking met bedrijven buiten de zorg.  

Na zijn ontslag kreeg de heer Smits een ontslagvergoeding van 235.898 euro. Deze 

vergoeding was contractueel vastgesteld op maximaal 1 jaar, ongeacht het aantal 

dienstjaren.  

De honorering van de interim-bestuurders L. Eijsman en W.C. Weeda was conform de 

regeling van de NVZD. 
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3.3 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op zowel het opstellen 

als de uitvoering van het beleid van de Raad van Bestuur en de kwalitatieve invulling van 

diens taken. Daarnaast functioneert de Raad van Toezicht als adviseur en klankbord voor 

de Raad van Bestuur. 

 

3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht beschikt zowel over een brede ervaring in het bedrijfsleven als 

relevante ervaring in de gezondheidszorg. In tabel 9 vindt u de hoofdbetrekking en 

nevenfuncties van de leden beschreven. Elk lid vervult met eigen kennis, inzichten en 

expertise zijn rol als toezichthouder. Tevens zijn in tabel 9 de specifieke aandachts-

gebieden 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. 

 
Tabel 9 Samenstelling Raad van Toezicht, hoofdbetrekking , aandachtsgebieden en nevenfuncties 

Naam Hoofdbetrekking Aandachtsgebieden Nevenfuncties 

Dhr. A.J. 
Scheepbouwer 

Oud-voorzitter RvB 
KPN 

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.  

Dhr. Dr. J.C.G. 
Stam 

Directeur 
Nederlandse 
Hartstichting 

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. 

Dhr. Dr. 
W.C.Weeda 

-Management  
 Consultant  
 Verdonk Klooster 
 & Associates  

 Zoetermeer tot  
 15-8-11 
-vanaf 15-08-11  
 Voorzitter Raad 
 van Bestuur  

Zorg, overheid / 
volksgezondheid, 
bedrijfsvoering en 
juridische zaken. 

- Voorzitter Raad van Toezicht van 
  Grafisch Lyceum Utrecht; 
- Voorzitter Raad van Toezicht  
  Stichting Leerplan Ontwikkeling. 



   

 31 

 
 

 a.i. Maasstad  

 Ziekenhuis 

Dhr. Prof. Dr. R.S. 
Kahn  

Hoogleraar 
Psychiatrie bij 

Universitair 
Medische Centrum 
Utrecht 

Zorg, overheid / 
volksgezondheid. 

- Lid Gezondheidsraad; 
- Lid KNAW sectie Geneeskunde; 

- Penningmeester Schizophrenia  
  International Research Society. 

Dhr. Drs. A. van 
Tooren 

Gepensioneerd Financiën, sociale- en 
bedrijfskundige zaken. 

- Lid Raad van Commissarissen Hunter 
  Douglas B.V.; 

- Lid Raad van Commissarissen  
  Imtech N.V. 

 

 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht 

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een periode van vier jaar. 

Onderstaand rooster van aftreden is vastgesteld door de Raad van Toezicht 

 
Tabel 10 Rooster van aftreden Raad van Toezicht 
 

Naam datum 
benoeming 

datum her- 
benoeming 

herbenoem-
baar 

jaar van aftreden 
 (na huidige 
benoemingsperiode) 

Dhr. A.J. Scheepbouwer 1 september 2005 1 september 2009 nee 1 september 2013 

Dhr. Dr. J.C.G. Stam 1 mei 2005 1 mei 2009 nee 1 mei 2013 

Dhr. Dr. W.C. Weeda 1 mei 2005 1 mei 2009 nee 15 augustus 2011 

Dhr. Prof. dr. R.S. Kahn 1 oktober 2006 1 oktober 2010 nee 1 oktober 2014 

Dhr. Drs. A. van Tooren 1 juni 2006 1 juni 2010 nee 1 juni 2014 

 

3.3.2 Taken en werkwijze 
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van 

het Maasstad Ziekenhuis. De werkwijze is nader uitgewerkt in het reglement van de Raad 

van Toezicht. Het reglement omschrijft de toezichthoudende rol van de Raad en de wijze 

waarop de Raad verantwoording aflegt. 

 

In 2011 is de Raad van Toezicht 9 maal bijeen geweest in aanwezigheid van de Raad van 

Bestuur. Daarnaast hebben er 4 telefonische vergaderingen plaatsgevonden. 

 

Presentielijst vergaderingen Raad van Toezicht 2011. 

De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur 

bereiden de vergadering gezamenlijk voor. Vóór de vergadering wordt een 

‘geannoteerde’ agenda opgesteld, waarin de Raad van Toezicht uitgebreid wordt 

geïnformeerd over de verschillende onderwerpen en de vragen van de Raad van Bestuur 

aan de Raad van Toezicht. Aan de agenda worden de eventuele onderliggende stukken 

toegevoegd. Zo nodig wordt tijdens de vergadering nog een korte presentatie gegeven. 
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Tabel 11 Presentielijst vergaderingen Raad van Toezicht  

 

 

 

Toezicht op de strategie en prestaties 

De RvT houdt toezicht op de prestaties van de organisatie op basis van de kwartaalrap-

portages. Daarnaast heeft de RvT voor de prestaties jaarlijks een overleg met de externe 

accountant en zo nodig tussentijds nog een keer. De bevindingen van de accountant 

worden besproken in de vergaderingen met de RvT. In 2011 heeft de accountant ieder 

kwartaal een controle uitgevoerd. De bevindingen van de accountant zijn besproken met 

de RvT. 

 

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 (zie par. 4.2.3) en de halfjaarlijkse 

uitkomsten van het Medewerkerswaarderingsonderzoek (zie par. 4.5.13). 

 

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 RvT. Het uitgangspunt daarbij is dat de RvT eerder wel 

dan niet wordt geïnformeerd over de gang van zaken. 

 

Zo is in 2011 de RvT uitgebreid geïnformeerd over de beheersing van de risico’s. Daar 

waar risico’s werden gesignaleerd, zijn deze door de RvT gevolgd in de vergaderingen 

van de RvT. De beheersing van de risico’s werd in 2011 ondergebracht in een systeem, 

zodat de risico’s nog meer in samenhang worden bezien. Desondanks werden Raad van 

Toezicht en Raad van Bestuur in mei 2011 in verlegenheid gebracht door – naar nu 

achteraf blijkt – vermijdbaar en verwijtbaar handelen bij het beheersen van een uitbraak 

van de multi-resistente bacterie Klebsiella oxa 48. 

 

Alhoewel de RvT van mening is in deze crisis haar verantwoordelijkheid te hebben 

genomen door diverse maatregelen te treffen, zoals het aanstellen van prof. dr. L. 

Eijsman met als opdracht de uitbraak onder controle te krijgen, het aanstellen van prof. 

dr. M. Bonten als supervisor over de afdelingen microbiologie en infectiepreventie, het 

verlenen van ontslag aan de heer P. Smits, en - om de continuïteit van het bedrijf te 

garanderen - hem te laten opvolgen door een terugtredend lid van de Raad, de heer dr. 

P. Weeda, spijt het de Raad dat eerst door achteraf en reactief te hebben kunnen 

ingrijpen zoveel leed is veroorzaakt.  

De RvT heeft daarom besloten haar verantwoordelijkheid te nemen door af te zien van 

herbenoeming en het rooster van aftreden versneld in werking te laten treden, ultimo 

2012. Met het aantrekken van mevrouw prof. dr. J.P. Bahlman is inmiddels een opvolger 

voorzitter Raad van Toezicht gevonden. Met het aantrekken van de heer A. Westerlaken 

als voorzitter van de Raad van Bestuur is aanvang gemaakt met een nieuwe bestuursstijl 

en -structuur. 

Naam 
11-
feb 

7-
mrt 

14 
apr* 

31-
mei 

14-
jun* 

12-
jul 

29-
jul* 

5-
aug* 

9-
aug 

23-
aug 

1-
sep 

31-
okt 

15-
dec 

Dhr. A.J. Scheepbouwer x x x x x x x x x x x x x 

Dhr. Dr. J.C.G. Stam x x x x x   x x   x x x x 

Dhr. Dr. W.C. Weeda** x x x x x x x x x         

Dhr. Prof.dr. R.S. Kahn   x x x x x x x x x x x x 

Dhr. Drs. A. van Tooren x x x x x x x x x x x x x 

*= telefonische vergadering 

**= Dhr. Dr. W.C. Weeda was tot 15 augustus 2011 lid Raad van Toezicht van het Maasstad Ziekenhuis 
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Met deze ingrepen vertrouwt de Raad van Toezicht erop dat ondanks de veranderende 

context het Maasstad Ziekenhuis gestaag weer uit het dal kan kruipen. Door deze situatie 

en de bedrijfseconomische implicaties daarvan zijn een aantal voornemens inzake de 

governancecode, zoals bijvoorbeeld het invoeren van het informatieprotocol in 2011 niet 

uitgevoerd. Met de implementatie van de aanbevelingen van de IGZ en commissie 

Lemstra naar aanleiding van de uitbraak zullen deze in 2012 zo spoedig mogelijk worden 

ingevoerd. 

 

3.3.3 Commissie 
De Raad van Toezicht kent, gezien de beperkte omvang, geen formele separate 

commissies zoals een auditcommissie en een financiële commissie. Wel wordt een van de 

leden van de Raad van Toezicht waar nodig betrokken bij complexe financiële dossiers 

(portefeuillehouder: Van Tooren) en zorginhoudelijke dossiers (portefeuillehouder: 

Kahn). In de vergadering van de Raad van Toezicht wordt dit besproken. 

 

3.3.4 Evaluatie eigen functioneren 
De Raad van Toezicht heeft in het najaar van 2010 een extern bureau de opdracht 

gegeven het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur te 

evalueren. Leidraad voor de evaluatie is de Zorgbrede Governancecode. Per onderwerp is 

gekeken of wordt voldaan aan de code en of er nog punten voor verbetering zijn. Er is 

een aantal punten ter verbetering uit de analyse van het functioneren gekomen. Zo moet 

bij de besluitvorming explicieter aandacht geschonken worden aan de criteria uit de 

Zorgbrede Governance code en moeten de reglementen van zowel de Raad van Toezicht 

als ook het directieteam bekend worden gemaakt op het internet. Aan beide 

aanbevelingen wordt in 2012 gevolg gegeven. 

De ervaringen in 2011 zijn aanleiding geweest om de portefeuille kwaliteit en veiligheid 

bij één lid van de RvT te beleggen. 

 

 

3.3.5 Bezoldiging Raad van Toezicht 
In tabel 12 is de bezoldiging van de Raad van Toezicht weergegeven. Deze bezoldiging 

wijkt enigszins af van het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en 

wordt binnen de toekomstige normen gebracht bij nieuwe benoemingen in de RvT. 
 
Tabel 12 Overzicht bezoldiging Raad van Toezicht 
 

Naam 2011 in €         
Bezoldiging 

Belastbaar 
inkomen 

2010 in €         
Bezoldiging 

Belastbaar inkomen 

Dhr. A.J. Scheepbouwer 16.500 16.500 19.635 19.635 

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

Dhr. Dr. W.C. Weeda 6.875 6.875 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 
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3.4 Bedrijfsvoering 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de planning & control functie en de 

bestuurlijke informatievoorziening ligt bij de afdeling Financiën & Control. Binnen de 

afdeling F&C zijn de teams van de Financiële Administratie, de Zorgadministratie en 

Planning & Control ondergebracht.  

 

3.4.1 Planning- en control cyclus 
Sturing door directie en management vindt primair plaats op basis van de maand- en 

kwartaalrapportages. De afdeling Financiën & Control bewaakt aan de hand van een 

jaarkalender, die aan het begin van het jaar is vastgesteld door de directie, de uitvoering 

van werkzaamheden in het kader van de Planning & Control (P&C) cyclus. De planning- 

en control cyclus bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen: 

 

- de meerjarenbegroting; 

- jaarplannen en begroting; 

- kwartaalrapportages; 

- maandrapportages. 

 

In de kwartaalrapportages wordt niet alleen aandacht geschonken aan de financiële 

parameters, maar aan alle 4 de kernwaarden zoals die in het dashboard zijn opgenomen. 

In de jaarkalender zijn de data benoemd waarop de P&C producten (bijvoorbeeld 

jaardocument, maand- en kwartaalrapportages) voor directie en management worden 

opgeleverd. 

 

Meerjarenbegroting 2012 – 2015 

In de tweede helft van 2011 is een update gemaakt van de meerjarenbegroting 2009-

2012 naar een begroting voor de periode 2012 -2015. 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 met 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 een jaarplanbrief van de Raad van Bestuur stelt 

een manager voor zijn of haar afdeling een jaarplan op dat een financiële vertaling vindt 

naar 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 2011 hebben wij het proces van kwartaalsturing verder verbeterd. Per kwartaal 

verantwoordt de directie zich tegenover de Raad van Toezicht en financiers over het 

gevoerde (met name financiële) beleid en wordt een verlies- en winstrekening en balans 

gepresenteerd, voorzien van een toelichting en risicoanalyse. De kwartaalcijfers over het 

tweede en derde kwartaal zijn ook beoordeeld door de externe accountant. In de 

kwartaalrapportages heeft in 2011 nog meer focus gelegen op de kwaliteit van de 

prognose en is meer aandacht besteed aan het bepalen van het genormaliseerde 

resultaat. Ondanks die verhoogde inzet is nog steeds ruimte voor verbetering te vinden. 

De focus op verbetering zal daarom ook in 2012 blijven bestaan. 
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Maandrapportages 

Maandelijks verantwoordt het management zich over zijn behaalde resultaten inzake 

productiegroei/groei marktaandeel, financiën, kwaliteit/veiligheid en klanttevredenheid. 

Tevens besteedt de directie aandacht aan eventuele maatregelen die nodig zijn ter 

bijsturing en aan de samenhang van de ontwikkelingen tussen de verschillende 

resultaatgebieden.  

 

3.4.2 Bestuurlijke informatievoorziening  
Het merendeel van de informatie die nodig is om de doelstellingen van het ziekenhuis op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau te realiseren en bij te sturen, is afkomstig uit 

bronregistraties die verschillende afdelingen bijhouden en beheren. De gegevens worden 

voornamelijk via geautomatiseerde systemen (zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis-

informatie-systeem EZIS en de financiële administratie in Exact) periodiek in het data-

warehouse van het ziekenhuis ingelezen.  

 

De afdeling Financiën & Control zorgt vanuit deze bron periodiek voor rapportages voor 

de Raad van Toezicht, de directie, het management en externe stakeholders. 

 

Gestandaardiseerde rapportages en voor afdelingen op maat gesneden dashboards 

kunnen met behulp van de rapportagetool Webfocus continu vanaf elke computer met 

een netwerkaansluiting worden ingezien. De prestaties van ons ziekenhuis worden 

gemeten en inzichtelijk gemaakt door middel van prestatie-indicatoren die periodiek 

(wekelijks, maandelijks en per kwartaal) beschikbaar komen. Hulpmiddel bij de analyse 

van geleverde prestaties is een balanced scorecard (BSC) met zo’n 80 indicatoren die 

maandelijks worden ververst. Met deze brede set prestatie-indicatoren speelt het 

ziekenhuis in op de veranderingen in zijn omgeving, toenemende risico’s, meer 

marktwerking en de overgang naar outputfinanciering, die nieuwe eisen stelt aan de 

bedrijfsvoering. 

 

De indicatoren zijn ingedeeld naar de vier pijlers van onze strategie: 

 

- zorginhoudelijke informatie (over kwaliteit en veiligheid); 

- groei van de productie (van zowel het gereguleerde als het geliberaliseerde segment 

  van ziekenhuiszorg); 

- de financiële performance; 

- de tevredenheid van onze patiënten. 

 

Per indicator geldt een norm waaraan de realisatie wordt gespiegeld. 

 

Wijzigingen in de bedrijfsvoering 

Inspelend op het verbeterplan ‘DBC’s op weg naar Transparantie (DOT)’ is begin 2010 

het programma ‘DOT van een kans!’ opgericht. Aanvankelijk bestond het programma uit 

zeven projecten die gericht zijn op de implementatie van DOT. Na het definitieve besluit 

tot invoering per 1 januari 2012 hebben we met succes vol ingezet op de implementatie 

van DOT en de wijzigingen die daarvoor in onze systemen doorgevoerd moesten worden.  

Naar verwachting zullen de gevolgen van DOT financieel merkbaar zijn. In het 

vervolgtraject zullen we ons daarom (blijven) richten op juiste, tijdige en volledige 

registratie en betrouwbare stuurinformatie zodat we hiermee naar de optimalisatie van 

efficiënte en patiëntvriendelijke zorgprocessen kunnen blijven streven.  

 

In het kader van de landelijke invoering van een nieuw beheersmodel voor de honorering 

van vrijgevestigd medisch specialisten per 1 januari 2012, zijn eind 2011 met de 

stafmaatschap afspraken gemaakt over de declaratiesystematiek. Alle vrijgevestigde 

specialisten, behalve de plastisch chirurgen, hebben gekozen voor declaratie via het 

ziekenhuis. In 2012 zullen nadere afspraken gemaakt worden over de criteria op basis 

waarvan het variabele deel aan de specialisten wordt uitgekeerd. 
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Risico’s, kansen en onzekerheden 

Het Maasstad Ziekenhuis stuurt op de risico’s die van invloed zijn op de realisatie van de 

doelstellingen van het ziekenhuis. Wij doen dat door deze risico’s inzichtelijk te maken en 

beheersbaar te houden. 

 

Wijzigingen in risicomanagement 

Doordat de zorgsector en dus ook het Maasstad Ziekenhuis zich middenin een 

stelselwijziging van bekostiging bevindt en bovendien wordt geraakt door de huidige 

economische crisis, is het belang van risicobeheersing sterk toegenomen. Daarnaast 

stellen de toenemende marktwerking en de overgang naar outputfinanciering nieuwe 

eisen aan de bedrijfsvoering. Ontwikkelingen op dat gebied zijn in 2011 aanzienlijk 

vertraagd door de invloed van en aandacht voor met name de uitgestelde verhuizing, de 

Klebsiella problematiek en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen op bestuurs-

niveau. 

 

3.4.3 DBC- registratie en facturatie 
In 2011 heeft het Maasstad Ziekenhuis voldaan aan de eisen van de kaderregeling AO/ 

IC,  inzake DBC registratie en facturering (circulaire CU/NR-100.060). Dit is door de 

externe accountant vastgesteld, aan de hand van het opgestelde verantwoordingsdo-

cument en de toetsing aan de hand van steekproeven. De afgifte van de DBC bestuurs-

verklaring vond plaats op 16 februari 2011.  

In totaal is een foutfractie geconstateerd van 0,86, waar een foutfractie van 3,0 is 

toegestaan. Daarmee is het niveau van registreren en declareren in 2011 – evenals in 

2010 - ruim voldoende.  

 

Foutfractie 2011 2010 

  0,86  1,48 

 

Foutpercentage steekproefcontrole ten behoeve van kaderregeling AO/IC 

De geconstateerde fouten hadden betrekking op foutieve en onterechte bronregistratie, 

zoals het registreren van de begin- en einddatum van een DBC. De geconstateerde 

fouten zijn teruggekoppeld naar het desbetreffende specialisme en de bronregistratie is 

aangepast.  

 

Daarnaast hebben wij ons het afgelopen jaar ingezet om ons voor te bereiden op de 

komst van DOT. Daarbij hebben we het registratie- en facturatieproces zoveel mogelijk 

voorbereid op en klaargestoomd voor de komst van DOT (zie voor verdere toelichting op 

DOT paragraaf 4.3.1). 

 

Materiële controle 

Ook heeft het Maasstad Ziekenhuis in 2011 wederom een aantal periodieke materiële 

controles ontvangen van de zorgverzekeraars. Deze controles worden door zorgverze-

keraars toegepast op de door het Maasstad Ziekenhuis gedeclareerde zorg, om de recht-

matigheid hiervan te controleren. Aan de hand van deze materiële controles wordt 

gecontroleerd of de DBC-registratieregels juist zijn toegepast.  

 

In een aantal gevallen hebben wij geconstateerd dat vanwege bronregistratie- of tech-

nische inrichtingsfouten een onjuiste declaratie heeft plaatsgevonden. Anderzijds hebben 

wij – in overleg met de zorgverzekeraars – een aantal vorderingen kunnen weerleggen. 

Dit betreft dan met name de discussie rondom het al dan niet terecht registreren van 

parallelle zorgtrajecten. De onjuiste declaraties zijn gecorrigeerd en teruggekoppeld naar 

de desbetreffende zorgverzekeraars.  
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Ook hebben wij onze financiële bewakingssoftware ValueCare op een aantal punten laten 

inrichten op deze controleregels, zodat wij tijdens het registratieproces – en voorafgaand 

aan het declaratieproces – deze onjuiste registratie signaleren en corrigeren. Dit heeft 

zijn vruchten afgeworpen. Het aantal vorderingen voortvloeiend uit de materiële 

controles in 2011 was beduidend minder in omgang in vergelijking tot voorgaande jaren. 
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3.5 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 

13 staat de samenstelling van de PAR weergegeven. 

 
Tabel 13  Samenstelling patiëntenraad 

Naam Bestuursfunctie 

Dhr. F. Tromp voorzitter 

Dhr. J. Bausch vicevoorzitter 

Dhr. J. Nabbe secretaris 

Dhr. R. Copier lid 

Dhr. D. van der Heiden lid 

 

De heren Tromp en Van der Heiden zijn per 31 december 2011 afgetreden. In de maand 

december zijn voorbereidingen getroffen hen te vervangen en begin 2012 start er een 

openbare wervingsprocedure. 

 

Werkzaamheden in verband met Klebsiella besmetting 

De PAR werkt, zoals gebruikelijk, met een jaarplan. Voorzien was dat de verhuizing begin 

2011 extra aandacht zou krijgen. Deze werd echter drie maanden uitgesteld. Toen deze, 

overigens voorbeeldig verlopen, verhuizing goed en wel achter de rug was, werd het 

ziekenhuis en dus ook de PAR eind mei 2011 opgeschrikt door de mededeling over de 

uitbraak van de Klebsiella bacterie. Vanaf dat moment werden de activiteiten 

overschaduwd door deze uitbraak.  

 

Aanvankelijk was de aandacht van de PAR gericht op het goed in beeld krijgen van de 

verspreiding, de vaststelling of de uitbraak onder controle was en hoe de opvang van de 

gevolgen voor de getroffen patiënten was geregeld. Daarna heeft de PAR getracht zich 

een oordeel te vormen over hoe het zover heeft kunnen komen.  

 

De PAR is zeer tevreden dat deskundige buitenstaanders hiermee aan de slag zijn 

gegaan. Door de Raad van Toezicht is een ervaren interim bestuurder aangesteld om 

orde op zaken te stellen en de veiligheid van de patiëntenzorg te waarborgen. Eveneens 

werden externe deskundigen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) 

ingeschakeld. Voorts heeft de Inspectie voor de Volkgezondheid (IGZ) zich nadrukkelijk 

met de besmetting en de kwaliteit van de zorg bemoeid. De PAR heeft met de mede-

werkers van IGZ en de deskundigen van het UMCU overleg gevoerd. Tenslotte is er een 

commissie ingesteld die onderzoek doet naar wat waarlijk is gebeurd. Het rapport van 

deze commissie wordt in 2012 verwacht. 

 

Inmiddels is al wel duidelijk geworden dat de oorzaak voor de verspreiding van de 

bacterie moet worden gezocht in het onvoldoende hanteren van hygiënerichtlijnen, het 

erkennen van het belang ervan, het gebrek aan tijdige en adequate communicatie over 

ernstig besmette patiënten en het niet tijdig nemen van maatregelen. Over het voor-

komen van dergelijke situaties heeft de PAR met de Raad van Bestuur al vanaf 2009 

uitvoerig en diepgaand overleg gevoerd. De indruk was dat de RvB voor de kwaliteit van 

de zorg in het Maasstad Ziekenhuis kon instaan. Dit is helaas onjuist gebleken omdat ook 

de RvB door de uitbraak verrast werd. Het valt te begrijpen dat hieruit in augustus 

consequenties zijn getrokken, waarna de Raad van Toezicht een tweede interim 

bestuurder heeft aangesteld. 
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Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat drie patiënten zeer waarschijnlijk zijn 

overleden als gevolg van besmetting. Bij tien patiënten is het niet uitgesloten dat de 

besmetting een rol heeft gespeeld. De PAR betreurt het zeer dat dit in het Maasstad 

Ziekenhuis heeft kunnen gebeuren. Het heeft de PAR in die zin met de neus op de feiten 

gedrukt dat de raad met nog meer inzet en nog kritischer de veiligheid en de kwaliteit 

van de geboden zorg moet zien te toetsen.  

 

Overige werkzaamheden  

De PAR heeft in 2011 vier overlegvergaderingen gehad met de bestuurder. Door de 

bestuurswisselingen is het overlegritme van elke twee maanden verstoord.  

De PAR heeft een tiental keer onderling vergaderd. Met de RvT is overleg geweest in 

verband met een tweetal bestuursbenoemingen. Geadviseerd is over het voorgenomen 

besluit tot benoeming van een interim algemeen directeur/bestuurder en een nieuwe 

algemene directeur/bestuurder. Vastgesteld is dat een regelmatiger contact tussen RvT 

en PAR wenselijk is. 

 

Ook dit jaar is er enkele keren overleg geweest met de Ondernemingsraad (OR) en de 

Verpleegkundigen Adviesraad (VAR) om zo tot een betere afstemming te komen. 

Het overleg over de opzet en de scores in het veiligheidmanagement systeem (VMS) is 

voortgezet. De PAR krijgt sinds mei maandelijks een rapportage van de scores van een 

aantal zelf uitgekozen indicatoren zoals het percentage heroperaties en doorligwonden. 

Die scores worden vergeleken met de vastgestelde normen. Hierover vindt tweemaande-

lijks overleg plaats met de directeur Zorg. De gegevens van deze VMS-indicatoren over 

een periode van meer dan een halfjaar geven de PAR steeds meer inzicht in met name de 

tekortschietende prestaties, waarbij wordt gevraagd naar de acties die dan (moeten) 

worden ondernomen. 

 

De PAR heeft advies uitgebracht over een adviesaanvraag inzake een voorgenomen 

besluit tot samenwerking van de laboratoria van het Maasstad Ziekenhuis, het Fransiscus 

Gasthuis en Huisartsen in Rotterdam. De PAR vond het idee niet slecht, maar de onder-

liggende stukken overtuigden niet om zo’n besluit te nemen. De PAR heeft nadien verno-

men dat het besluit tot samenwerking is opgeschort.  

 

De PAR heeft over de begroting 2011 en de jaarrekening 2010 geadviseerd. Tevens zijn 

opmerkingen gemaakt over het concept jaardocument 2010. Er is advies uitgebracht 

over het rookbeleid. Een advies om accreditatie bij de Joint Commission International 

(JCI) te verkrijgen, is overwogen maar niet uitgebracht omdat het besluit al genomen 

bleek te zijn.  

 

Nu de uitbraak van de Klebsiella bacterie in 2011 veel aandacht van de PAR opeiste, is 

het de bedoeling de focus in 2012 te verleggen naar andere punten die met het wel en 

wee van de patiënten van het Maasstad Ziekenhuis te maken hebben en die in het 

Jaarplan 2012 worden verwoord. 
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3.6 Ondernemingsraad 
Het Maasstad Ziekenhuis heeft ook een ondernemingsraad (OR). De samenstelling van 

de OR is in tabel 14 weergegeven. 

 
Tabel 14  Samenstelling ondernemingsraad 
 

Naam Functie Bestuursfunctie 

Mevr. M. Gommans programmamanager VMS - 
coördinator infectie preventie 

voorzitter 

Mevr. B. Nobel dialyse verpleegkundige vicevoorzitter 

Mevr. H. Rozenboom-Nesse polikliniek assistent dermatologie  secretaris 

Dhr. B. den Breker hoofd evenementen lid 

Dhr. D. de Bruijn kwaliteitsmedewerker Maasstadlab lid 

Dhr. G. de Hoogh medewerker voeding en catering lid tot 01-10-2011 

Mevr. N. Sleeuwenhoek polikliniek verpleegkundige chirurgie lid 

Dhr. K. Stigter fysiotherapeut lid 

Dhr. R. Mevius ICT-medewerker lid 

Dhr. B. Quist applicatiebeheerder EZIS lid tot 08-06-2011 

Mevr. C. Termijn adm. medewerkster Maasstadlab lid 

Mevr. I. Weerman avond- en nachthoofd verpleging lid 

Mevr. M. Deugd polikliniek assistent cardiologie lid 

Mevr. N. Evers-Schollaart secretaresse ambtelijk secretaris 

 

De directie heeft in 2011 alle adviezen overgenomen van de ondernemingsraad. 

 

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over: 

 de organisatiewijziging Maasstad Flex B.V. met de opmerking dat de betrokken 

medewerkers goed geïnformeerd moeten worden waarbij o.a. de rechtspositie en 

evt. financiële consequenties op lange- en korte termijn inzichtelijk worden ge-

maakt; 

 het verkorten van de bereikbaarheid van het 2e OK team naar 30 minuten 

conform NVOG kwaliteitsnorm 2005; 

 aanpassing diensttijden afdeling neonatologie met een proefperiode van een half 

jaar; 

 organisatiewijziging van het team receptie en telefonie, echter de ondernemings-

raad heeft aandacht gevraagd voor goede passende oplossing en gewennings-

periode voor de betrokken medewerkers; 

 het formatieplaatsenplan van de beveiliging; 

 het organisatorisch onderbrengen van de afdeling infectiepreventie bij het 

Maasstad laboratorium/medische microbiologie; 

 de reorganisatie van het BWC; 

 het kledingprotocol; 

 de reorganisatie van het hartcentrum. 
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De ondernemingsraad is akkoord gegaan met: 

 de wijziging van de werktijden van de gipskamer naar een 9-urige werkdag; 

 pilot performance management en in afwachting van de evaluatie met eventuele 

verbeterpunten; 

 het vaststellen van de praktijkreglementen opleiding HC verpleegkundige IC en 

opleiding MBRT radiologie; 

 wijziging arbeidstijden beveiliging in verband met de wettelijk verplichte pauze; 

 wijziging werktijden/ dienstroosters radiologie in de nieuwbouw 

 wijziging werktijden medewerkers Maasstad laboratorium; 

 maatregelen schaarste problematiek interventie cardiologie; 

 wijziging reiskosten volgens nieuwe CAO ziekenhuizen 2011-2014. 

 wijziging regeling verlof en vakantie volgens nieuwe CAO ziekenhuizen 2011-

2014. 
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3.7 Vereniging Medische Staf 

De medisch specialisten zijn georganiseerd en vertegenwoordigd in de Vereniging 

Medische Staf. Op 31 december 2011 telde de vereniging medische staf 205 leden. Het 

bestuur bestaat uit zeven leden. Zie tabel 15 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, beleidsvoor-

nemens en zorginhoudelijke aangelegenheden. Tweemaal per jaar is er een algemene 

ledenvergadering waarin onder andere de bestuursverkiezing plaatsvindt en de jaar-

rekening wordt vastgesteld. Daarnaast zijn er in 2011 twee extra algemene leden-

vergaderingen gehouden in verband met de problematiek van de Klebsiella Oxa-48. 

 

Het bestuur van de VMS en de directie van het Maasstad Ziekenhuis vergaderden in 2011 

maandelijks. Daarnaast neemt een afvaardiging van het VMS-bestuur (voorzitter en 

secretaris) deel aan het directieoverleg. 

 

Kenmerken 2011: 

Het jaar 2011 was een bewogen jaar dat zich kenmerkte door hoogte- en dieptepunten 

en grote tegenstellingen.  

Na aanvankelijk uitstel is het ziekenhuis op 16 mei verhuisd naar de nieuwbouw in 

Lombardijen. Het betrekken van een nieuw pand betekende dat er -eindelijk- een einde 

kwam aan het werken op twee locaties. Door de beschikbaarheid van alle specialismen 

op één locatie konden zowel de patiëntenzorg als de bedrijfsvoering worden geoptimali-

seerd. Tegelijk bleek het nieuwe gebouw nog de nodige technische kinderziektes te 

vertonen, vooral de luchtbehandeling en de stroomvoorziening vormden enkele keren 

een aanzienlijk probleem. 

 

De ambitie om onze positie als toppreferent opleidingsziekenhuis te versterken kreeg 

erkenning doordat het Maasstad Ziekenhuis in april werd toegelaten als geassocieerd lid 

van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. Ook werd het aantal medisch–

specialistische opleidingen uitgebreid door het toekennen van opleidingsbevoegdheid aan 

de vakgroepen reumatologie en gezondheidszorgpsychologie. Tegelijk kreeg onze ambitie 

een enorme deuk door de uitbraak van de Klebsiella Oxa-48 bacterie. Het vertrouwen 

van patiënten, huisartsen, omliggende zorginstellingen, verzekeraars en toezichthouders 

in het Maasstad Ziekenhuis is beschadigd en alle specialismen hebben de negatieve 

effecten hiervan ervaren. 

De mogelijkheden van het nieuwe gebouw en de gebleken kwetsbaarheid heeft de 

Medische Staf echter gesterkt in de overtuiging dat het kwaliteits- en veiligheidsbeleid 

topprioriteit van de organisatie moet zijn. 

 

Inspanningen: 

Kwaliteit en veiligheid kregen in 2011 veel aandacht. In het overleg tussen Staf-bestuur 

en RvB/directie zijn de TOP-rapporten, Kwaliteitsindicatoren en HSMR-cijfers besproken. 

In gezamenlijk overleg is besloten om het kwaliteitssysteem van JCI (Joint Commission 

International) te omarmen en daarvoor in 2011 een nulmeting te laten uitvoeren.  

Om het beleid omtrent kwaliteit en veiligheid een impuls te geven heeft de medische staf 

in april de heer O.A. Bouhuys ingehuurd als beleidsmedewerker. 
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Na de uitbraak van de Klebsiella Oxa-48 bacterie kregen kwaliteit en veiligheid, met 

name hygiëne en infectiepreventie, nog nadrukkelijker aandacht. Een tweetal extra alge-

mene ledenvergaderingen is belegd om stafleden te informeren. Prof. dr. M. Bonten 

(hoogleraar infectieziekten van het UMCU en supervisor van het Laboratorium Medische 

Microbiologie) en prof. dr. L. Eijsman (interim-bestuurder) hebben toegelicht door welke 

aanpak de problemen rond de besmetting moeten worden opgelost. Daarnaast is tijdens 

de kernstafvergaderingen maandelijks een update gegeven. 

 

Initiatief is genomen om een nieuw strategisch medisch beleidsplan op te stellen voor de 

periode 2012-2015. De stafmedewerker, de heer O.A. Bouhuys, heeft hiertoe met alle 

vakroepen interviews gehouden. Deze zijn samen met de beleidsvoornemens van het 

stafbestuur gebundeld. Dit vormt de inzet voor een stafbrede discussie die begin 2012 

gevoerd gaat worden en moet leiden tot een duidelijke formulering van het toekomstig 

strategische beleid en het profiel van ons ziekenhuis. Uitgangspunten daarbij zijn de 

ontwikkelingen in de zorgvraag van patiënten en het beleid van overheid en verzekeraars 

(met betrekking tot concentratie en spreiding van zorg). Iedere vakgroep dient zich te 

scharen achter het vastgestelde beleid en profiel en dient aan te geven hoe haar 

activiteiten bijdragen aan dat ziekenhuisdoel en wat daarvoor nodig is. 

Dit houdt in dat we als Medische Staf keuzes moeten (durven) maken. Discussie en af-

stemming met RvB / Directie en verpleging en een financiële doorrekening van de plan-

nen horen ook plaats te vinden voordat het Medisch Beleidsplan in het tweede kwartaal 

2012 definitief wordt vastgesteld. 

 

De afgelopen jaren heeft het stafbestuur zich gecommitteerd aan bestuurlijke con-

tinuïteit tot na de verhuisperiode. Het betrekken van de nieuwbouw is gekozen als het 

moment om na te denken over bestuurlijke vernieuwing van de Vereniging Medische 

Staf. Op advies van een commissie zijn duidelijke bestuursportefeuilles gedefinieerd en 

verdeeld onder de stafbestuursleden. Ook wordt de participatie van stafleden bevorderd 

door het instellen van kerngroepen die de portefeuillehouder inhoudelijk kunnen onder-

steunen. Uitdaging voor komend jaar is het doorvoeren van een verantwoorde over-

dracht van taken naar nieuwe bestuursleden, met behoud van kwaliteit en continuïteit 

betreffende de taken en verantwoordelijkheden van het Stafbestuur.  

Door wisselingen in RvB/directie van het ziekenhuis heeft deze discussie extra dimensie 

gekregen. De benoeming van mr. A.A. Westerlaken tot voorzitter van de RvB van het 

ziekenhuis schept vertrouwen naar de toekomst. 

 

In 2011 zijn vele stappen gezet ter voorbereiding op de nieuwe financieringsstructuur 

van ziekenhuizen en de honorering van medisch specialisten met ingang van 2012. 

De overgang van DBC naar DOT vraagt om herinrichting van registratieprocessen en 

diverse specialisten hebben hierbij hun input gegeven. 

De nieuwe honoreringsstructuur voor medisch specialisten maakte de oprichting van een 

stafmaatschap van vrijgevestigd medisch specialisten noodzakelijk. Dit heeft veel overleg 

en de nodige overredingskracht gevraagd, maar eind 2011 was de stafmaatschap een 

feit. De overtuiging dat het gezamenlijk belang het meest gediend is met deze uitkomst 

heeft hierbij de doorslag gegeven. 

Financiële bedreigingen voor de specialist hebben er niet toe geleid dat uitbreiding van 

de staf is tegengehouden: maar liefst 22 nieuwe stafleden zijn in 2011 toegetreden, 

tegenover 13 specialisten die het ziekenhuis verlieten. Dit ondanks de reële dreiging dat 

uitbreiding van de productie niet wordt gehonoreerd. Het blijft echter uitdagend als staf 

mee te moeten en willen werken aan productiegroei en tegelijkertijd het risico te lopen 

deze groei zelf te moeten betalen. 



   

 44 

 

Om de coherentie in een dermate grote staf te bevorderen zijn, naast de kernstafver-

gaderingen en algemene ledenvergaderingen, stafborrels georganiseerd. Ook zijn er op 

17 en 18 november stafdagen gehouden onder de titel ‘Nieuwe energie’, waarop we met 

elkaar na dit bewogen jaar de blik vooruit richtten en met hernieuwd elan konden door-

spreken over de toekomst van ons ziekenhuis. 

 
Tabel 15  samenstelling Vereniging Medische Staf 
 

Naam Functie Bestuursfunctie 

dhr. dr. A. Grootendorst internist voorzitter 

dhr. H. Spijker ziekenhuisapotheker secretaris/wnd voorzitter 

dhr. W. Becking radioloog penningmeester 

dhr. dr. P. Coene chirurg lid 

dhr. dr. M. van der Ent cardioloog lid 

mevr. J. Rapon anesthesioloog lid 

dhr. P. van der Moer gynaecoloog lid, aftredend 
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3.8 Verpleegkundige Adviesraad  

De verpleegkundige adviesraad (VAR) is het adviesorgaan van de verplegende en ver-

zorgende professionals. Het hoofddoel van de VAR is het verbeteren en waarborgen van 

de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in het ziekenhuis, die moet leiden tot een opti-

male patiëntenzorg. Voor de samenstelling van de VAR zie tabel 16. 

 
Tabel 16 Samenstelling Verpleegkundige Adviesraad  

Naam Functie Afdeling  Bestuursfunctie 

Dhr. P. van der Weegen zorgmanager gyn/obst/kinder alg voorzitter 

Dhr. P. van Hilten gespecialiseerd 
verpleegkundige kinder 

brandwondencentrum vice-voorzitter 

Dhr. H. Kok verpleegkundige interventie cardiologie secretaris 

Mevr. M. Hiensch gespecialiseerd 
verpleegkundige CC 

CCU/MCC lid 

Mevr. J. Malefason gespecialiseerd 
verpleegkundige IC 

intensive care lid 

Mevr. L. van Schelven gespecialiseerd 
verpleegkundige SEH 

SEH lid 

Dhr. R. Oosterhof coördinator avond-/nachtcoördinatie lid 

Dhr. R. van Komen gespecialiseerd 
verpleegkundige IC 

brandwondencentrum lid 

Mevr. M. van Driel nurse practitioner SEH lid 

Mevr. P. van der Toorn verpleegkundig consulent poli neurologie lid tot en met september 

Mevr. J. Verbrug gespecialiseerd 
verpleegkundige dialyse 

dialyse centrum lid 

Mevr. K. Djermor gespecialiseerd 
verpleegkundige SEH 

SEH lid vanaf oktober 

Mevr. N. Evers secretaresse     

 
Taken en werkwijze 

De VAR adviseert de directie over het beleid voor de verpleegkundigenzorg die door de  

verpleegkundigen en verzorgenden wordt uitgevoerd. De VAR adviseert de directie niet 

alleen over onderwerpen waarbij de directie en VAR beide belang hebben, maar ook over 

onderwerpen waarvan zij vindt dat de consequenties behoorlijke gevolgen kunnen 

hebben voor de beroepsgroep. Tevens draagt de VAR bij aan deskundigheidsbevordering 

van de verpleegkundige- en verzorgende beroepsgroep (opleidingsbehoefte). 

De VAR heeft in 2011 geen training gevolgd omdat alle leden druk in de weer waren om 

de verhuizing op hun afdelingen te ondersteunen. Daarnaast had de training van 2010 

zoveel input gegeven dat de activiteiten die hieruit voortvloeiden eerst uitgerold moesten 

worden. De VAR heeft in 2011 structureel gezamenlijk overleg gehad met de Onderne-

mingsraad, Patiëntenraad en Medische staf. De VAR is ook gehoord door de IGZ naar 

aanleiding van de Klebsiella OXA 48 uitbraak. 

 

Adviezen 

In 2011 bracht de VAR over de volgende onderwerpen advies uit aan de directie: 

- opleiding tot verpleegkundige binnen een tijdsbestek van 1 jaar, 

- bevoorrading nieuwbouw;  

- kledingprotocol; 

- rookbeleid; 

- garderoberuimte en hygiëne; 

- productive ward; 

- nieuwe bestuurstructuur en filosofie;   

- voorkomen prikaccidenten; 

- JCI accreditatie; 

- bestuursvoorzitter. 
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3.9 Arts-Assistenten Vereniging (AAV) 
De arts-assistentenvereniging (AAV) is een vereniging voor alle arts-assistenten (AIOS 

en ANIOS) en assistenten van de medisch ondersteunende specialismen zoals zieken-

huisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici. De AAV bestaat uit 9 bestuursleden en 

heeft als doel de belangen van de assistenten te behartigen richting het ziekenhuis, 

opleidingsgroepen en extern. 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 voor 2011 

Na de heroprichting in 2009 is een werkzame bestuursvorm en constant ledental 

gerealiseerd. 2011 stond in het teken van uitbreiden van de activiteitenkalender en 

betrokkenheid in diverse overlegorganen. Daarbij zijn de 3 kernpijlers van de AAV (te 

weten werk, opleiding/onderwijs en sociale activiteiten) leidend geweest. De AAV heeft 

de belangenbehartiging vorm gegeven door een vaste gesprekspartner in de diverse 

opleidings- en werkgerelateerde overlegorganen, intern en extern, te worden. 

 

Gerealiseerde doelstellingen 2011 

In 2011 heeft het bestuur regelmatig vergaderd en verder overleg gehad met de Centrale 

Opleidingscommissie (COC), de Raad van Bestuur en de Maasstad Academie. Het 

ledenbestand bestaat uit 75 arts-assistenten vanuit alle verschillende vakgroepen. 

Daarnaast is de AAV breed onder de aandacht gebracht door social media, mailing, flyers 

en nieuwsbrieven bij (aspirant-)leden en heeft de AAV haar eerste Algemene Leden-

vergadering (ALV) in maart 2011 gehouden. 

 

De AAV is nauw betrokken geweest bij de STZ visitatie en het daaruit voortkomende lid-

maatschap. De volgende activiteiten werden georganiseerd: 

 

 symposium over financiële aspecten van het medisch specialistisch vak; 

 wetenschapsavond (mis)communicatie, in samenwerking met de 

Maasstadacademie; 

 sociale activiteiten in de vorm van informele borrels, het eerste themafeest en een 

bowlingtoernooi. 
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3.10 Overige commissies en adviesorganen 
 

3.10.1 de Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek  
            Rotterdam en omstreken (TWOR) 
Voor het ontwikkelen van nieuwe behandeltechnieken, medicijnen en medische hulpmid-

delen is medisch-wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Ook het Maasstad Ziekenhuis 

neemt hieraan deel. Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen mag slechts wor-

den uitgevoerd als het positief is beoordeeld door een erkende Medisch Ethische Toet-

singscommissie (METC) en de directie haar goedkeuring heeft verleend. Het Maasstad 

Ziekenhuis heeft samen met het Ikazia Ziekenhuis de Toetsingscommissie Wetenschap-

pelijk Onderzoek Rotterdam en omstreken (TWOR) opgericht. Zo kunnen beide zieken-

huizen regionaal hun rol spelen in de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek. De 

TWOR is een instellingsgebonden, door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 

(CCMO) erkende commissie, die zorgt voor de primaire beoordeling van onderzoekspro-

tocollen van beide ziekenhuizen op basis van de Wet Mensgebonden Onderzoek (WMO, 

1999). Zie tabel 17. 

 
Tabel 17. Samenstelling TWOR (31 december 2011) 
 

Naam WMO (Discipline) Bestuursfunctie 

Dhr. Dr. T.Yo   voorzitter, lid DB 

Mw. Mr. W. v.d. Bergh plv. jurist secretaris, lid DB 
Mw. Dr. T. Bosch klinisch farmacoloog lid 

Mw. Drs. D. Broeders   plv. proefpersonenlid 

Dhr. Prof. Mr. Dr. M. Buijssen ethicus lid 

Dhr. Drs. H. Ferguson huisarts lid 

Dhr. Dr. B. Fioole arts lid 

Dhr. Dr. M. Groeneweg arts lid 

Mw. Drs. K. Helbers   proefpersonenlid 

Dhr. Dr. Ir. W. Hop methodoloog/statisticus lid 
Dhr. Mr. E.H. Hulst jurist lid 

Dhr. Dr. F. de Jongh arts lid 

Mw. Dr. M. de Ridder plv. methodoloog/statisticus lid 

Dhr. Drs. D.J. Theunissen ziekenhuisapotheker lid 

Dhr. P. van Es   toegevoegd lid 

Mw. Drs. W.C. Lee   toegevoegd lid 

Dhr. Drs. G. Metz   toegevoegd lid 

Mw. Dr. C. van Noord   toegevoegd lid 

 

 

De TWOR kwam in 2011 maandelijks bijeen. Met omliggende ziekenhuizen zijn afspraken 

gemaakt over de beoordeling van hun primaire protocollen. De TWOR voldoet aan de 

eisen die de WMO stelt en is ook gerechtigd tot het beoordelen van klinisch geneesmid-

delenonderzoek.  
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3.10.2 Lokale Uitvoerbaarheids Commissie (LUC) en Wetenschaps- 
            bureau (WB)  
Ter stimulering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in het Maasstad 

Ziekenhuis fungeren naast de TWOR ook de Lokale Uitvoerbaarheids Commissie (LUC) en 

het Wetenschapsbureau (WB). Zie tabel 18. 

 
Tabel 18. Samenstelling LUC (31 december 2011) 
 

Naam Functie Functie LUC 

Dhr. Dr. G. Verhoeven longarts lid (voorzitter) 

Mw. Mr. W. v.d. Bergh jurist lid (secretaris) 
Mw. Drs. B. Boxma wetenschapsfunctionaris lid 

 

De LUC adviseert de directie over de lokale uitvoerbaarheid van voorgenomen weten-

schappelijk onderzoek dat door een erkende METC is goedgekeurd. Daarbij wordt beoor-

deeld of: 

 

- de betrokken onderzoekers deskundig zijn; 

- de benodigde infrastructuur in het ziekenhuis voldoende beschikbaar is; 

- alle betrokkenen goed zijn geïnformeerd; 

- de patiëntinformatie op het Maasstad Ziekenhuis is toegespitst; 

- het onderzoek afdoende verzekerd is. 

De LUC adviseert de directie 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. De LUC komt in de regel twee maal per maand bij elkaar. 

Het Wetenschapsbureau begeleidt onderzoekers bij het indienen van onderzoeksproto-

collen bij TWOR en LUC en geeft ondersteuning aan beide commissies. 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 onderzoeks-

resultaten. Zie tabel 19. 

 
Tabel 19 Samenstelling Wetenschapsbureau  
 

Naam Functie 

Mw. Drs. B. Boxma wetenschapsfunctionaris 

Mw. M.C. Abels secretaresse 
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3.10.3 Klachtencommissie 
Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft het Maasstad Ziekenhuis 

een klachtencommissie bestaande uit vijf interne leden (namens medici en verpleegkun- 

digen van het ziekenhuis), drie externe leden (namens huisartsen- en patiëntenorga-

nisaties uit de regio), aangevuld met een onafhankelijke voorzitter, zie tabel 20. Een 

overzicht van de ingediende klachten is opgenomen in paragraaf 4.4.2. 

 
Tabel 20  Samenstelling klachtencommissie 
  

Naam Functie Bestuursfunctie 

Mevr. A. de Kok secretaris-jurist Regionaal 
Medisch Tuchtcollege 

voorzitter, extern lid 

Dhr. C. Sallaerts patiëntenvertegenwoordiger plaatsvervangend 
voorzitter extern lid 

Mevr. V. Moraal patiëntenvertegenwoordiger extern lid 

Dhr. R. Hoegen huisarts extern lid 

Mevr. M. Westerink neuroloog intern lid 

Dhr. R. Kingma orthopeed intern lid 

Mevr. M. Voll anesthesist intern lid 

Mevr. N. Wansink zorgmanager revalidatie, 
neurologie 

intern lid 

Mevr. A. Maliepaard teamleider patiëntenregistratie 
en bureau nazorg 

intern lid 

 

3.10.4 Werknemersklachtencommissie 
De directie en de ondernemingsraad vinden het belangrijk dat het Maasstad Ziekenhuis 

in staat is om kritisch te reflecteren op zaken die zich in de organisatie voordoen en die 

medewerkers betreffen. De werknemersklachtencommissie biedt individuele werknemers 

de gelegenheid om klachten voor te leggen aan een onafhankelijke interne werknemers-

klachtencommissie. Zie tabel 21. 

 
Tabel 21  Samenstelling werknemersklachtencommissie 
 

Naam Functie Bestuursfunctie 

Dhr. Drs. J. van Rossum   externe voorzitter 

Mevr. B. Nobel dialyse verpleegkundige namens de OR 

Mevr. M. Deugd cardiofysiologisch laborante namens de OR 

Dhr. K. Stigter fysiotherapeut namens de OR 

Mevr. P. de Goeij ambtelijk secretaris klachtencie 
patiëntenklachten 

namens de werkgever 

Mevr. D. van der Hijden geestelijk verzorger namens de werkgever 

Mevr. I. Mathura teamleider namens de werkgever 

Mevr. M. Toele applicatiebeheerder namens de werkgever 

Mevr. N. Evers   ambtelijk secretaris 
  
 

Er worden klachten behandeld op het gebied van ongewenste omgangsvormen, opvang 

bij traumatische ervaringen, invulling van het jaarurensysteem, sociaal plan en bezwaren 

betreffende het Functie Waarderingsgebouw (FWG). De commissie is benaderbaar voor 

alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij het Maasstad Ziekenhuis. Tot deze 

groep behoren ook leerlingen, stagiaires, co-assistenten, vrijwilligers, uitzendkrachten en 

medisch specialisten die middels een toelatingsovereenkomst aan het Maasstad Zieken-

huis zijn verbonden. De commissie maakt gebruik van een reglement. 
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3.10.5 VIM-commissie 
De VIM-commissie (veilig incidenten melden) houdt zich, als onderdeel van het totale 

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 22. 

 
Tabel 22  Samenstelling VIM-commissie. 
 

Naam Functie Bestuursfunctie 
Vacature: wordt begin 2012 
ingevuld   voorzitter 

Mevr. W. van den Bergh jurist secretaris 

Mevr. T. Frijns ziekenhuisapotheker lid 

Mevr. M. Over de Vest teamleider lid 

Mevr. R. ten Kate anesthesioloog lid 

Mevr. E. Baan-Huberts teamleider poli chirurgie lid 

Mevr. N. Beks arts-assistent chirurgie lid 

Mevr. A. van der Pool arts-assistent chirurgie lid 

Mevr. B. van Kruining kwaliteitsfunctionaris lid 

Dhr. R. Kortenhorst IC-verpleegkundige lid 

Mevr. M. Langenberg arts-assistent interne geneeskunde lid 

Mevr. M. van Hoorn-Brugman teamleider ICT lid 

Mevr. G. Aben zorgmanager lid 

Mevr. G. Baan-Barayazarra   secretaresse 

 

Pas als incidenten systematisch worden gemeld, is het mogelijk om oorzaken te achter-

halen en kunnen verbeteracties in gang worden gezet. Op deze manier wil de VIM-com-

missie een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening. Een overzicht van het 

aantal en de aard van de meldingen is opgenomen in paragraaf 4.4.3. 

 

3.10.6 SEH-commissie 
De SEH-commissie is een overlegorgaan voor het ontwikkelen en bepalen van beleid met 

betrekking tot de spoedeisende hulpverlening binnen het Maasstad Ziekenhuis. De 

commissie heeft als doel de organisatie op de spoedeisende hulp (medisch en verpleeg-

kundig) te evalueren en te sturen. Daarnaast brengt zij gevraagd en ongevraagd advies 

uit aan de Medische Staf en de directie. In tabel 23 staat de samenstelling van de SEH 

commissie weergegeven. 

 

Het kwaliteitsbeleid voor SEH’s wordt landelijk mede bepaald door de invloed van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Medirisk. De SEH-commissie bepaalt naar aanlei-

ding van de gestelde richtlijnen het kwaliteitsbeleid voor de SEH van het Maasstad 

Ziekenhuis. 
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Tabel 23 Samenstelling SEH commissie 
 

Naam Functie Bestuursfunctie 

Dhr. G.R. Roukema traumachirug - medisch manager SEH voorzitter 

Mevr. M.W. van Bokkum teamleider observatorium, gipskamer, 
avond-, nacht- en weekendzorg 

lid 

Dhr. A. Demirkiran  aios chirurgie lid 

Dhr. B. Fioole vaatchirurg lid 

Mevr. M. van der Heijden  anesthesioloog lid 

Dhr. J. Ligthart internist lid 

Mevr. C. van Noord aios interne geneeskunde lid 

Mevr. A.C. Sikkenk radioloog lid 

Dhr. F. Smit kinderarts lid 

Mevr. J.M. van der Stel zorgmanager zorgeenheid SEH lid 

Mevr. M. Westerink neuroloog lid 

Dhr. R.W. Wulkan klinisch chemicus lid 

vacature teamleider SEH lid 

Mevr. B.M. van Bregt secretaresse zorgmanagers secretaresse 

 
 

3.10.7 Commissie orgaan- en weefseldonatie (COWD) 
Met de invoering van de Wet op de Orgaandonatie heeft het Maasstad Ziekenhuis 

verplichtingen gekregen op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. Om het donatie-

beleid in het Maasstad Ziekenhuis goed uit te voeren bestaat er een COWD. Zie tabel 24. 

De donatiefunctionaris is het aanspreekpunt voor alle vragen over donatie. Deze functio-

naris draagt zorg voor de procedures met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie 

volgens de wet en de uitvoering daarvan. Tevens zorgt hij voor de verspreiding, ontwik-

keling en naleving van het (model)protocol orgaan- en weefseldonatie. Een belangrijke 

taak is verder de educatie, voorlichting en bijscholing van medewerkers over alle 

aspecten van orgaan- en weefseldonatie.  

 
Tabel 24 Samenstelling COWD 
  

Naam Functie Bestuursfunctie 

Dhr. J. Boots internist-nefroloog voorzitter 

Dhr. F. Huisman donatiefunctionaris secretaris 

Dhr. J.C. van Leeuwen donatiefunctionaris secretaris 

Dhr. B. Cleffken chirurg-intensivist lid 

Dhr. J. Samijn neuroloog lid 

Dhr. J. van den Berg aios chirurgie lid 

Dhr. P. Jansen aois interne geneeskunde lid 

Dhr. R.F. Roodenburg patiëntenvertegenwoordiger lid 

Dhr. N. Christianen verpleegkundige observatorium lid 

Mevr. J. Hagenaars transplantatiecoördinator adviserend lid 

 

3.10.8 Reanimatiecommissie 
De reanimatiecommissie is een overlegorgaan in het Maasstad Ziekenhuis voor het ont-

wikkelen, bepalen en evalueren van beleid met betrekking tot reanimatie en onderwijs 

daar in. De reanimatiecommissie brengt adviezen uit aan de medische staf, de 

clustermanager of de Raad van Bestuur. In 2011 is de nieuwe Procedure Reanimatie, 

zowel voor volwassenen- als voor kinderreanimatie, geïntroduceerd. 
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Tabel 25 Samenstelling Reanimatiecommissie 
 

Naam Functie Bestuursfunctie 

Dhr. K. Gigengack anesthesioloog voorzitter 

Dhr. E. Monteban zorgmanager IC a.i. lid 

Dhr. J. Assink internist-intensivist lid 

Mevr. W. Stas kinderarts-neonatoloog lid 

Dhr. H. Spijker apotheker lid 

Dhr. H. Toppen teamleider 

neonatologie/kinderafd. 

lid 

Dhr. C. Kuijs reanimatie coördinator lid 

Dhr. W. Mes IC verpleegkundige lid 

Mevr. P. Muilwijk IC_verpleegkundige lid 

 
De reanimatiecommissie 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, welke ook wordt getoetst. De praktijktraining vindt 

op een afgesproken tijdstip plaats. Inmiddels zijn er 6 verschillende modules ontwikkeld 

zodat er voor alle medewerkers een reanimatiecursus op maat is. 

 
Modules reanimatie 
 

Module Doelgroep 

ACLS specifiek voor alle deelnemers van het 

reanimatieteam cq. Care-afdelingen 

PBLS specifiek voor kinderreanimaties 

BLS-MET specifiek voor verpleegkundigen op de 

verpleegafdelingen 

BLS-algemeen voor alle andere deelnemers niet hierboven 

genoemd. 

BLS bij zwangeren specifiek voor reanimatie van de zwangeren 

Basic Newborn Life Support specifiek voor reanimatie van de 

pasgeborene. 

 

In 2011 zijn er minder trainingsmomenten geweest als gevolg van de verhuizing. 

 
Aantal trainingsmomenten reanimatie 
 

Training Aantal plaatsen Getraind 

BLS 2500 1500 

ACLS 268 215 

PBLS 107 85 

NLS   33 

 



   

 53 

 

3.10.9 Calamiteitenteam 
Een incident wordt een calamiteit wanneer een ernstige verstoring van het bedrijfsproces 

dreigt. Oorzaak kan een externe ramp zijn, bijvoorbeeld een groot ongeluk waarbij veel 

gewonden vallen die binnenkomen op de Spoedeisende Hulp. Maar ook een intern 

‘ongeval’, 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 de ontwikkeling 

van calamiteitenbeleid en de voorbereiding van personeel hierop door middel van 

scholing en training dan ook een duidelijke plek.  

 

De crisiscoördinatoren en calamiteitencommissie houden zich bezig met de voorbereiding 

op en de coördinatie tijdens calamiteiten.  

 

In 2011 is veel ervaring opgedaan met crisismanagement en is lering getrokken uit 

voornamelijk interne calamiteiten. De eerste aanzet voor aanscherping van beleid is 

gedaan. Dit krijgt een vervolg in het komend jaar. 
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4. Beleid, inspanningen en prestaties 
In dit hoofdstuk beschrijven wij eerst ons meerjarenbeleid, het algemeen beleid en het 

kwaliteitsbeleid. Vervolgens gaan we in op het kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten  

en daarna specifiek op dat van onze medewerkers. Het Maasstad Ziekenhuis onderneemt 

ook activiteiten op het gebied van maatschappelijk ondernemen. We geven u een beeld 

van onze doelstellingen, ons beleid, de inspanningen en prestaties op dit gebied in het 

jaar 2011. Aan het einde van dit hoofdstuk geven we een zo transparant mogelijk beeld 

van ons financieel beleid. 

 

4.1 Meerjarenbeleid 

 

4.1.1 Missie en toekomstvisie 
Het Maasstad Ziekenhuis bevindt zich in een sterk veranderende en concurrerende om-

geving. Dit heeft ertoe geleid dat onze missie en visie een sterke focus op gastgericht-

heid hebben gekregen, om ons nog sterker te onderscheiden van andere zorginstellingen. 

 

Onze visie luidt daarmee als volgt: 

 
“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’ 

 

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’ 

 

4.1.2 Ambities 
Om de missie te kunnen uitvoeren is het van belang te weten wat we willen zijn. Dit zijn 

de zogenoemde kernwaarden van ons bouwwerk. Dit bouwwerk dient te worden gezien 

als een samenhangend geheel: 

 

Kernwaarden: 

1. veilig en met een kwalitatief goede uitkomst werken; 

2. voortdurend verbeteren; 

3. gastgericht denken en handelen door geïnspireerd personeel; 

4. financieel succesvol zijn. 

 

De kern van het management informatie systeem van het Maasstad Ziekenhuis wordt 

gevormd door het dashboard waarin per maand, kwartaal en per jaar wordt gerap-

porteerd over de indicatoren met betrekking tot 4 kernwaarden. 

 

4.1.3 Strategisch meerjarenbeleidsplan  
We hebben de hierboven beschreven kernwaarden doorvertaald in het strategisch meer- 

jarenbeleidsplan (SMJBP). Initieel is dit beleidsplan opgesteld voor de jaren 2006 – 2010, 

maar gezien de voortgang van de resultaten herzien voor de jaren 2006 – 2012. 
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De doelstellingen 

In het strategisch meerjarenbeleidsplan hebben wij de doelstellingen geformuleerd, 

gebaseerd op de vier kernwaarden. Deze doelstellingen hebben we gebaseerd op onder 

meer een grondige analyse van de markt, de beschikbare capaciteit en specialismen van 

het ziekenhuis, de aanwending van middelen en de omvang en mogelijkheden van de 

nieuwbouw, die halverwege mei 2011 in gebruik is genomen. Zie tabel 26. 

 

Door de omstandigheden in 2011, de wisselingen van de RvB, RvT en het bestuur van de 

medische staf heeft het opstellen van een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan vertra-

ging opgelopen. In 2012 wordt een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan opgesteld. 

  
Tabel 26 Strategisch Meerjaren Beleidsplan 

 

Kernwaarde Speerpunt Doelstelling 2012 

(SMJBP) 

Realisatie 2011 

 

Realisatie 2010 

Veilig en met een 
kwalitatief goede 

uitkomst 

Kwaliteit en Veiligheid - VMS geïmplementeerd 
 

 
 
 
 
 - Erkende accreditatie 

- start implemen-
tatie van de 11 

landelijke thema’s 
van het  VMS-
programma 
 
- JCI 0 meting 
  accreditatie in 2013 

- Aanvang implementatie 
volgende drie landelijke 

thema’s van het VMS 
programma. 
 
 
- Accreditatie krijgt  
een andere richting 

Gastgericht 
denken en 

handelen door 
geïnspireerd 
personeel 

Patiënttevredenheid - Gemiddelde Netto 
Promotor Score (NPS) 16% 

 
 

- Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) 11% 

 
 

- Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) 11% 14 

 
 

Financieel 
succesvol 

1. Poliklinisch 
Marktaandeel 
 
 
 
2. Resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering. 
 
3. Solvabiliteit15 
 
4. Verhouding groei 
omzet/groei kosten16 
 
5. DSCR17 
 

1. Marktaandeel is 25% 
 
 
 
 
2. Resultaat is 4,4 miljoen 
euro 
 
3. Solvabiliteit is 15% 
 
4. Verhouding is 1,25 
 
 
5. DSCR is minimaal 1,4 

1. Marktaandeel is nog niet 
bekend . 168.197 eerste 
polikliniekbezoeken 
 
 
2.Resultaat is -/-14,1 miljoen 
euro 
 
 
3. Solvabiliteit is 11,8% 
 
4. Verhouding is 0,48 
 
 
5. DSCR is minimaal 1,77 

1. 168.944 eerste 
polikliniekbezoeken. 
 
 
 
2. Resultaat is 4,8 miljoen 
euro 
 
3. Solvabiliteit is 16,2% 
 
4. Verhouding is 0,98 
 
 
5. DSCR is minimaal 3,49 

 

                                                 
14 Wegens trendbreuk gebaseerd op laatste 3 kwartalen van 2010 
15 Eigen vermogen/totaalopbrengsten inclusief buitengewone lasten 
16 Omzet is gelijk aan de som der bedrijfsopbrengsten 
17

 kengetal dat aangeeft of er voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd voor rente en aflossing 



   

 56 

 

4.2 Algemeen beleid 

Aan de hand van onze kernwaarden beschrijven we in deze paragraaf het beleid op de 

onderdelen van het meerjarenbeleid. Daarbij gaan we in op het beleid, inspanningen en 

de prestaties die we hebben geleverd in 2011. 

 

4.2.1 Kernwaarde: veilig en met een kwalitatief goede uitkomst 
Het waarborgen van een veilige omgeving voor patiënten zal zeker gezien de Klebsiella 

uitbraak een belangrijk speerpunt zijn in het komende jaar. Om het vertrouwen van 

patiënten te hebben en houden moeten patiënten zich in het Maasstad Ziekenhuis ten 

alle tijden veilig voelen. Met de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) 

kunnen we continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en het beleid hierop 

bepalen. 

 

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)  

Het VMS Veiligheidsprogramma bestaat uit een VMS en evidence based medisch inhoude-

lijke thema’s. Het Maasstad Ziekenhuis heeft in 2011 gewerkt aan verdere ontwikkeling 

en implementatie van de landelijke thema’s. In 2010 is landelijk besloten het thema 

‘Veilige zorg voor zieke kinderen’ aan het VMS-programma toe te voegen. In 2011 is het 

Maasstad Ziekenhuis gestart met de implementatie van dit 11e thema. Doelstelling blijft 

dat de 11 thema’s voor eind 2012 zijn geïmplementeerd, ondanks de verhuizing en de 

recente Klebsiella problematiek. De thema’s bevinden zich in verschillende fasen van 

afronding. Zie tabel 27 

 
Tabel 27. Thema’s VMS 

 

nr. Thema gestart jaar 

 1. voorkomen van wondinfecties na een operatie ja 2009 

 2. voorkomen van lijnsepsis en behandeling van 

ernstige sepsis 

ja 2009 

3. vroege herkenning en behandeling van de vitaal 

bedreigde patiënt 

ja 2010 

4. medicatieverificatie bij opname en ontslag ja 2009 

5. kwetsbare ouderen ja 2010 

6. optimale zorg bij acute coronaire syndromen ja 2011 

7. vroege herkenning en behandeling van pijn  ja 2011 

8. high risk medicatie: klaarmaken en toedienen van 

parenteralia 

ja 2010 

9. verwisseling van en bij patiënten ja 2011 

10. voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair 

gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen 

ja 2010 

11. veilige zorg voor zieke kinderen  ja 2011 

 

Controle op veiligheid 

Binnen het Maasstad Ziekenhuis worden maandelijks sirene acties gehouden waarbij 

onderwerpen als handhygiëne, dragen van sieraden, actualiteit van protocollen en 

verstrekken van medicatie onder de loep genomen worden. Dit wordt gedaan om te 

toetsen of er op een bepaalde afdeling in een zo veilig mogelijke situatie gewerkt wordt. 

Regelmatig worden er met een vertegenwoordiger van de directie veiligheidsrondes 

gelopen en met medewerkers over veiligheid gesproken. In de week van de 

patiëntveiligheid zijn medewerkers en patiënten op ludieke wijze geattendeerd op 

veiligheid en kwaliteit. Tevens ontvangen alle patiënten in hun opnamemapje een folder 

‘Help mee aan uw veilige behandeling’ waarin zij geattendeerd worden op hun eigen 

verantwoordelijk ten aanzien van veiligheid.  
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JCI accreditatie 

Het Maasstad Ziekenhuis heeft begin 2011 besloten zich te laten accrediteren door de 

Joint Commission International (JCI). Daarmee is het Maasstad Ziekenhuis het eerste 

algemene ziekenhuis in Nederland dat voorbereidingen treft naar ziekenhuisbrede 

accreditatie van een zeer vooraanstaande internationale standaard op het gebied van 

kwaliteit en veiligheid. De focus van JCI op de patiënt en het primaire zorgproces heeft 

geleid tot de keuze voor JCI als meetinstrument om de kwaliteit van onze zorg te meten 

en te verbeteren. 

 

In voorbereiding op de implementatie van de JCI-accreditatienormen is in november 

2011 een 0-meting uitgevoerd om de huidige situatie te bepalen met betrekking tot 

patiëntveiligheid en kwaliteit. De invoering van het nieuwe internationale accreditatie-

systeem van de Joint Commission International zal naar verwachting zo’n twee jaar in 

beslag nemen. 

 

Fraudebeheersing 

Indien er bij een medewerker fraude wordt geconstateerd volgt ten minste een officiële 

waarschuwing, mogelijk ontslag en aangifte bij de politie. Naar rato van de zwaarte van 

het vergrijp worden disciplinaire maatregelen genomen.  

Als preventieve maatregel tegen fraude geldt onder andere de verplichte overlegging van 

de Verklaring Omtrent Gedrag, bij het aangaan van een arbeidscontract/samenwerkings-

overeenkomst met het Maasstad Ziekenhuis. Het ziekenhuis neemt ook zijn verantwoor-

delijkheid door het noteren van het burgerservicenummer waarbij de identiteit van de 

patiënt wordt vastgesteld. In 2011 is er geen fraude geconstateerd. 

 

 

4.2.2 Kernwaarde: voortdurend verbeteren 
Voor ons en onze patiënten is het vanzelfsprekend dat wij steeds beter willen worden in 

wat wij dagelijks doen. ‘Voortdurend verbeteren’ is als kernwaarde voor ons ziekenhuis 

ook de drijfveer geweest om te starten met het programma waar de Theory of Con-

straints (ToC) aan ten grondslag ligt. Kort gezegd komt deze theorie erop neer dat 

zorgprocessen onder de loep worden genomen en dat knelpunten die daarin opduiken, 

uit de weg worden geruimd.  

 

Met ToC hebben we geleerd hoe wij projecten succesvoller kunnen managen en hoe we 

de zorgprocessen (‘zorgpaden’) zodanig kunnen inrichten dat patiënten meer tevreden 

zijn over de wijze waarop afspraken met hen worden gemaakt en nagekomen (bron: 

Zorgmagazine nr. 10, oktober 2010).  

In 2011 hebben we 40 afdelingsoverstijgende projecten via de projectboard gemonitord, 

daarvan werd 80% in het groen gereed gemeld, dat wil zeggen: binnen tijd, scope en 

budget. 

 

Ook in 2012 zullen we met behulp van Critical Chain Projectmanagement focus houden 

op alle projecten en richten we ons op: 

- een leverbetrouwbaarheid van 90%; 

- doorlooptijd verkorten van 6 maanden naar gemiddeld 4 maanden. 

  

Door toepassing van ToC kunnen we meer patiënten helpen met dezelfde capaciteit, 

waardoor er groei ontstaat. De kernwaarde voortdurend verbeteren’ is nog niet opge-

nomen in het meerjarenplan. Wel zijn de doelstellingen geformuleerd voor verschillende 

afdelingen. Deze zijn terug te vinden in paragraaf 4.2.4, zie ook figuur 5. 
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Figuur 5 Theory of Constraints (ToC) 

 

Ketenzorg, een kans 

Tenslotte ziet het ziekenhuis een kans zich te onderscheiden door de wijze waarop we 

samenwerken met andere aanbieders. Door de samenwerking die we zijn aangegaan met 

de andere zorgaanbieders op de Zorgboulevard bij onze nieuwe locatie willen we een ver-

nieuwend ziekenhuis zijn dat midden in de maatschappij staat en met zijn tijd meegaat. 

Samen met het Delta Psychiatrisch Centrum, Aafje Zorghotel, Kraamzorg Rotterdam en 

de Centrale Huisartsenposten Rijnmond hebben we in april 2008 de ‘Vereniging Zorg-

boulevard Rotterdam’ opgericht. 

 

Met behulp van deze vereniging willen de vijf zorgpartners het zorgaanbod van de ver-

schillende huurders op elkaar afstemmen, zodat een logische keten ontstaat, afgestemd 

op de vragen van de patiënten en klanten. Voorbeelden van samenwerking zijn:  

 

 de verloskundige samenwerking met het geboortehotel Maasstad;  

 de samenwerking met Delta Psychiatrisch Centrum voor psychiatrische patiënten 

met somatische klachten; 

 het spoedplein waar onze Spoedeisende Hulp en de Centrale Huisartsenposten 

Rijnmond intensief samenwerken.  

 

Deze initiatieven moeten leiden tot het verhogen van de patiënttevredenheid en een 

vergroting van het marktaandeel naar 25%. 
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4.2.3 Kernwaarde: gastgericht denken en handelen door  

         geïnspireerd personeel 
Geïnspireerd personeel, dat elke patiënt niet alleen als patiënt maar ook als gast van ons 

ziekenhuis behandelt, is een belangrijke pijler onder onze ambitie. 

Als vertaling uit het meerjarenbeleidsplan zijn onderstaand de bijbehorende doel-

stellingen en prestaties terug te lezen. De voortgang op concernniveau wordt gemeten 

met: 

 

1. de Netto Promotor Score (NPS); 

 
Tabel 28 Beleidsplan patiënttevredenheid 

 

Kernwaarde Speerpunt Doelstelling 

2012 
Realisatie 2011 Realisatie 2010 

Gastgericht denken 
en handelen door 
geïnspireerd 
personeel 

Patiënttevreden
heid 

- Gemiddelde Netto  
  Promotor Score  
 (NPS) 16% 
 

 

- Gemiddelde Netto 
  Promotor Score  
  (NPS) 11% 
 

 
 

- Gemiddelde Netto Pro- 
  motor Score (NPS)  
  1118% 
 

 

NPS = % uitgesproken aanbevelers, patiënten die een rapportcijfers geven van 9 of 10 minus  % 
patiënten van wie het  onwaarschijnlijk  is dat ze het Maasstad Ziekenhuis zullen aanbevelen (rapport-
cijfers 6 of lager). 

 

 
1 De Netto Promotor Score 

De Netto Promotor Score gaat uit van één vraag: zou u ons aanbevelen? De methode 

gaat uit van het feit dat er een sterke correlatie is tussen het groeipercentage van een 

bedrijf en het percentage van de klanten die ‘promoten’. In 2008 heeft het Maasstad 

Ziekenhuis een NPS van 16% gescoord, in 2009 steeg deze lijn naar een NPS van 17%. 

 

Echter in 2010 scoort ons ziekenhuis een NPS van 13,8%. Deze trendbreuk is mogelijk te 

verklaren door de wijziging in de onderzoeksmethodiek. Sinds april 2010 vragen we 

namelijk niet meer telefonisch, maar via een digitale enquête hoe tevreden onze 

patiënten zijn. De cijfers in het telefonisch onderzoek blijken positiever te zijn dan in het 

online onderzoek. De daling lijkt een effect te zijn van het moment waarop van de 

telefonische naar de online onderzoeksmethodiek is overgegaan.  

 

De voornaamste reden voor dit verschil is dat respondenten in online onderzoek hun 

antwoorden meer anoniem kunnen geven. De respondenten hebben niet te maken met 

een interviewer die de vragen stelt, waardoor zij in online onderzoek kritischer durven te 

zijn. Telefonisch onderzoek zorgt dus voor meer sociaal wenselijke antwoorden. 

Daarnaast hebben we de formulering en het aantal vragen aangepast ten opzichte van 

voorgaande jaren, waardoor we kritisch moeten kijken of deze resultaten goed te 

vergelijken zijn met voorgaande jaren. Uiteraard blijven we de ontwikkeling in 

patiënttevredenheid toetsen en blijven we maatregelen nemen om de patiënttevreden-

heid te vergroten. In de eerste drie kwartalen van 2011 is de NPS gedaald naar 10%.  

                                                 
18 Wegens trendbreuk gebaseerd op laatste 3 kwartalen van 2010 
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Belangrijke oorzaken hiervan zijn de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis die veel 

aandacht opeiste en de uitbraak van de Klebsiella bacterie. In figuur 6 staan de 

resultaten weergegeven vanaf het eerste kwartaal van 2009. 

 

Net Promoter Score Maasstad Ziekenhuis per kwartaal

19%

15% 15%

19%
20%

10%

14%

11%

15%

6%

9%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Q1

2009

Q2

2009

Q3

2009

Q4

2009

Q1

2010

Q2

2010*

Q3

2010

Q4

2010

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2011

 
Figuur 6 Netto Promotor Score 

 

2  Patiënttevredenheidsmonitor (PTM)  

Sinds 2007 voert het Maasstad Ziekenhuis een patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) uit, 

waarmee we onderzoeken of de patiënt tevreden is met de verleende zorg, aandacht en 

service. Naarmate het PTO meer vertrouwd raakte binnen de organisatie en men meer 

met de resultaten aan de slag ging, kwamen een aantal tekortkomingen van het onder-

zoek naar voren. Er ontstond een grotere behoefte aan diepgaandere resultaten waar-

mee men ook daadwerkelijk verbeteringen door kon voeren en kon blijven monitoren. 

Naast meer diepgang werd ook de vergelijking met andere ziekenhuizen steeds belang-

rijker. Het werd hierdoor steeds duidelijker dat de onderzoeksmethodiek en ook het 

onderzoeksbureau niet meer voldeden aan de wensen van de organisatie.  

 

Vanaf het tweede kwartaal van 2010 is daarom besloten over te stappen van telefonisch 

onderzoek naar online onderzoek. Naast bovengenoemde overwegingen lagen hier nog 

een aantal andere redenen aan ten grondslag. Ten eerste maakte online onderzoek het 

mogelijk om een grotere steekproef te realiseren met als gevolg betrouwbaardere ant-

woorden. Ook worden er door middel van online onderzoek minder sociaal wenselijke 

antwoorden gegeven waardoor een meer realistisch beeld ontstaat. Ten derde reageer-

den om diverse redenen niet alle patiënten positief op de telefonische manier van uitvra-

gen. Als laatste werd er met de overstap naar online onderzoek een kostenbesparing 

gerealiseerd. 

 

Naast de overstap naar online onderzoek is er begin 2011 een nieuw onderzoeksbureau 

in de arm genomen. Na verschillende bureaus naast elkaar gelegd te hebben is uitein-

delijk gekozen voor MediQuest. MediQuest is een onderzoeksbureau dat veel onderzoek 

in de zorgsector doet, waardoor benchmark mogelijkheden met andere ziekenhuizen 

ontstaan. Daarnaast is MediQuest in staat om op een professionele manier het volledige 

onderzoekstraject te begeleiden 

 

De algemene tevredenheid wordt gemeten met behulp van een vijfpuntsschaal (zeer 

tevreden tot en met zeer ontevreden). De resultaten hiervan zien er voor de resterende 

drie kwartalen in 2011 als volgt uit.  
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Tabel 29  Resultaten Patiënttevredenheidsmonitor (per kwartaal 2010/2011) 

 

in % Q1 Q2 Q3 Q4 

  2011      2010 2011      2010 2011      2010 2011        2010 

zeer tevreden 24,8 20,0         25,4 22,7       29,3 23,8           25,5 

tevreden 64,1 65,5        65,6 64,8       61,8 65,5           66,5 

niet tevreden             
niet ontevreden 7,6 9,6            5,7 8,4           5,8 7,4               5,8 

ontevreden 1,3 2,7           1,8 2,3           1,9 1,7               1,3 

zeer ontevreden 1,6 1,1           1,2 1,1           0,9 0,9               0,7 

weet niet 0,6 1,0           0,3 0,7           0,3  0,7               0,2 

 

 

Algemene hoofdconclusies: 

 ook in 2011 is de overgrote meerderheid tevreden over de zorg van het Maasstad  

Ziekenhuis en hebben vrijwel alle zorgafdelingen een kwart of meer promotors 

onder hun patiënten; 

 Kaakchirurgie (27), Dagbehandeling (18), Plastische Chirurgie (17) en Kinder-

geneeskunde (17) scoren zeer goed op de aanbevelingsintentie; 

 blijvende focus is nodig op wachttijden op afdeling, voornamelijk bij SEH; 

 de hoogste waardering geven de patiënten aan de vriendelijkheid van de mede-

werkers (96% mee eens), de grootste verbetering is te behalen op de tevreden-

heid met wachttijden op de afdeling (12% mee oneens). 

 

Verhuizing naar de Maasstadweg 

Met de verhuizing naar ons nieuwe ziekenhuis zijn veel aspecten verbeterd. Op het 

nieuwe ziekenhuis zijn veel positieve reacties gekomen. Vooral de uitstraling van het 

pand wordt gewaardeerd, het straalt kwaliteit en rust uit en patiënten voelen zich meer 

op hun gemak dan op de oude locaties.  

 

Toen het ziekenhuis te kampen had met een Klebsiella bacterie en de naweeën van de 

verhuizing veel aandacht opeiste zijn de waarderingscijfers gedaald, het effect van de 

Klebsiella was op aanbevelingsintentie groter dan op tevredenheid.  

Het doet ons deugd te constateren dat deze tegen het einde van 2011 weer op het oude 

niveau zijn teruggekeerd. Ondanks alles hebben we de aandacht voor de patiënten weten 

vast te houden en zijn daar ons uiterste best voor blijven doen.  

 

In 2011 is een trainingsprogramma ontwikkeld rondom het thema gastgerichtheid. Door 

middel van een tiental e-learning en videotrainingsmodules worden medewerkers 

getraind en gecoached op vaardigheden als gastgericht werken, gastheerschap tonen, 

steun bieden, ombuigen van weerstand. Deze trainingen worden gericht op afdelingen 

ingezet. 
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Figuur 7 Onderdelen gastgerichtheid 

 

Gastgerichtheid als kerncompetentie van onze medewerkers 

In 2010 is gastgerichtheid, naast samenwerkingsgerichtheid en resultaatgerichtheid, 

als kerncompetentie opgesteld voor alle medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis. 

Daarbij zijn ook de gedragsregels aangepast. Op bijna alle afdelingen van het ziekenhuis 

is intensief gediscussieerd over wat dit concreet kon betekenen op de afdelingen. Voor 

nieuwe medewerkers is tevens een aparte module ingericht, die hen bekend maakt met 

onze visie en die hun eigen rol daarin benadrukt. 

 

Om het thema gastgerichtheid levend te houden, zijn er elk kwartaal onder verschil- 

lende thema’s (ludieke) acties gehouden: 

 

- ik maak het verschil; 

- ik leef me in; 

- samen bereiken we ons doel; 

- ik los het op. 

 

Zie ook figuur 7. 

 

Kracht van verbinding 

Ook in 2012 blijft gastgerichtheid een belangrijk doel. Onder de noemer ’de kracht van 

verbinding’ willen we: 

- de werkprocessen blijven onderzoeken vanuit het perspectief van de patiënt; 

- investeren in een serie trainingen op het gebied van gastgerichtheid voor alle 

medewerkers;  

- onder verschillende thema’s acties blijven organiseren. 
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Als ondersteunende afdelingen professioneel te werk gaan, kunnen zij onder meer de 

zorgafdelingen goed ondersteunen. En dat stelt de zorg in staat om de patiënt goede 

zorg en service te verlenen. We nemen daarbij aan dat inspelen op de patiëntbeleving 

leidt tot hogere patiënttevredenheid, waardoor het aantal (nieuwe) patiënten zal groeien. 

 

Sinds 2007 doen we onderzoek naar: 

- wat patiënten van ons vinden door middel van een Patiënt Tevredenheid Monitor  

 (PTM); 

- wat medewerkers van ons vinden door middel van een Medewerkerswaarderings- 

onderzoek (MWO), zie verder paragraaf 4.5.13; 

- wat medewerkers van de onderlinge dienstverlening vinden door middel van een  

Interne Service Monitor (ISM), zie verder paragraaf 4.5.17. 

 

Doelstellingen voor 2012 ten aanzien van de marktonderzoeken zijn: 

- verbanden leggen tussen de drie onderzoeken:  

- patiënttevredenheidsonderzoek; 

- medewerkerwaarderingsonderzoek; 

- de interne service monitor; 

- door digitalisering de onderzoeksresultaten sneller kunnen terugkoppelen naar de  

medewerkers; 

- uitbouwen van de onderzoeksresultaten naar meer werkbare aanbevelingen tot  

verbetering per afdeling; 

- marktonderzoek verder professionaliseren om aan de toenemende vraag naar ver- 

volgonderzoek te kunnen voldoen. 
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4.2.3 Kernwaarde: financieel succesvol 
De kernwaarde ‘financieel succesvol’ blijft voor ons als ziekenhuis erg belangrijk. Wij 

willen financieel succesvol zijn, zodat we ook in de toekomst investeringen kunnen doen 

en kunnen blijven innoveren.  

Onder de kernwaarde ‘financieel succesvol’ heeft het Maasstad Ziekenhuis vijf 

speerpunten geformuleerd: 

 

1. het vergroten van het poliklinisch marktaandeel; 

2. resultaat uit gewone bedrijfsvoering; 

3. solvabiliteit; 

4. verhouding groei omzet/groei kosten; 

5. dekkingsgraad voor aflossingen voldoen aan eisen financieringsconsortium (Debt  

    Service Coverage Ratio (DSCR)). 

 

In tabel 30 en 31 zijn de doelstellingen en de realisatie weergegeven. 

 
Tabel 30 Beleidsplan financieel succesvol 

Kernwaarde Speerpunt Doelstelling 2012 Doelstelling 2011 Realisatie 2011 

Financieel 
succesvol 

1.Poliklinisch 
   marktaandeel. 
 
 
 

 
2.Resultaat uit gewo- 
   ne bedrijfsvoering. 
 

3.Solvabiliteit:  
   eigen vermogen/ 
   totaal opbrengsten 

   inclusief buiten- 
   gewone lasten. 
4.Verhouding groei  
   omzet/ groei  
   kosten.  
5. DSCR (debt service 

    coverage ratio) 
 

1.Marktaandeel 
   is 25% 
 
 
 

 
2.Resultaat is 2,7 
   miljoen euro 
 

3.Solvabiliteit is 
  15% 
 

 
 
4.Verhouding is 
   1,25 
 
5.DSCR is mini- 

   maal 1,4 

1. Marktaandeel 
   van 21,5% 
   waarvan 172.500  
   eerste polikliniek- 
   bezoeken 

 
2. Begroting 0,9  
    miljoen euro 
 

3.Solvabiliteit is  
   15% 
 

 
 
4.Verhouding is  
   1,00 
 
5.DSCR is mini- 

   maal 1,4 

1. 168.197 eerste 
    polikliniekbe-  
    zoeken waarvan 
    het marktaandeel 
    in de zomer van 

    2012 bekend is. 
2. Resultaat is -/- 
   14,1 miljoen 
   euro 

3. Solvabiliteit is 
   11,8% 
 

 
 
4.Verhouding is 
   0,48 
 
5.DSCR is mini- 

   maal 1,77 

 

 

 
Tabel 31 Ontwikkeling poliklinisch marktaandeel (doelstelling t.o.v. realisatie) 

  Realisatie 2011 Doelstelling 2011 Realisatie 2010 Realisatie 2009 

Aantal 1e 

polikliniekbezoeken 

168.197 172.500 168.944 162.537 

% groei 1e poli-
kliniekbezoeken 

t.o.v. voorgaande 
jaar 

0,0 2,1 4,0 7,0 

Marktaandeel Bekend in zomer 
2012 

21,5* 21,0 21,0 

 
*Prognose gebaseerd op de groei van de markt in de afgelopen 5 jaar. 
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1. Poliklinisch marktaandeel 

Ons poliklinisch marktaandeel in het verzorgingsgebied Rijnmond blijkt in 2010 

gestabiliseerd te zijn ten opzicht van 2009 op 21. In 2011 waren er 168.197 eerste 

polikliniekbezoeken, terwijl de doelstelling op 172.500 was gezet. Deze doelstelling is dus 

niet behaald. Zowel de verhuizing als de crisis rond de Klebsiella Oxa 48 bacterie hebben 

de ontwikkeling fors verstoord. Welk marktaandeel het Maasstad Ziekenhuis in 2011 

heeft behaald, zal in de zomer van 2012 bekend worden, omdat er dan inzicht is in de 

groei van de hele markt. 

 

2. Resultaat 

Het Maasstad Ziekenhuis heeft in de meerjarenbegroting 2010-2013 vastgelegd dat het 

vanuit een gezonde basis in 2010, na een bescheiden winst in 2011, de winst in 

2012 door wil laten groeien. Hierbij rekening houdend met forse eenmalige kosten 

vanwege de voorbereiding voor de nieuwbouw.  

De realisatie in 2011 is zeer tegenvallend ten opzichte van de in 2010 geformuleerde 

doelstellingen. De ontwikkelingen in 2011 worden nader beschreven in paragraaf 4.7. Het 

jaar 2012 zal een jaar van herstel moeten zijn, zowel wat betreft de ontwikkeling van ons 

resultaat (kostenniveau) als het herstel van onze groei (patiëntenzorg en omzet). 

 

3. Solvabiliteit 

Het ziekenhuis had in de jaren voor 2011 een, voor de gezondheidszorg, goede 

solvabiliteit bereikt. Nadrukkelijk was het streven daarin door te groeien. Door de 

ontwikkelingen in 2011 neemt de solvabiliteit fors af. Gedreven door het toenemende 

risico binnen de sector en de wens een sterke positie te behouden ten opzichte van de 

financiers streeft het ziekenhuis de komende jaren naar het herstel van het solvabiliteits-

percentage van 15%. Deze doelstelling zal nog niet in 2012 worden gerealiseerd. 

 

4. Verhouding groei omzet/groei kosten  

Het Maasstad Ziekenhuis streeft naar een samenstelling van de omzet waarbij een groei 

in de omzet tegelijkertijd bijdraagt aan de groei van het resultaat. Dit kan enerzijds door 

de patiëntenzorg efficiënt(er) te realiseren en anderzijds door met name in het vrije 

segment met verzekeraars overeenstemming te bereiken over een dekkende prijs met 

een resultaatsmarge. In het kader van efficiënter werken worden mogelijkheden voor 

uitbesteding, samenwerking of procesverbeteringen continu als alternatief voor het 

huidige reilen en zeilen in ogenschouw genomen. 

Door alle bijzondere ontwikkelingen zijn er veel eenmalige kosten gemaakt in 2011 die 

maken dat deze verhouding in 2011 negatief is. Hiernaast is in de loop van 2011 

gebleken dat de groei van de omzet stagneert zowel in het A- als het B-segment.  

Het lukte ons (naast de eenmalige kosten) niet om de geformuleerde doelstelling, die een 

groei van het resultaat parallel aan de omzetgroei veronderstelt, te realiseren. Groei van 

productie wordt voor een groot deel gerealiseerd in relatief dure patiëntenzorg. De rela-

tief goedkope patiëntenzorg blijft ver achter. Groei in patiëntenzorg is weliswaar één van 

de speerpunten van ons ziekenhuis, maar deze groei gaat niet gepaard met voldoende 

omzet(marge)groei van het ziekenhuis.  

 

Het ziekenhuis heeft met verzekeraars wel afspraken kunnen maken over hogere 

tarieven voor de robotchirurgie. Deze tarieven staan echter in 2012 opnieuw onder druk. 

Voor de onder het A-segment vallende AICD-implantaten zijn de tarieven echter niet 

dekkend. Ook de fors groeiende uitgaven voor dure geneesmiddelen blijven ondanks een 

budgetcompensatie van 80% voor de overige 20% direct drukken op het resultaat. 
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4.2.4 Kernwaarde: voortdurend verbeteren 
‘’Gastgericht denken en handelen’ en ‘voortdurend verbeteren’ zijn – als twee van de vier 

kernwaarden uit de missie/visie van het Maasstad Ziekenhuis – de drijfveren geweest om 

in 2007 te starten met een vernieuwende besturingsfilosofie gericht op dit continu 

verbeteren. Deze besturingsfilosofie, gebaseerd op de Theory of Constraints (ToC), 

bestaat uit: 

 

- het vaststellen van doelstellingen op het gebied van de doorstroming van 

patiëntenlogistiek; 

- het registreren en prioriteren van de oorzaken die het realiseren van deze 

doelstellingen belemmeren; 

- het bottom-up, multidisciplinair en methodologisch oplossen van deze 

geprioriteerde oorzaken, door medische en verpleegkundige professionals, 

management en medewerkers met ondersteuning van stafmedewerkers; 

- een korte, slagvaardige doorlooptijd van deze verbetercycli door een 

gestructureerde escalatieprocedure, waardoor binnen maximaal twee maanden 

voorstellen ter verbetering bij de RvB liggen; 

- een continue monitoring van de realisatie van de doelstellingen, uitmondend in 

een maandelijkse review van de directie in de zogenaamde Board Review. 

 

Onderstaand zijn ToC-toepassingen op patiëntenlogistiek per zorgdomein verder 

uitgewerkt. Daarnaast gebruikt het Maasstad Ziekenhuis ook ToC voor projectma-

nagement en zorgpad-ontwikkeling. 

 

ToC op de Spoed Eisende Hulp (SEH)  

Met een bezoekersaantal van 43.000 per jaar is de Spoedeisende hulp (SEH) van het 

Maasstad Ziekenhuis de drukste SEH in de regio Rotterdam. De doelstelling voor 2011 

was dat 95% van de patiënten binnen drie uur ontslagen of opgenomen moest zijn. 

Uiteindelijk is dit voor 2011 voor 87%  van het totaal aantal patiënten gelukt. Hoewel 

deze doelstelling dus niet is gehaald, worden de patiënten van de SEH van het Maasstad 

Ziekenhuis aantoonbaar het snelst geholpen19. Zie tabel 33. 

 

ToC op het Observatorium 

Het Observatorium is een verlengstuk van de SEH, richting de verpleegafdelingen. Op 

deze afdeling met een capaciteit van tien bedden worden patiënten van alle specialismen 

opgenomen die een langere observatieperiode nodig hebben, of in afwachting zijn van de 

resultaten van een onderzoek om te kunnen bepalen of opname wel of niet nodig is. De 

doelstelling voor 2011 was dat 75% van de patiënten binnen twaalf uur van het Observa-

torium zijn ontslagen of zijn opgenomen op een verpleegafdeling. Deze doelstelling is 

behaald. Zie tabel 32.  
 
Tabel 32 Implementatie ToC op de SEH en Observatorium 

 

  realisatie 2011 realisatie 2010 realisatie 2009 

doorlooptijd SEH 87% binnen  3 uur 95% binnen  3 uur 98% binnen  4 uur 

doorlooptijd observatorium 75% binnen 12 uur 77% binnen 12 uur 75% binnen 12 uur 

 

                                                 
19

 In vergelijking tot andere ziekenhuizen in Nederland 
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ToC op verpleegafdelingen 

Ook op de verpleegafdelingen van ons ziekenhuis maken we gebruik van ToC. Dit 

gebeurt door voor elke patiënt een voorlopige ontslagdatum (VOD) af te spreken. Tijdens 

het verblijf van de patiënt wordt de uitvoering van de taken gevolgd, zodat de 

ontslagdatum ook wordt gehaald. Het resultaat van deze werkwijze is dat in 2011 de 

gemiddelde ligduur van een patiënt is terug- gebracht van 4.4 naar 4.2 dagen. Naast een 

verkorting van de ligduur is ook de informatievoorziening aan patiënten verbeterd. De 

patiënt en zijn familie krijgen al bij opname te horen hoe lang de verwachte opnameduur 

is en hoe de planning eruitziet. Zie tabel 33. 

 
Tabel 33 Ontwikkeling gemiddelde verpleegduur (realisatie) 

  realisatie 2011 realisatie 2010 realisatie 2009 realisatie 2008 

gemiddelde ligduur 4,2 dagen 4,4 dagen 4,8 dagen 5,1 dagen 

 

Wij hebben het ToC-principe op een aantal verschillende (zorg)afdelingen toegepast. 

Hieronder vindt u een verwijzing naar de verschillende afdelingen, met het daarbij 

behorende resultaat in 2011. 

 

ToC op de Verloskunde, triageafdeling 

De triageafdeling is een onderdeel van de zorgeenheid verloskunde en gynaecologie. 

Deze afdeling kan het best gedefinieerd worden als een spoedafdeling voor zwangere 

vrouwen die gedurende hun zwangerschap klachten ontwikkelen en waar op korte 

termijn onderzoek bij moet plaatsvinden. 

De applicatie wordt ingezet om de doelmatigheid, doorstroom en kwaliteit van zorg te 

verbeteren ten behoeve van de obstetrische- en soms de gynaecologische patiënt. 

Daartoe worden drie stromen onderscheiden. Afhankelijk van de verschijnselen/ klachten 

worden de patiënten binnen deze stromen verdeeld. Zie tabel 34. 

 

Binnen iedere stroom staan drie momenten aangegeven wanneer er gekeken moet 

worden wat de stand van zaken is rondom de zorg van de patiënt en welke reden er op 

dat moment bepalend is waarom de patiënt wacht en welke actie eerst gedaan moet 

worden om de doorstroom te bevorderen. Hierbij kunt u denken aan: wacht op de arts, 

wacht op de verpleegkundige, wacht op uitslagen, onderzoek loopt enz. 

 

Sinds 6 mei 2010 is deze applicatie actief en wordt er 7 dagen per week 24 uur per dag 

bij iedere patiënt geregistreerd. 

 

De applicatie is tot op heden zeker een hulpmiddel om de doelmatigheid van een triage 

afdeling te verbeteren. De patiëntenstroom is verbeterd, er wordt in gemeenschap-

pelijkheid naar de voortgang van de zorg rondom de patiënt gekeken, knelpunten 

opgespoord en opgelost. De verbetering is tot op heden vooral behaald op kwalitatief 

niveau. Voor het komend jaar zullen er meer acties uitgezet worden op efficiëntie. 

Het doel is om 90% van de aangeboden patiënten binnen de gestelde tijdslimiet 

behandeld te hebben. Het behaalde resultaat is in onderstaande tabel weergegeven.  

 
Tabel 34 Implementatie ToC op de triage. 

  realisatie 2011 doelstelling 2011 realisatie 2010 doelstelling 2010 

Patiënten binnen 30 
minuten geholpen 75% 90% 60% 90% 

Patiënten binnen 60 
minuten geholpen 60% 90% 60% 90% 

Patiënten binnen 90 
minuten geholpen 60% 90% 60% 90% 
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ToC op de OK 

Begin 2010 zijn we binnen het Maasstad Ziekenhuis begonnen met het toepassen van 

ToC op de electieve patiëntenstromen. De arts plant op de polikliniek in overleg met de 

patiënt een operatiedatum in, waarna de ondersteunende afdelingen vervolgens een 

aantal taken in volgorde verrichten, om te zorgen dat deze operatiedatum wordt gehaald. 

In 2010 is de vakgroep Urologie gestart, waarna tevens de KNO, gynaecologie en 

neurochirurgie op deze werkwijze zijn overgegaan. In 2011 zijn meer afdelingen met ToC 

Elective gaan werken: orthopedie, oogheelkunde, vaatchirurgie, oncologische chirurgie, 

bariatrische chirurgie, algemene chirurgie, traumatologie en kaakchirurgie. 

 

Het doel van deze vorm van ToC is om iedere patiënt vanaf de polikliniek een 

operatiedatum mee te geven. Daarnaast hebben wij als doel om alle patiënten binnen de 

Treeknormen20 (7 weken) te opereren. Hieraan wordt voldaan. Door het toepassen van 

procesverbetering door middel van ToC methodiek op de electieve patient hebben wij dit 

in 2011 kunnen monitoren. De resultaten zijn in onderstaand schema weergegeven 

(tabel 35). 

 
Tabel 35 ToC Elective (stand van zaken per december 2011) 

specialisme aantal wachtenden 
patiënten met 
geplande OK datum 

gemiddeld aantal 
operaties per week 

gemiddelde 
wachttijd van 
geopereerde 
patiënten (weken) 

urologie 90 22 3 

gynaecologie 70 28 3 

kno 200 50 2 

orthopedie 300 35 4 

neurochirurgie 70 15 4 

vaatchirurgie 30 12 4 

bariatrische chirurgie 50 12 5 

oncologische chirurgie 80 28 3 

algemene chirurgie 150 61 3 

traumatologie 30 15 2 

kaak chirurgie 40 10 6 

oogheelkunde 40 30 4 

 

ToC op de Dagbehandeling 

In februari 2010 is de ToC-methodiek gestart op de Dagbehandeling. Het doel van ToC 

op de dagbehandeling is om te bepalen of er voldoende capaciteit aanwezig is en deze 

efficiënter in te richten (om zodoende met de bestaande capaciteit meer patiënten te 

helpen). De patiënten op de dagbehandeling zijn in te delen in drie stromen, met 

bijbehorende doelstellingen: 

 
Tabel 36 Impementatie ToC op de Dagbehandeling 

  realisatie 2011 doelstelling 2011 realisatie 2010 

Patiënten hele dag 

aanwezig 

80% binnen 8 uur 

geholpen 

98% binnen 8 uur 

geholpen 

85% binnen 8 uur 

geholpen 

Patiënten gemiddeld 6 
uur aanwezig 

60% binnen 5 uur 
geholpen 

98% binnen 5 uur 
geholpen 

50% binnen 5 uur 
geholpen 

Patiënten gemiddeld 3 
uur aanwezig 

85% binnen 3 uur 
geholpen 

98% binnen 3 uur 
geholpen 

95% binnen 3 uur 
geholpen 

 

                                                 
20

 Door zorgaanbieders en –verzekeraars opgestelde norm over wachttijden in de zorg. 
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De voor 2011 verwachte resultaatsverbetering is uitgebleven ondanks een aantal onder-

nomen acties. Zo zijn in plaats van de specialismen de ingrepen herverdeeld in de 

verschillende stromen. Het voorgeschreven anesthesiebeleid is veranderd zodat uitwer-

king op spinaal (ruggenprik) minder voorkomt als vertragende reden. Het gespreid op-

nemen van de patiënt heeft geleid tot een betere doorstroming met als positieve bijwer-

king dat de patiënt niet onnodig lang hoeft te wachten op de afdeling voor de ingreep.  

 

Het achterblijven van de verbetering heeft voornamelijk te maken gehad met de verhui-

zing naar de nieuwbouw. Het heeft een tijd geduurd voordat men gewend was aan het 

nieuwe ziekenhuis en de nieuwe dagbehandeling. Afspraken ten aanzien van de opname-

tijd en planning bleken na de verhuizing niet te worden nageleefd en zijn weer hersteld. 

Ook de registratie heeft te wensen overgelaten in de tussenliggende periode tot aan het 

derde kwartaal van dit jaar. Hier is inmiddels weer de nodige focus in aangebracht.  

 

Voor 2012 is in het laatste kwartaal van 2011 een actieplan ontwikkeld met als doelstel-

ling een productie te behalen van minimaal 90 patiënten per dag waarbij goede kwaliteit 

van zorg behouden blijft. Dit actieplan is ontstaan tijdens een groot werkoverleg waar 

iedereen oplossingsrichtingen heeft ingebracht, zoals onder andere: 

  

 betere voorlichting geven over de ingreep en opname op de dagbehandeling; 

 betere benutting van de diverse ruimtes;  

 specialismen clusteren; 

 betere planning van de opnames in relatie tot OK rooster. 

. 

ToC op de poliklinieken 

Ook op de poliklinieken willen wij graag de ToC-methodiek toepassen, met als doel het 

verkorten van de toegangs- en wachttijden. Voor de implementatie is een koppeling met 

het Ziekenhuis Informatie Systeem (EZIS) noodzakelijk. De ontwikkeling hiervan kost de 

nodige tijd. Dit is voor 2011 nog niet geëffectueerd. In het laatste kwartaal van 2011 is 

de pilot gehouden op de kinderafdeling en de verwachting is dat de ToC methodiek in het 

eerste kwartaal van 2012 verder zal worden uitgerold op de poliklinieken. 

 

Betrouwbaardere en snellere toegangstijden, kortere wachttijden en 

verbetering zorgpaden 

Het Maasstad Ziekenhuis heeft in 2009 een nieuwe werkwijze ontwikkeld met de 

zogeheten ‘Rapid Reliable Response’ (RRR). De werkwijze heeft als doel: 

 

 betrouwbaardere en snellere toegangstijden te realiseren; 

 wachttijden te reduceren; 

 zorgpaden te verbeteren. 

 

Deze werkwijze passen we toe met het oog op gastgerichtheid en om meer patiënten te 

kunnen helpen. 

 

In 2011 hebben we de zorgpaden verder geanalyseerd. Op basis van deze analyses 

hebben we verbetertrajecten uitgevoerd. Het ziekenhuis gebruikt hiervoor een op ToC 

gebaseerde toepassing voor de analyse, ontwikkeling, invoering en monitoring van deze 

trajecten. 

 

Het resultaat van de ingezette projecten is dat de toegangstijden voor het ziekenhuis en 

de doorstroming in het ziekenhuis aanzienlijk zijn verbeterd. Dit betekent dat een patiënt 

na verwijzing van zijn huisarts sneller zijn eerste ziekenhuisbezoek kan afleggen en 

eenmaal in het ziekenhuis ook sneller vervolgonderzoeken en/of behandelingen en 

ingrepen kan ondergaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld door combinatieafspraken waarbij een 

patiënt alle benodigde onderzoeken op één dagdeel doorloopt en zo nodig meerdere 

specialisten op dat dagdeel spreekt. 
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Vanzelfsprekend is de kwaliteit van de zorgpaden verbeterd door een betere organisatie.  

Er is nieuwe medische apparatuur aangeschaft, een praktischere indeling van de ruimten 

in poliklinieken gerealiseerd en een efficiëntere roostering ingevoerd van medici en 

paramedici. De succesvol gebleken werkwijze met Rapid Reliable Respons (RRR) wordt in 

2012 gecontinueerd. 

 

Toegangs- en wachttijden 

De toegangstijden tot onze poliklinieken alsmede de wachttijden voor een aantal 

behandelingen zijn opgenomen in tabel 37 en 38. 

 

 
Tabel 37. Toegangstijden poliklinieken in weken  

Specialisme Toegangstijden in 
weken  2011 

Toegangstijden 
in weken 2010 

allergologie 3 3 

► hooikoorts 3 1 

cardiologie 1 2 

chirurgie algemeen 1 1 

dermatologie 2 2 

gynaecologie algemeen 2 1 

interne geneeskunde algemeen 1 1 

► diabetes 1   

► diabetes bij zwangerschap 1   

kaakchirurgie 2 4 

keel-, neus- en oorkunde 2 2 

► keel- en neusamandelen (kinderen) 2 3 

kindergeneeskunde algemeen 2 2 

longziekten 2 2 

MDL centrum (maag-darm-leverziekten) 4   

neurochirurgie 3 3 

neurologie 7 7 

oogheelkunde 4 2 

► staar 4   

orthopedie 1 1 

pijnbestrijding/anesthesiologie   1 

► acute herpes zoster 1   

► chronische pijnpatiënten 1   

► oncologische pijnpatiënten 1   

plastische chirurgie 6 4 

reumatologie 4 10 

revalidatiegeneeskunde 4 2 

urologie 2 2 
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Tabel 38. Wachttijden behandelingen in weken 

Specialisme Wachttijden 
behandeling in weken 

2011 

Wachttijden 
behandeling in weken 

2010 

cardiologie     

►dotterbehandeling 1 1 

      

chirurgie     

► liesbreuk 4 4 

► spataderen 2 4 

► carpaal tunnelsyndroom 1 3 

► galblaas 3 5 

► besnijdenis 6 4 

► sterilisatie man 2 2 

      

plastische chirurgie     

► borstverkleining 6 12 

► borstvergroting 4 12 

► buikwandcorrectie 6 12 

► dupuytren 3 4 

► carpaal tunnel syndroom 2 4 

      

pijnbestrijding     

► invasie neuromodulatie   5 

      

gynaecologie     

► laproscopie 4 4 

► sterilisatie vrouw 4 4 

► baarmoederverwijdering 6 5 

► incontinentie vrouw 7 5 

► curettage 2 1 

      

keel-, neus- en oorkunde     

► neus- en keelamandelen 5 4 

► oorbuisjes 3 3 

► neustussenschot 8 8 

      

neurochirurgie     

► hernia 6 5 

► carpaal tunnel syndroom 4 3 

      

oogheelkunde     

► staar 9 8 

      

orthopedie     

► totale heupoperatie 3 7 

► kijkoperatie knie 2 4 

► totale knieoperatie 3 9 

► carpaal tunnel syndroom 2   

urologie     

► sterilisatie man 4 2 

► prostaat operatie 5 5 

► besnijdenis 5   
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Advisory Board Company 

Het Maasstad Ziekenhuis is in 2009 lid geworden van de Advisory Board Company. Dit 

netwerk van 2700 internationale zorginstellingen wisselt kennis en ervaring uit en 

verricht benchmarkonderzoek, op zowel bestuurlijk, operationeel als verpleegkundig 

niveau. Het lidmaatschap is afgesloten voor zowel de Executive Board als de Operational 

Board om de gezamenlijke kennis en ervaring te benutten en dient als inspiratie voor de 

eigen ontwikkeling en innovatie van bedrijfsprocessen. 

 

In 2010 heeft een afvaardiging van de directie bijeenkomsten bezocht in Brussel en 

Washington. Op basis hiervan heeft de directie besloten het lidmaatschap met twee jaar 

te verlengen tot 2012. De analyses van de Advisory Board Company vormen een 

belangrijke bron voor de strategiebepaling van ons ziekenhuis voor de periode 2011 – 

2015. 

 

4.2.5. Informatie & Communicatie Technologie 
Ook voor ICT heeft het jaar 2011 sterk in het teken gestaan van het betrekken van de 

nieuwe ziekenhuisaccommodatie. Het ambitieniveau voor ICT was hierbij hoog: de 

verhuizing is aangegrepen om op vrijwel alle onderdelen in de ICT-infrastructuur een 

grote stap voorwaarts te maken. Ondanks dit hoge ambitieniveau kan worden 

vastgesteld dat de overgang naar de nieuwe infrastructuur gecontroleerd en zonder 

noemenswaardige verstoringen is gerealiseerd. Er kan tevreden worden teruggeblikt. 

Vanaf het najaar is tegelijkertijd begonnen met het stap voor stap uitnutten van de 

nieuwe mogelijkheden die de nieuwe infrastructuur biedt. 

Elektronisch Patiënten Dossier 

Op het gebied van het EPD is de digitalisering volgens plan voltooid; alle specialismen 

gebruiken nu de systemen volledig voor hun digitale dossiervoering. Er vindt voort-

durende verbetering plaats door ingebruikname van nieuwe releases en bijbehorende 

functionele mogelijkheden. De ambitie om in het nieuwe ziekenhuis digitaal te gaan 

werken is daarmee behaald. Veel aandacht is hierbij uitgegaan naar de digitalisering en 

ontsluiting van beeldinformatie. PACS-II is verder doorontwikkeld en biedt nu de moge-

lijkheid om alle patiëntgerelateerde beeldinformatie als integraal onderdeel van het EPD 

te gebruiken. Hierdoor is een volledig digitaal dossier ontstaan dat onafhankelijk van tijd 

en plaats door iedereen te gebruiken is mits men bevoegd is. Vertrouwelijkheid wordt 

bewerkstelligd door inzage in een specifiek patiënt dossier uitsluitend toe te staan aan 

degenen die een zorginhoudelijke, ondersteunende of administratieve rol hebben bij de 

behandeling van een patiënt. 

ICT-infrastructuur 

De ICT-basisvoorzieningen zijn vrijwel zonder uitzonderingen vernieuwd. In het nieuwe 

ziekenhuis is een nieuw datanetwerk aangelegd dat voldoet aan hedendaagse en toe-

komstige criteria. Na veel problemen in de oude ziekenhuislocaties heeft dit netwerk zijn 

betrouwbaarheid en stabiliteit reeds bewezen. Dit netwerk faciliteert integraal alle 

datastromen. Met deze integrale toepassing van het datanetwerk worden kosten 

bespaard en beheer vereenvoudigd. 

Naast het netwerk zijn ook andere onderdelen van de ICT-infrastructuur verbeterd. Een 

volledig server consolidatie en virtualisatie programma is met succes afgerond. Ook alle 

databases zijn gestandaardiseerd en geconsolideerd in enkele redundante database 

clusters. Werkplekken zijn gevirtualiseerd en hiermee tegelijkertijd gestandaardiseerd.  
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Om digitaal te kunnen werken is het nodig ‘aan de poort’ papier te digitaliseren. Hiervoor 

is een volledig nieuwe scanstraat ontwikkeld die het mogelijk maakt inkomende papier-

stromen binnen enkele minuten toe te voegen aan het EPD. Met deze scanstraat is 

tegelijkertijd beveiligd printen ingevoerd. Gegenereerde prints kunnen met gebruik van 

de personeelspas op een willekeurige printer worden opgeroepen en uitgeprint. 

Regionale samenwerking 

Ondanks alle aandacht voor de verhuizing is het Maasstad Ziekenhuis actief op zoek 

gebleven naar samenwerking in de regio Rijnmond. Er is verder gewerkt aan de 

mogelijkheden tot uitwisseling van het patiëntendossier op basis van de CCR/CCD 

standaard. Verder zijn de eerste stappen gezet om beelduitwisseling in de regio op grote 

schaal digitaal mogelijk te maken. Naast deze nieuwe ontwikkelingen is het gebruik van 

het zorgportaal door zorgverleners gecontinueerd. 

ICT-dienstverlening aan externe klanten 

In 2011 zijn de eerste overeenkomsten (service level agreements) gesloten met externe 

organisaties voor het leveren en doorbelasten van ICT-diensten. Dit leidt mede tot 

standaardisatie en professionalisering van de ICT-dienstverlening, die ook de interne 

organisatie ten goede komt. 

 

4.2.6 Sourcing 
In 2011 zijn op de afdeling Sourcing verschillende projecten gestart en/of gerealiseerd. 

Onderstaand worden de belangrijkste projecten van Sourcing van het afgelopen jaar 

toegelicht. 

 

Verhuizing CSA en DC succesvol afgerond 

Om meer capaciteit (bedden) binnen de muren van het ziekenhuis te creëren is besloten 

de Centrale Sterilisatieafdeling (CSA) en het Distributiecentrum (DC) samen te voegen en 

extern te lokaliseren in een pand aan de Deventerseweg in Barendrecht. De verbouwing 

van dit pand is vorig jaar van start gegaan. Op 19 augustus 2011 is de verhuizing van 

het CSA en het DC succesvol afgerond. In dit pand worden alle instrumenten die worden 

gebruikt bij operaties of ingrepen gereinigd en gesteriliseerd. Omdat het 

distributiecentrum in hetzelfde pand gehuisvest is vindt er een optimale bevoorrading 

van het ziekenhuis plaats.  

 

Optimaal Decentraal 

Omdat enkele afdelingssamenstellingen en decentrale magazijnen veranderd zijn in het 

nieuwe ziekenhuis zijn deze toekomstige situaties al voor de verhuizing nagebootst in 

project Optimaal Decentraal. Hierdoor hoefde op het moment van overgang geen nieuwe 

werkwijze of verandering van werkwijze op de afdeling meer plaats te vinden. Bovendien 

wordt het beheren van de decentrale magazijnen op deze manier meer een logistieke 

verantwoordelijkheid en minder een verantwoordelijkheid van de verpleging. 

Met de teamleiders van alle afdelingen is contact opgenomen, zijn oriëntatiegesprekken 

gevoerd en is van elke afdeling de assortimentslijst voor de nieuwbouw vastgesteld. Het 

project is na de verhuizing afgerond: alle afdelingen en decentrale magazijnen zijn 

succesvol verhuisd. 

 

DigiMaas 

Project DigiMaas is opgezet om de afdelingen te faciliteren bij het digitaliseren van de 

niet EPD-gebonden archieven. Vanuit het DigiMaas concept kunnen de medewerkers na 

de verhuizing digitaal werken en archieven op gemakkelijke wijze raadplegen en inzien. 

 

De digitalisering van de C-archieven is in samenwerking met de betrokken afdelingen en 

het Medisch Archief begin april 2011 afgerond. 
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Begin mei 2011 zijn alle D-archieven extern opgeslagen. Het project is voor de 

verhuizing afgerond. 

 

PatEnt presenteert MIES 

Het project PatEnt is gestart met als doel om samen met de klant te komen tot een 

digitaal info-, intra- en entertainmentsysteem voor de patiënt. De verwachting is dat de 

patiënt hiermee beter kan worden geïnformeerd over de gang van zaken voor, tijdens en 

na de opname; een hogere klantloyaliteit wordt bereikt en hiermee extra (herhaal)-

bezoeken worden gegenereerd waarmee meer inkomsten gepaard gaan.  

 

MIES is het resultaat van de projectgroep PatEnt. In mei dit jaar is MIES op mysterieuze 

wijze voorgesteld in het ziekenhuis, via de ‘IK hartje MIES’ buttons. MIES staat voor 

Maasstad Informatie- en Entertainment Systeem. De projectgroep PatEnt hoopt met 

MIES alle patiënten beter te kunnen informeren en ze bovendien te voorzien van alle 

gemakken die zij thuis ook hebben, zoals radio, tv en internet. 

 

Studentenpool wordt BenTalent 

De studentenpool bestaat uit een groep multidisciplinaire studenten. De studenten 

worden ingezet als ondersteuning bij dagelijkse werkzaamheden en projecten. De 

studenten krijgen de kans hun studie in de praktijk toe te passen. Op deze manier 

ontstaat een win-win situatie. De studenten worden niet alleen ingezet op de afdeling 

Sourcing, maar ook op andere de afdelingen zoals bijvoorbeeld Finance en ICT. 

 

In 2011 is de studentenpool flink gegroeid en het aantal studenten blijft toenemen. Op 

dit moment bestaat de studentenpool uit 26 studenten. De studentenpool is sinds kort 

ondergebracht in de B.V. BenTalent. De studenten zijn werkzaam via BenTalent en zijn 

niet meer in loondienst van het Maasstad Ziekenhuis. 

 

Inventarisatie gevaarlijke stoffen 

Dit jaar is gestart met een inventarisatie van gevaarlijke stoffen die binnen het Maasstad 

Ziekenhuis zijn opgeslagen. Ter bescherming van werknemers en het milieu is het 

gebruik van gevaarlijke stoffen gebonden aan strikte wet- en regelgeving. Inmiddels zijn 

de gevaarlijke stoffen bij bijna alle afdelingen van het ziekenhuis vastgesteld en 

geïnventariseerd.  

 

Vooronderzoek ERP systeem 

In oktober is een vooronderzoek gestart naar de mogelijkheden van een Enterprise 

Resource Planning systeem (ERP) voor de afdelingen Sourcing, Finance en ICT. 

Onderzocht wordt hoe het inkoop- tot facturatie proces op dit moment verloopt, wat de 

knelpunten zijn en welke toegevoegde waarde een ERP systeem zou hebben. Het 

onderzoek bevindt zich nog in de beginfase waarbij vooral gesprekken worden gevoerd 

met verschillende stakeholders en gebruikers van de huidige software applicaties. Dit 

vooronderzoek zal de basis vormen voor een business case. 
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4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid 

4.3.1 Kwaliteitsmanagement 
In de besturing van het Maasstad Ziekenhuis maken we sinds 2010 gebruik van de 

Balanced Scorecard als belangrijk hulpmiddel. De Balanced Scorecard is verdeeld in de 

volgende kwadranten: Financieel, Klant, Kwaliteit en Innovatie. Per kwadrant is een 

aantal kritische succesfactoren (KSF’s) benoemd waarbij per KSF prestatie- indicatoren 

en hierbij behorende normen zijn bepaald. Zowel op directie- als op managementniveau 

wordt deze Balanced Scorecard elke maand in de Board Review besproken en wordt 
bepaald welke bijsturing naar aanleiding van de ontwikkeling moet plaatsvinden.  

In het kwadrant Kwaliteit richten we ons zowel op de kwaliteit van de zorg als op de 

kwaliteit van de overige processen binnen de organisatie. Naast de Balanced Scorecard 

werken we binnen het ziekenhuis breed met de besturingsprincipes uit de Theory of 
Constraints (ToC). 

Er wordt sinds 2010 via het programma sturen op resultaat (SOR) veel aandacht besteed 

aan het verder implementeren van de Balanced Scorecard en de achterliggende 

besturingsfilosofie. Mede op basis hiervan is het sturen op basis van de Balanced 

Scorecard intrinsiek onderdeel geworden van het besturingssysteem van het Maasstad 
Ziekenhuis. 

Kwaliteit van informatie en registratie 

De afgelopen jaren is de kwaliteit van registratie steeds belangrijker geworden. Een 

groeiend aantal stakeholders vraagt om detailinformatie. Of het nu gaat om het 

vastleggen van aantallen, samenstelling of bedragen, de vastlegging van informatie 

vormt de basis voor het beantwoorden van de grote hoeveelheid vragen van diverse 
stakeholders. 

Reeds in 2010 heeft via het programma ‘DOT van een kans’ een voorbereiding 

plaatsgevonden op de implementatie van het verbeterplan van de DBC- systematiek 

‘DOT’ via het project Bronregistratie. We hebben een continu proces van terugkoppeling 

en kennisdeling naar de bron toe opgezet en in werkafspraken vastgelegd. Ook hebben 

we verschillende werkprocessen geoptimaliseerd, zoals het registreren van machtigingen, 

verkeerde beddagen en patiëntenregistratie. Als borging van de kwaliteit van de 

informatie, die bijvoorbeeld via de Balanced Scorecard en financiële kwartaalrapportages 

wordt verspreid, is een aantal beheersmaatregelen getroffen. Het gaat om bijvoorbeeld 

aansluitingscontroles tussen de ‘leverende’ systemen aan het datawarehouse, zoals EZIS 

en Exact. Binnen de bronsystemen zelf zijn ook aansluitings- en verbandscontroles 

opgenomen. Voor de productieadministratie maken we naast EZIS gebruik van door 

ValueCare ontwikkelde controles die een extra waarborg vormen voor de juistheid en 

volledigheid van de bronregistratie en ook de hieruit te genereren informatie.  

Ter voorbereiding op de maandrapportages worden cijferanalyses uitgevoerd die ook 

zicht moeten geven op de kwaliteit van de informatie. Verder analyseren we signalen van 

de gebruikers over de betrouwbaarheid van de opgeleverde informatie. Deze signalen 

leiden waar nodig tot structurele aanpassingen. In 2011 zijn de door de directie gebruikte 

Balanced Scorecard en de daarbij horende KPI’s verder toegespitst op de lange termijn-
doelstellingen: 
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1. veilig en met een kwalitatief goede uitkomst; 

2. voortdurend verbeteren; 

3. gastgericht denken en handelen door geïnspireerd personeel; 
4. financieel succesvol. 

DOT 

In 2011 hebben we het programma DOT, dat initieel uit zeven projecten bestaat, voor 

een groot deel afgerond en geïmplementeerd. Per 1 januari 2012 is het Maasstad 
Ziekenhuis in organisatorisch opzicht “DOT-proof”.  

Door grondige analyses op de beslisbomen van de Grouper uit te voeren hebben we 

verbeterpunten voor de bronregistratie in kaart kunnen brengen om zo optimaal mogelijk 

te declareren conform de geleverde zorg. Door zelf intern de analyses uit te voeren, 

hebben we ons de systematiek eigen gemaakt. Hierdoor konden we deze kennis 

verspreiden door trainingen aan medisch specialisten, arts assistenten, medisch 

managers, zorgmanagers, teamleiders, verpleegkundigen en balie medewerkers te 

geven.  

 

In 2010 hebben we met (de implementatie van) de Grouper de verschillende testproce-

dures succesvol doorlopen. In een aparte testomgeving zijn de testen op het nieuw 

ingerichte proces doorgezet, inclusief de ketentest met de zorgverzekeraars die we in 

2012 af zullen ronden. De analyses en regelmatige toetsing in de praktijk met medisch 

managers leidde tot een overzicht per specialisme in hoe de transitie van DBC’s naar de 

nieuwe DOT productmix is vormgegeven. Niet alleen verstrekte dit overzicht input voor 

de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, ook het (zorg)management heeft op deze 

manier de mogelijkheid gekregen zich voor te bereiden op de nieuwe productmix.  

 

Binnen het programma hebben we de samenwerking tussen beheersafdelingen en (zorg)-

management willen onderstrepen door het organiseren van een intern DOT congres, bij-

eenkomsten in de avonden en presentaties met het (zorg)management, beheersafde-

lingen en directie. We hebben daarbij ook kennis gemaakt met de, door een externe 

partij berekende, kostprijzen per zorgproduct. In 2012 zullen we daar een verdiepend 

vervolg aan geven. Voorbereiding op de management rapportages geeft ons de 

mogelijkheid zodra we in 2012 DOT zorgproducten gaan declareren de noodzakelijke 

stuurinformatie (in onze instrumentaria) inzichtelijk te maken voor het (zorg)manage-

ment. Financiële effecten van DOT verwachten we door de verlenging van de doorloop-

tijden van een DBC ten opzichte van een zorgproduct in de systematiek. Een verdieping 

hierop geeft een concrete financiële verwachting waarop gepaste acties in gang zijn 

gezet. Een prognose voor het gereguleerd segment geeft voor ons de financiële impact 
van de nieuwe systematiek met de vastgestelde tarieven door de NZa weer.   
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4.3.2 Informatiebeveiliging 
Met de volledige vernieuwing van de ICT-infrastructuur zijn vele stappen gezet op het 

gebied van informatiebeveiliging. Primair is de beschikbaarheid van informatie verbeterd 

door betrouwbaardere systemen en in hoge mate toegepaste redundantie.  

Ook in het omgaan met gegevens zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo is het door 

toepassing van beveiligd printen niet waarschijnlijk meer dat vertrouwelijke informatie op 

printers kan blijven liggen. Daarnaast zijn op systeemniveau de eerste stappen gezet 

naar een volledig nieuw concept rondom identity management. Dit geeft meer grip op 

toegang en autorisatie.  

Binnen het EPD zijn verschillende verbeteringen aangebracht die de kans op fouten bij 

invoer, beoordeling en uitvoer van (patiënt)gegevens verder reduceren. Een voorbeeld 

hiervan is het volledig digitaal aanbieden van alle beelden van een patiënt, automatisch 

gekoppeld aan de overige patiëntinformatie van die betreffende patiënt binnen het EPD. 

Het Maasstad Ziekenhuis heeft reeds in 2010 aangetoond te voldoen aan NEN7510 

conform het toetsingskader van de NVZ. Daarnaast heeft de interim accountantscontrole 

in 2011 aangetoond dat op verschillende gebieden gerelateerd aan informatiebeveiliging 

het volwassenheidsniveau van gebruik en beheer is toegenomen ten opzichte van 

eerdere jaren. 

Wij benadrukken mede op basis van de hier beschreven feiten zeer veel belang te 

hechten aan het zorgvuldig omgaan met (patiënt)informatie. Wij zullen voortdurend 

activiteiten ontplooien om deze veiligheid te verbeteren. 
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4.3.3. Kwaliteit van gebouwen 
 

Onderhoud gebouwen 

De verhuizing naar onze nieuwbouwlocatie is vanaf 16 mei 2011 een feit. Dit betekent 

dat in de eerste maanden van 2011 geen onderhoud meer is uitgevoerd aan de oude 

gebouwen. Logischerwijs zijn wel de noodzakelijke acties uitgevoerd voor de veiligheid. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld het onderhoud van de brandmeldcentrale, de perslucht-

installatie (in verband met beademing) en liften.  

 

Voor onze nieuwe locatie bestonden de werkzaamheden in hoofdzaak uit opstart-

problemen. Veel installaties vertoonden problemen doordat zij niet goed ingeregeld 

waren. Daarnaast waren er veel verzoeken voor extra aanpassingen. 

 

Brandveiligheid 

Het Maasstad Ziekenhuis voldoet voor zijn gebouwen aan alle eisen van brandveiligheid. 

 

Verkoop gebouwen 

De locatie Zuider was verkocht aan de Groene Groep uit Rotterdam. Deze investeerder 

heeft echter het koopcontract ingetrokken. Deze locatie is wel geheel ontmanteld. De 

locatie Clara is na de verhuizing nog operationeel geweest ten behoeve van een aantal 

functies die pas in augustus 2011 naar of de nieuwbouw of naar de nieuwe Centrale 

Sterilisatieafdeling in Barendrecht zijn verhuisd. Inmiddels staan beide locaties leeg en is 

er vanaf november 2011 leegstandsbeheer (anti-kraak) in de panden aanwezig. Voor 

beide panden wordt een nieuwe bestemming of koper gezocht. 

 

4.3.4 Certificering en accreditaties 
Het Maasstad Ziekenhuis beschikt over een aantal certificeringen en accreditaties. Een 

erkenning voor het verband, samenhang en/of samenwerking tussen alle 

kwaliteitsonderdelen levert een accreditatie op. Een overzicht van certificeringen en 

accreditaties staat in tabel 39. 

 
Tabel 39 (Her)certificeringen en/of accreditaties per afdeling 

afdeling norm/keurmerk certificaat 

sinds 

Dialyse HKZ-ISO 9001:2000 Stichting harmonisatie 

kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector (HKZ) 

2003 

Dialyse Vakantiecentrum Cape Helius 2010 

Klinische fysica (infuus-

pompen en hemo-

dialyseapparatuur) 

International Iorganization for Standardization 

(ISO)-TNO QMT certificaten 

2006 

Vaatcentrum Vaatkeurmerk (De Hart-&Vaatgroep) 2007 

Ziekenhuisapotheek Fabrikantenvergunning (Farmatec-BMC) 2007 

Ziekenhuisapotheek GMP - Z3   

Kinderafdeling Smiley (Stichting Kind en Ziekenhuis) 2008 

Dagbehandeling Smiley (Stichting Kind en Ziekenhuis) 2008 

Medische Technologie Quality for Medical Technology (TNO) 2002 update 
in 2008 

Klinisch Chemisch 

Laboratorium 

CCKL/Raad voor Accreditatie 2009 

Chirurgie Roze Lintje (Borstkankervereniging Nederland) 2010 

Maasstad Academie 

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & 

Verzorgenden (Bij- en nascholingen) 

2010 
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4.3.5 Visitaties 
Onder de kernwaarden ‘kwaliteit en veiligheid’ wordt het Maasstad Ziekenhuis in 

het kader van opleiding gevisiteerd door de Medische Specialistische Registratie 

Commissie of de wetenschappelijke verenigingen. Tevens wordt gevisiteerd in het kader 

van kwaliteit. Een kwaliteitsvisitatie is een vorm van intercollegiale toetsing gericht op 

het functioneren van een maatschap of vakgroep. Elke praktijk krijgt één keer per vijf 

jaar een visitatie. De voorbereidingsacties voor een kwaliteitsvisitatie worden op 

maatschapniveau besproken. Hieruit volgen conclusies en een verbeterplan, dat de 

visitatiecommissie ontvangt. 

 

Resultaten 

In 2011 heeft de vakgroep medische microbiologie een opleidingsvisitatie ondergaan. Dit 

heeft ertoe geleidt dat onze erkenning met 2 jaar verlengd is. Verder hebben wij ook 2 

nieuwe opleidingserkenningen binnengehaald voor zowel de reumatologie als de 

gezondheidszorgpsychologie  

 
Tabel 40 visitaties per vakgroep 

specialisme kwaliteits- of 

opleidingsvisitatie 

resultaat 

reumatologie opleiding erkend tot november 2013 

psychologie opleiding erkend tot nader order 

medische microbiologie opleiding verlenging tot 2013 

 

4.3.6 Relatie met huisartsen 
Het opbouwen en behouden van een goede relatie met verwijzers is voor ons ziekenhuis 

zeer belangrijk. De verwijzers zijn voor ons belangrijk om de eerste- en tweedelijnszorg 

zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Dit doen wij door te luisteren naar de ervaring van de huisartsen en te kijken waar we de 

samenwerking kunnen verbeteren. Daarnaast informeren wij de huisartsen over (nieuwe) 

ontwikkelingen en diensten van ons ziekenhuis en geven nascholing. Onze account-

managers vervullen daarbij een brugfunctie tussen het ziekenhuis en de huisartsen. 

 

In 2011 zijn verschillende activiteiten en inspanningen geleverd, zoals: 

 

 periodiek overleg tussen een aantal specialismen en huisartsenpraktijken, waaruit  

samenwerkingsafspraken zijn ontstaan (bijvoorbeeld over de COPD, diabetes, 

dermatologie, cardiologie en oogheelkunde); 

 het houden van een ‘Huisartsen Overleg Maasstad Ziekenhuis’ (ter bevordering 

van de wederzijdse samenwerking); 

 het houden van de maandelijkse nascholingsformule (Lombardijen-fora) voor 

huisartsen; 

 het houden van een nascholingsformule voor verloskundigen en CJG-artsen 

(Centrum voor Jeugd en Gezin); 

 het houden van een masterclass robotchirurgie; 

 het houden van een symposium over brandwonden; 

 het houden van scholingsbijeenkomsten voor doktersassistenten en praktijkonder-

steuners op het gebied van allergologie, dermatologie en gynaecologie; 

 het sluiten van vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met verloskundigen; 

 het starten van het project immunotherapie in de huisartsenpraktijk; 

 het verzorgen voor de verwijzers in de regio van een een pre-opening met 

uitgebreide rondleiding voor de opening van de zorgboulevard; 

 het draaien van een pilot met huisartsen in Ridderkerk voor zorgportaal; hierbij 

krijgen huisartsen toegang tot het ziekenhuis informatie systeem waardoor zorg 

voor de patiënt beter gecoördineerd kan worden; 
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 het houden van het BeterEvenement, waarbij huisartsen en specialisten elkaar 

hebben ontmoet en met elkaar hebben meegelopen met daarna een afwisselend 

avondprogramma op de zorgboulevard; 

  

Ook hebben we dit jaar wederom volgens de verwijsapplicatie ZorgDomein gewerkt. 

De belangrijkste resultaten hiervan zijn: 

 

- de huisarts en de patiënt zijn beter geïnformeerd; 

- de communicatie tussen professionals in de zorgketen verloopt beter; 

- de patiënt komt sneller op het juiste spreekuur; 

- onnodige bezoeken worden voorkomen. 

 

In 2011 is er een regionale samenwerking gestart waarbij het Maasstad Ziekenhuis, het 

Ikazia Ziekenhuis en het Albert Schweitzer Ziekenhuis samen optrekken op het gebied 

van gebruikersgroepen en scholing van zorgdomein. 

 

In 2011 hebben wij te maken gehad met de Klebsiella oxa-48 bacterie. Voor onze verwij-

zers hebben wij de volgende stappen gezet: 

 

- afspraken gemaakt met LHV kring Rotterdam; 

- geaccrediteerde informatie bijeenkomst gehouden 

- de syllabus met informatie uitgebracht. 

 

Ondanks dat 2011 een afwijkend jaar was zijn de verwijzingen dankzij de goede relatie 

met onze verwijzers gestabiliseerd. 

 

4.3.7 Relatie met zorgverzekeraars  
Naast de relatie met onze verwijzers is de relatie met onze zorgverzekeraars van groot 

belang. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten, ongeacht hun verzekering, in ons 

ziekenhuis toegang hebben tot verzekerde zorg. 

 

Ook in 2011 is het weer gelukt om met alle verzekeraars contracten te sluiten over zorg 

in het B-segment. In het A-segment zijn afspraken gemaakt na onderhandelingen 

volgens het regio vertegenwoordigingsmodel met Achmea en CZ. 

 

Met de diverse verzekeraars zijn afspraken gemaakt over de prijs, het volume en de 

kwaliteit van de zorg. In 2011 heeft CZ in haar inkoopbeleid weer stappen gezet naar 

selectief inkopen op basis van kwaliteit. Ziekenhuizen worden voor een aandoening 

ingedeeld in vier kwaliteitscategorieën, namelijk “beste zorg, goede zorg, zorg kan beter 

en niet gecontracteerd”. In 2011 heeft CZ dit gedaan voor borstkanker, blaasverwijdering 

en bariatrische chirurgie. Voor zowel borstkanker als blaasverwijdering scoort het 

Maasstad Ziekenhuis in de categorie goede zorg. Voor bariatrische chirurgie scoort het 

Maasstad Ziekenhuis in de categorie beste zorg. Dit houdt in dat CZ het Maasstad 

Ziekenhuis voor bariatrische chirurgie aanbeveelt als “beste” ziekenhuis. 
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4.4 Kwaliteit van zorg 
 

4.4.1 Prestatie-indicatoren 
De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en transparant gemaakt door 

middel van prestatie-indicatoren en kwaliteitsindicatoren. Het doel hiervan is dat de 

kwaliteit en de doelmatigheid binnen ziekenhuizen worden verbeterd en de keuzevrijheid 

van patiënten vergroot. Er wordt namelijk inzichtelijk gemaakt welke ziekenhuizen goede 

of minder goede prestaties leveren. 

 

Al sinds 2003 leveren wij als ziekenhuis prestatie-indicatoren aan voor de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg. Daarnaast leveren we de afgelopen jaren ook prestatie-indicatoren 

aan die worden ontwikkeld door programma Zichtbare Zorg. Zichtbare Zorg is een  

koepelorganisatie van o.a. zorgverzekeraars, de Orde van Medisch Specialisten, 

patiëntenverenigingen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Zichtbare Zorg 

ondersteunt zorgsectoren bij het vergelijkbaar maken van hun zorgkwaliteit. De door 

zorgaanbieders aangeleverde data wordt omgezet tot informatie. Deze informatie wordt 

gebruikt als keuze-informatie voor patiënten en consumenten, inkoopinformatie voor 

zorgverzekeraars, toezichtinformatie voor de inspectie en verbeterinformatie voor 

zorgverleners.  

 

De prestatie-indicatoren voor de IGZ worden gepresenteerd op de website www.zieken-

huizentransparant.nl en op de site van het Maasstad Ziekenhuis (www.maasstadzieken-

huis.nl). Daarnaast zijn veel gegevens terug te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl/-

documentatie. 

Op www.kiesbeter.nl is een aantal van de indicatoren weergegeven en deze website 

wordt gebruikt voor een vergelijk tussen ziekenhuizen. 

 

In de AD Ziekenhuis Top 100, waarin een  deel van de prestatie-indicatoren wordt 

gebruikt om de ziekenhuizen in Nederland met  elkaar te vergelijken, eindigde het  

Maasstad ziekenhuis in 2011 op de 30e plaats (2010: 5e plaats, 2009: 35e plaats; 2008: 

56e plaats; 2007: 84e plaats). 

 

Een deel van de prestatie-indicatoren is opgenomen in ons dashboard. Dit dashboard is 

een tool waarmee maandelijks wordt gerapporteerd aan de directie op onder meer het 

gebied van productie, financiën en kwaliteit. Deze  indicatoren worden structureel één  

keer per maand in de Board Review gemonitord. De directie kan waar nodig bijsturen. 

 

4.4.2 Klachten 
Onder de kernwaarde ‘voortduren verbeteren’ heeft het Maasstad Ziekenhuis ervoor 

gekozen om de registratie van klachten onder te brengen in het VMS. In 2009 is de soft-

ware aangeschaft waarin (voorlopig) zowel Veilig Incidenten Melden (VIM)-meldingen en 

agressie-incidenten als klachten worden geregistreerd. De module om klachten decen-

traal af te handelen is na aanschaf en inrichting in februari 2010 organisatiebreed uitge-

rold. Wij maken in onze klachtenregeling onderscheid tussen klachtenbemiddeling en 

klachtenbehandeling. 

 

Klachtenbemiddeling 

Bij klachtenbemiddeling spelen onze beide klachtenfunctionarissen een centrale rol in de 

intake en de registratie van klachten en het monitoren van de afhandeling van klachten. 

We handelen deze klachten zoveel mogelijk decentraal af. Dit heeft als doel om tran-

sparant 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 digitaal standaard uitgezet naar de (zorg)manager en de directeur die 

het betreffende bedrijfsonderdeel in portefeuille heeft. Nadat de klacht is besproken door 

het management, zet de zorgmanager de klacht via het systeem uit naar degene die de 

klacht zal afhandelen. Degene die de klacht afhandelt, 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 2011 hebben 766 personen 903 klachten ingediend. Ten opzichte van 2010 is dit een 

stijging van 78,4 %. De stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door klachten 

over de nieuwbouw. 32,8% van deze stijging (121 klachten) wordt veroorzaakt door de 

afstand van de parkeergarage naar de hoofdingang.  

De uitbraak van de Klebsiella Oxa-48 heeft niet direct tot een stijging van het aantal 

klachten binnen de bemiddeling geleid. Indirect heeft de uitbraak wel geleid tot een forse 

stijging van het aantal klachten. Cliënten hebben zich toenemend kritisch opgesteld. 

Door de opgelopen imagoschade is de drempel om te klagen verlaagd. 

 
Tabel 41 Aantal klachten gemeld bij functionarissen 
 

onderwerp aantal ingediende 

klachten 

2011 2010 

medisch/verpleegkundig 276 221 

relationeel 200 159 

organisatorisch 403 112 

financieel 24 18 

totaal aantal klachten 903 510 

 

 

Klachtenbehandeling 

Het Maasstad Ziekenhuis heeft een klachtencommissie waar cliënten een klacht kunnen 

(laten) indienen over een gedraging van een medewerker van het ziekenhuis. Wij infor-

meren onze patiënten hierover via het opnameboekje, folders op de poliklinieken en 

informatie op het internet. Bovendien wijzen ook de medewerkers de cliënten op het 

bestaan van de klachtencommissie. 

 

De klachtencommissie van ons ziekenhuis bestaat uit een onafhankelijke externe voor-

zitter, drie andere externe leden en vier leden uit de verzorgende en medische gele-

dingen. Door deze samenstelling is gewaarborgd dat de klachtencommissie onafhankelijk 

kan oordelen over de klachten die haar worden voorgelegd. 

De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement. Als een klacht ontvanke-

lijk is bevonden, stelt de klachtencommissie een onderzoek in en vraagt de benodigde 

gegevens op. De commissie stelt de aangeklaagde in de gelegenheid schriftelijk een toe-

lichting te geven op de klacht en stelt partijen vervolgens wederzijds op de hoogte van 

ieders zienswijze. Klager en aangeklaagde kunnen worden uitgenodigd voor een monde-

linge behandeling van de zaak. Tijdens de procedure kunnen zowel klager als aange-

klaagde zich laten bijstaan. 

Om te waarborgen dat de klacht binnen een redelijke termijn wordt afgehandeld, staat in 

het reglement dat de klachtencommissie zo snel mogelijk, doch uiterlijk vijf maanden na 

ontvangst van de klacht, tot een uitspraak komt. Deze termijn kan in bijzondere omstan-

digheden worden verlengd. Van deze verlenging wordt, onder vermelding van de reden 

en een nieuwe termijn, schriftelijk mededeling gedaan aan de betrokken partijen. 
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De uitspraak bevat behalve een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van de klacht 

soms een aanbeveling aan de directie van het Maasstad Ziekenhuis. Het oordeel van de 

commissie is bindend, de aanbevelingen gelden als een zwaarwegend advies.  

 

2011 in cijfers 

In 2011 heeft de klachtencommissie over 60 klachten een uitspraak gedaan, waarvan er 

28 gegrond werden verklaard. Deze klachten uit 33 dossiers hebben geleid tot 5 aanbe-

velingen van de klachtencommissie. Alle aanbevelingen die de commissie heeft gedaan 

zijn door de directie overgenomen. Het meest voorkomende onderwerp bij de aanbe-

velingen is een aanpassing van het betreffende protocol, gevolgd door de communicatie. 

In 2011 zijn voornamelijk dossiers uit 2010 (21) afgehandeld en zelfs nog 1 uit 2009. Er 

zijn 11 dossiers uit 2011 ook in 2011 afgesloten. 

 
Tabel 42 klachten waarover uitspraak is gedaan 

uitspraken  klachten gegrond ongegrond 

2011 2011 2011 

medisch 
verpleegkundig 49 21 28 

relationeel 8 4 4 

organisatorisch 3 3 0 

financiëel 0 0 0 

totaal 60 28 32 
 

Er zijn in 2011 55 nieuwe klachten ingediend door 23 klagers (=23 dossiers), waarvan er 

46 medisch-technische zaken betroffen en 7 relationeel van aard waren. Verder was er 1 

organisatorische en 1 financiële klacht. 

 

4.4.3 Melding Incidenten Patiëntenzorg (MIP) 
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). Het doel van de commissie is inzicht krijgen in onderdelen 

van de zorgverlening die verbetering behoeven. Alleen wanneer incidenten systematisch 

worden gemeld, is het mogelijk oorzaken te achterhalen en kunnen verbeteracties in 

gang worden gezet. 

Op een digitaal meldformulier kunnen medewerkers zelfs van huis uit een melding doen. 

Hierop kunnen zij aangeven hoe groot zij de herhalingskans achten. Met de risicoanalyse 

wordt onder meer bepaald of een incident decentraal of centraal behandeld gaat worden. 

Veel incidenten worden decentraal afgehandeld. Op diverse afdelingen zijn decentrale 

VIM-commissies ingericht, die veelal bestaan uit een zorgmanager, 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. 
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Eind december 2011 bedroeg het aantal meldingen 1829. Zie tabel 43 en 44.  
 
Tabel 43 Aantal gemelde incidenten 2011 

aard van de melding 2011 2010 

% 

stijging/daling 

behandeling en verzorging 477 373 27,9 
medicatie en infusie 318 362 12,1 - 

valincidenten 142 158 10,1 - 

overige meldingen 515 741 30,5 - 

laboratoria meldingen 

vanaf april 2010  

377 219 72,1 

totaal aantal meldingen 1829 1853 1,3 - 

 

 
Tabel 44 Aantal gemelde incidenten 2011 

maand behandeling 

& 

Verzorging 

laboratoria 

meldingen 

medische 

& infusie 

overige 

meldingen 

valincidenten totaal 

jan 29 35 29 57 12   

feb 40 40 26 66 11   

mrt 41 33 37 53 19   

apr 28 23 31 61 10   

mei 32 16 21 20 7   

jun 28 17 18 27 10   

jul 25 24 25 19 11   

aug 33 26 13 33 12   

sep 58 43 21 37 13   

okt 57 55 24 53 13   

nov 55 38 32 43 12   

dec 51 27 41 46 12   

totaal 477 377 318 515 142 1829 

 

 

4.4.4 Zorgvernieuwing en doelmatigheidsprojecten 
Onder de kernwaarde ‘voortdurend verbeteren’ heeft het Maasstad Ziekenhuis, om de 

steeds complexere zorgvragen van patiënten het hoofd te bieden, ook in 2011 hard ge-

werkt aan de ontwikkeling van zijn medische expertise. 

 

Zo beschikken wij binnen ons ziekenhuis over een Robot Expertisecentrum. Hier opereren 

onze chirurgen met behulp van robots aan darmtumoren. Gynaecologen en urologen ver-

grootten hun vaardigheden met robotoperaties aan baarmoeder- en vaginatopverzak-

kingen, baarmoederverwijderingen en behandelingen aan nier- en prostaatkanker. 

In het expertisecentrum Bariatrie werden 359 patiënten geopereerd als eerste stap naar 

een gezonder gewicht. In het Vaatcentrum sloegen interventieradiologen en vaat-

chirurgen de handen ineen om patiënten een betere behandeling te bieden voor hun 

vaatlijden. 

 

Het Maasstad Ziekenhuis ziet de financiële steun van de zorgverzekeraars als een uitge-

lezen kans om de patiëntenzorg verder te vernieuwen en de kwaliteit en veiligheid van 

onze zorg verder te verbeteren. Voor de zorgvernieuwingsprojecten hebben de zorgver-

zekeraars ons € 1.600.000,- toegekend in 2011. 
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In 2011 zijn binnen ons ziekenhuis vijf zorgvernieuwingsprojecten uitgevoerd met 

uiteenlopende onderwerpen, van hooggespecialiseerde medische zorg voor specifieke 

doelgroepen tot procesverbeteringen binnen de organisatie. Onderstaand de 

samenvattingen van deze projecten zoals is weergegeven in het evaluatierapport aan de 

zorgverzekeraars. 

 

Herinrichting oncologische zorg 

In 2015 zal het aantal nieuwe gevallen met kanker ongeveer 40% zijn toegenomen en 

zal het aantal patiënten dat kanker heeft (gehad) bijna zijn verdubbeld. Oncologische 

zorg in Nederland zal in de komende jaren geconcentreerd worden in ziekenhuizen die 

enerzijds aan kwantitatieve eisen en anderzijds aantoonbaar aan kwalitatieve eisen 

voldoen.  

 

Deze eisen omvatten een ziekenhuisbrede organisatie en inrichting van de oncologische 

zorg, waarbij de verantwoordelijkheden voor medische zorg en psycho-sociale 

ondersteuning gedurende het gehele behandeltraject goed zijn geregeld. Vanwege het 

ambitieniveau en de te verwachten stijging van het aantal te behandelen patiënten, 

willen het Maasstad Ziekenhuis en de Raad van Oncologie zich tijdig voorbe-reiden. Een 

verschuiving van een specialisme georiënteerde naar een tumorgerichte organisatie is 

hiervoor noodzakelijk.  

 

Structuurontwikkeling palliatieve zorg. 

Palliatieve zorg is geïntegreerd in de oncologische zorg. Bovendien beslaat de palliatieve 

zorg een breder terrein dan het gebied van de oncologie. Dit vraagt een specifieke 

organisatiestructuur binnen het ziekenhuis. Binnen het oncologisch centrum wordt een 

Expertisecentrum Palliatieve Zorg gevormd  Naast disciplines vanuit het ziekenhuis dient 

hierin een specialist ouderengeneeskunde, gespecialiseerd in palliatieve zorg, opgenomen 

te zijn. In 2010 bestond er geen ziekenhuis brede organisatiestructuur voor de patiënt in 

de palliatieve fase. Hierdoor vindt er poliklinisch en klinisch geen specifiek palliatief zorg-

aanbod plaats. Verder is er geen/beperkte afstemming met de regionale zorginstelling-

en, thuiszorg, huisartsen en (poliklinisch) palliatief centrum. Hierdoor zijn de patiënten 

en hun naasten niet (tijdig) op de hoogte van de mogelijkheden in het zorgaanbod 

(palliatieve fase en de terminale fase). Het voorgaande leidt tot onvoldoende kwaliteit 

van zorg voor de patiënt en diens naasten. Het zorgkader is een instrument om de ge-

wenste palliatieve zorg te bieden. In 2011 is gewerkt aan een palliatief zorgprogramma, 

vooraf heeft een uitgebreide nulmeting plaatsgevonden. Begin 2011 is een consultatief 

palliatief team geïnstalleerd om het zorgkader uit te werken. 

 

Familiaal geweld en kindermishandeling 

In het Maasstad Ziekenhuis worden per jaar ongeveer 100 kinderen behandeld waarbij er 

een sterke verdenking is van kindermishandeling. De diagnostiek vergt een multidiscipli-

naire aanpak binnen het ziekenhuis, soepele overdracht en verwijzing naar ketenvoor-

zieningen daarbuiten. Het doel van dit project is om binnen het ziekenhuis kindermishan-

deling sneller te signaleren en bij signalering op een structurele wijze professionele 

opvang te kunnen bieden aan de ouders en kinderen.  

Opleiding voor alle medewerkers die in aanraking komen met kinderen en een structurele 

samenwerking met relevantie zorginstellingen zijn hiervoor nodig. 



   

 86 

 

Inrichting van een polikliniek voor Moeilijk Behandelbare Astma (MBA) bij 

kinderen 

Het Maasstad Ziekenhuis wil met de polikliniek MBA een regionaal - maar ook landelijk – 

centrum worden voor verdere diagnostiek en behandeling van kinderen met MBA. Dit 

door onderscheid “aan de poort” te maken (bij intake op de polikliniek) van de problema-

tiek die ten grondslag ligt aan het moeilijk behandelbaar zijn van het astma zodat: 

 

 het behandelplan en de begeleiding daarop gericht wordt; 

 geen onnodige diagnostiek wordt gedaan en geen onnodige therapieën worden 

gestart;  

 aan de kinderen die het nodig hebben up-to-date intensieve astma therapie en 

begeleiding geboden wordt. 

 

Nazorgspreekuur voor kinderen met brandwonden 

Per jaar worden 80 tot 100 kinderen met brandwonden opgenomen in het Brandwonden 

Centrum van het Maasstad Ziekenhuis. De impact van brandwonden is groot: pijn, uiter-

lijke veranderingen en psychosociale stress spelen een grote rol. De nazorg van deze 

groep van kinderen kan verbeteren door het inrichten van een multidisciplinair spreek-

uur, waarbij de kinderarts als coördinator optreedt.  

 

De coördinatie tussen de belangrijkste betrokken specialismen (kinderarts, chirurg, 

gespecialiseerd brandwondenverpleegkundige, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut 

en coördinator kindermishandeling) wordt op deze wijze verbeterd. Speciale aandacht in 

dit nazorgtraject is er voor de groei en ontwikkeling van het kind. 

 

De eerste drie projecten zijn doorlopende projecten vanuit 2009 en 2010, de afronding 

wordt eind van dit jaar verwacht. Voor de “kinderprojecten” geldt dat ze een vol jaar 

hebben gelopen en medio 2012 zullen zijn geëffectueerd. 

 

Doelmatigheidsprojecten 

‘Gastgericht denken en handelen’ en ‘voortdurend verbeteren’ zijn – als twee van de vier 

kernwaarden uit de missie/visie van het Maasstad Ziekenhuis – de drijfveren geweest om 

in 2007 te starten met een vernieuwende besturingsfilosofie gericht op dit continu 

verbeteren. Deze besturingsfilosofie, gebaseerd op de Theory of Constraints (ToC) 

bestaat uit: 

 

- het vaststellen van doelstellingen op het gebied van de doorstroming van 

patiëntenlogistiek; 

- het registreren en prioriteren van de oorzaken die het realiseren van deze 

doelstellingen belemmeren; 

- het bottom-up, multidisciplinair en methodologisch oplossen van deze 

geprioriteerde oorzaken, door medische en verpleegkundige professionals, 

management en medewerkers met ondersteuning van stafmedewerkers; 

- een korte, slagvaardige doorlooptijd van deze verbetercycli door een 

gestructureerde escalatieprocedure, waardoor binnen maximaal twee maanden 

voorstellen ter verbetering bij de Raad van Bestuur liggen; 

- een continue monitoring van de realisatie van de doelstellingen, uitmondend in 

een maandelijkse review van de directie in de zogenaamde Board Review. 

 

Door het inzetten van deze besturingsfilosofie beogen wij kwalitatief betere zorg te 

kunnen leveren tegen lagere kosten.  
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Op veel afdelingen zijn de diverse ToC toepassingen verder doorgevoerd. Om de service-

gerichtheid voor de doorstroming van patiënten in de geplande chirurgische zorg, de 

poliklinieken, dagbehandeling en de triage afdeling van de zorgeenheid verloskunde en 

gynaecologie duurzaam te verbeteren heeft het Maasstad Ziekenhuis zich ten doel 

gesteld vanaf 2010 ToC toepassingen te ontwikkelen en te implementeren voor deze 

domeinen.  

 

Daar deze toepassingen nergens anders in Nederland worden toegepast en er slechts 

enkele ziekenhuizen wereldwijd zijn die hier in pilots mee werken is hiermee het karakter 

– en dus ook de complexiteit en doorlooptijd - van deze projecten toegenomen. 

Daardoor was de geanalyseerde ‘gap’ tussen startsituatie en gewenste situatie ultimo 

2010 nog niet geheel gesloten. 

 

Het Maasstad Ziekenhuis zet de ToC principes ook in voor de ontwikkeling van zorgpaden 

en projectmanagement. 

 

Op veel afdelingen zijn de diverse ToC toepassingen verder doorgevoerd. In veel gevallen 

heeft dit geleid tot een verhoogde doelmatigheid. In een aantal gevallen zijn de operatio-

nele kengetallen vanaf eind 2010 tot het derde kwartaal van 2011 achter gebleven bij de 

verwachtingen. Oorzaken hiervan zijn met name gelegen in de factoren die ook op 

andere terreinen de bedrijfsvoering hebben beïnvloed: de verhuizing en de Klebsiella 

uitbraak. Hierdoor is de aandacht voor de sturingsprincipes verminderd, dat resulteerde 

in een lagere doorstroming en een daarmee gepaard gaande langere ligduur.   

Na collegiale en hiërarchische audits door intern opgeleide adviseurs trad hierin 

verbetering op met uiteindelijk een verbetering van de operationele kengetallen ten 

opzichte van 2010.  

 

2012 zal in het teken staan van het verankeren van de sturingsprincipes en de werkwijze 

in de organisatie. De automatisering zal geïntegreerd worden in het totale proces en er 

zal gewerkt worden aan overkoepelend ziekenhuisbreed capaciteitsmanagement en 

planning. Verder zal samenwerking worden gezocht met andere ziekenhuizen die de ToC 

systematiek binnen hun organisatie toepassen.  

 

Vanuit de overheid en zorgverzekeraars worden in toenemende mate eisen gesteld aan 

de aantallen specifieke verrichtingen, als indicator van de te leveren kwaliteit. Vooralsnog 

voldoet het Maasstad ziekenhuis aan alle eisen die ter zake worden gesteld. 

Desalniettemin vindt intern een kritische beoordeling plaats van de productportfolio. 

Tevens vindt met collega-ziekenhuizen overleg plaats over de invulling van specifieke 

zorgproducten. 
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4.4.5 Calamiteitenteam 
Het Maasstad Ziekenhuis heeft vier crisiscoördinatoren die afwisselend dienst doen en 

nauw samenwerken. Ter ondersteuning zijn twee secretaresses beschikbaar.  

Naast het operationele crisismanagement is een calamiteitencommissie geïnstalleerd. In 

deze commissie hebben naast de crisiscoördinatoren drie medisch specialisten en de 

manager facilitair zitting. De calamiteitencommissie heeft in 2010 een uniek plan 

geschreven vanuit een integrale benadering van interne en externe calamiteiten en 

veiligheid. Dit is een plan voor alle incidenten en brengt een aantal wettelijk vereiste 

veiligheidsplannen samen. In 2011 is het plan aangescherpt op basis van de evaluatie 

van diverse incidenten. De verantwoordelijkheid voor de implementatie en borging van 

het calamiteitenplan ligt bij de crisiscoördinatoren en het operationeel management.  

 

Een onderdeel van het calamiteitenplan is calamiteitenmanagement. In dat onderdeel 

staan verschillende crisisteams beschreven die tijdens een calamiteit de belangrijkste 

schakels vormen op het gebied van communicatie, logistiek en (personele) organisatie.  

Bij calamiteiten wordt bijvoorbeeld een strategisch en een operationeel crisisteam 

gevormd. Het strategisch crisisbeleidsteam bestaat uit een lid van het directieteam, twee 

crisiscoördinatoren, de persvoorlichter en een secretaresse. Afhankelijk van het soort 

calamiteit worden aan dit team functionarissen toegevoegd. Bijvoorbeeld medisch 

specialist, manager ICT, manager Gebouw & Techniek, etc. De andere crisiscoördina-

toren zijn beschikbaar voor het operationeel crisisteam. De samenstelling van dat team is 

volledig afhankelijk van de soort calamiteit. Zo is bij een externe ramp de medisch 

specialist vanaf de spoedeisende hulp een belangrijke deelnemer en bij een interne brand 

is dat de voorman van de bedrijfshulpverlening. 

 

Naast alle interne activiteiten is Maasstad Ziekenhuis actief aangesloten op het regionale 

netwerk van overheidsdiensten, zoals de politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige 

Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen).  

 

In 2011 hebben de crisiscoördinatoren onder andere een belangrijke rol gespeeld bij de 

verhuizing van patiënten naar de nieuwbouwlocatie. Dit was een intensieve ‘operatie’, 

waaraan zeker risico’s verbonden waren maar die zonder problemen verlopen is.    

Het strategisch crisisteam is in 2011 verschillende malen bijeen geweest in verband met 

interne calamiteiten die zich daadwerkelijk of bijna voordeden (zie ook paragraaf 4.6.1). 

Externe calamiteiten hebben zich niet voorgedaan.  
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4.4.6 Regionale samenwerking IC-Zorg 
Ook op het gebied van Intensive Care-zorg wil het Maasstad Ziekenhuis kwaliteit 

(blijven) leveren. Niet alleen voor onze eigen patiënten, maar voor alle patiënten uit de 

regio Rijnmond-Zuid. 

 

De afdelingen Intensive Care van het Maasstad Ziekenhuis, het Ruwaard van Putten 

Ziekenhuis in Spijkenisse en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland werken 

sinds maart 2009 nauw samen om dit te bewerkstelligen. Dankzij deze samenwerking 

kunnen de IC’s van de kleinere ziekenhuizen in Spijkenisse en Dirksland open blijven, 

waardoor de patiënten uit deze regio’s ook snelle toegang hebben tot Intensive Care-

zorg. 

De intensivisten van ons ziekenhuis zijn verantwoordelijk voor de (level 1) IC-zorg in 

deze ziekenhuizen. Het medisch hoofd van de IC van ons ziekenhuis is tevens hoofd van 

de IC’s in beide andere ziekenhuizen. Een aantal van onze intensivisten loopt overdag 

visites in de andere ziekenhuizen en draait bij toerbeurt een 24-uurs piket. 

 

In noodgevallen is de intensivist binnen twee uur aanwezig. Wanneer noodzakelijk 

(bijvoorbeeld wanneer een patiënt een ingrijpende operatie moet ondergaan) worden de 

patiënten met de mobiele IC-unit vervoerd naar ons ziekenhuis, dat beschikt over een 

Level III IC. 

 

De arts-assistenten en verpleegkundigen in de aangesloten ziekenhuizen hebben 

inmiddels allen een grondige bijscholing gekregen in intensieve zorg, zodat zij de eerste 

noodhulp kunnen verlenen. Ook lopen ze bij toerbeurt stage in ons ziekenhuis. Op alle 

drie de IC-afdelingen gelden sinds de samenwerking dezelfde protocollen met betrek-

king tot bijvoorbeeld de toediening van medicatie en wordt gebruik gemaakt van dezelfde 

beademingsmachines. 

 

Daarnaast gebruiken alle ziekenhuizen dezelfde patiëntenstatus en wordt met behulp van 

videoconference over patiënten vergaderd. Alle IC-patiëntgegevens worden opgeslagen 

in een PDMS-systeem, het Patiënt Data Management Systeem van het Maasstad 

Ziekenhuis. 
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4.4.7 Sterftecijfers  
De Inspectie voor de Gezondheidszorg eist van alle ziekenhuizen in Nederland inzicht in 

de sterftecijfers. In 2010 heeft ons ziekenhuis aan deze eis voldaan, door in juli 2010 de 

ruwe (ongecorrigeerde) sterftecijfers over het jaar 2009 te publiceren. Ook kunnen wij 

als Maasstad Ziekenhuis inzicht geven in de ruwe sterftecijfers van het jaar 2011. 

 
Tabel 46  Ruwe Sterftecijfers 

jaar totaal 

dagopnames 

totaal 

klinische 

opnames 

overleden 

in 

dagopname 

overleden 

in klinische 

opname 

% dag % kliniek 

2010 35.334 34.619 0 579 0,00 1,67 

2011 34.465  34.376  0  585  0,00  1,70 

 

 

In 2011 hebben 63.826 opnames plaatsgevonden, zowel in dagbehandeling als in 

klinische setting. Daarbij zijn 585 patiënten in ons ziekenhuis overleden. Procentueel 

komt onze sterfte voor 2011 uit op 1,70%. 

 

HSMR21  

In 2011 hebben de ziekenhuizen, welke zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 

van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

(NFU), de absolute (ongecorrigeerde) sterftecijfers in samenhang met de door het CBS 

berekende gewogen sterftecijfer (HSMR) voor het jaar 2010 gepubliceerd. Deze cijfers 

maken nog geen kwaliteitsverschillen inzichtelijk, maar zijn puur voor gebruik als 

indicator binnen het ziekenhuis zelf. 

 

jaar totaal klinische 

opnames 

overleden HSMR 

2010 34.619 579 96 

 

 

Bij de berekening van het HSMR-cijfer wordt gebruik gemaakt van de gegevens die ons 

ziekenhuis heeft vastgelegd in de Landelijke Medische Registratie (LMR). Het model is 

gebaseerd op de vijftig hoofddiagnosen22 die hebben geleid tot 80% van de sterfte in de 

Nederlandse ziekenhuizen. De sterftecijfers worden gecorrigeerd naar onder meer 

leeftijd, geslacht, opnamediagnose, ernst van de hoofddiagnose, acute opname en 

nevendiagnosen. 

 

Uit eerdere analyses is gebleken dat in een aantal gevallen de bronregistratie niet tijdig 

en volledig beschikbaar was, wat een juiste codering heeft bemoeilijkt. Hiervoor hebben 

we in 2011 verbetervoorstellen geformuleerd, zoals een controle op ontslagdocumentatie 

via onze bewakingssoftware ValueCare en de (neven)diagnoseregistratie in het Elek-

tronisch Patiënten Dossier (EPD). Deze verbetervoorstellen zijn in 2011 gedeeltelijk 

geïmplementeerd en worden in 2012 verder doorgevoerd. 

                                                 
21

 HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Rate. Het HSMR is een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken 
met landelijk gemiddelde, waarbij rekening is gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnames. Ten 
opzichte van de norm (HSMR=100) toont het ziekenhuis een gunstige score. 

 
22

 Volgens de CCS-codering 
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4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 

 

4.5.1 Personeelsbeleid 
De doelstellingen op het gebied van ons personeelsbeleid voor 2011 stonden in het teken 

van de professionalisering van P&O naar een moderne HR-afdeling en de gevolgen van 

de inhuizing naar de nieuwbouw. Belangrijke onderdelen daarbij zijn de strategische 

personeelsplanning, Werving & Selectie, Arbo, Verzuim & Vitaliteit en Performance 

Management. Daarnaast brengt de nieuwbouw ook voor de afdeling P&O een 

digitaliseringslag met zich mee. Eind 2010 zijn alle vierduizend personeelsdossiers en 

duizend Arbo-dossiers volledig uitgezocht en gedigitaliseerd. 

 

Begin 2011 is het digitaal personeelsdossier geïntroduceerd, waarin de bestaande 

dossiers zijn opgenomen. Ook zijn de verzuimprocessen en de personeelsgebonden 

administratieve processen gedigitaliseerd en geautomatiseerd. 

 

Naast deze belangrijke nieuwbouwvraagstukken zijn wij in 2011 begonnen met de 

verdere professionalisering van de afdeling P&O naar een moderne HR afdeling. We 

hebben de begrippen HR Businesspartner, HR Plaza (Shared Service Centrum) en HR 

Expertisecentrum geïntroduceerd en in 2011 geïmplementeerd. Het doel van deze 

reorganisatie is aansluiting te krijgen bij onze strategische doelstellingen. 

 

Ook hebben we in 2011 verder gewerkt aan de afronding van een nieuw functiehuis, een 

Medewerkerswaarderingsonderzoek (MWO), de invoering van Performance Management 

voor leidinggevende en Capaciteitsmanagement. 

 

4.5.2 Strategische personeelsplanning  
Organisatiebreed hebben we maandelijks bekeken welke personele behoefte er bestaat, 

hoe het huidige personeelsbestand is opgebouwd en hoe de gewenste behoefte kan 

worden gerealiseerd. Daar waar het eigen bestand van medewerkers niet toereikend is, 

heeft de afdeling Werving & Selectie de juiste medewerkers aangetrokken of hulp 

gezocht bij het Maasstad Flexhuis. In het project Capaciteitsmanagement koppelen we de 

personeelsbehoefte op korte termijn met de personeelsbehoefte op lange termijn. 

Dagelijks komt de leiding van de zorgafdelingen bijeen om de productiecapaciteit te 

matchen met de personeelscapaciteit. 

 

4.5.3 Werving en selectie 
Bij de werving van nieuwe medewerkers wordt actief gezocht naar kandidaten die passen 

bij de kernwaarden van het ziekenhuis. In 2011 hebben een royaal aantal van  4000 

kandidaten, in- en extern, online gesolliciteerd op ruim 200 vacatures. De ondersteuning 

van een goed wervings- en selectiesysteem is daarbij onontbeerlijk. Met name in het 

selectieproces is daarmee een efficiencyslag gemaakt. Voor de komende jaren staat op 

de wensenlijst van werving en selectie een verdere uitbreiding van het recruitment-

pakket: inrichting dashboard voor management, het aanleggen van de interne en externe 

talentpool, het opzetten van adequaat relatiebeheer en een effectievere inzet van 

financiële middelen. 



   

 92 

 

4.5.4 Arbo en verzuim 
Het verzuimpercentage over 2011 vertoont een lichte stijging. De duur is met 50% 

verminderd. In het voorjaar is Raet Verzuimmanager geïmplementeerd. Het registreren 

van verzuim en verschillende acties die vanuit het verzuimbeleid moeten worden 

genomen zijn bij de leidinggevenden als casemanager belegd en worden door Raet 

Verzuimmanager digitaal en procesmatig ondersteund. In 2011 is gestart met het SMO. 

Hierin worden zowel de individuele verzuimgevallen als het verzuimbeleid besproken met 

als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de reductie van het verzuim en de 

doelstellingen van het verzuimbeleid te monitoren. 

 
Tabel 47 Ontwikkeling verzuim 
 

jaar 2011 2010 2009 

verzuimpercentage* 4,21% 4,11% 3,50% 

meldingsfrequentie* 1,17 1,45 1,47 

gemiddelde ziekteduur* 6,3 12,61 11,83 

* excl. zwangerschap       

 

 

4.5.5 VRIE 
De Veiligheidsrisico Inventarisatie en – Evaluatie (VRIE) is afgelopen jaar aangepast en 

afgerond. De VRIE is een uitgebreide inventarisatie en evaluatie van risico’s op de 

afdelingen. De komende tijd gaan de leidinggevenden van de desbetreffende afdelingen 

dit plan uitvoeren en worden plannen van aanpak opnieuw herzien. 

 

4.5.6 Agressie- en geweldsincidenten  
In het nieuwe Maasstad Ziekenhuis komen helaas ook agressie- en geweldsincidenten 

voor. Na de verhuizing heeft het even geduurd voor de medewerkers het doen van 

meldingen weer op hebben gepakt. Om ze hierbij tegemoet te komen is het meldings-

formulier ingekort en worden er slechts een aantal korte vragen gesteld. 

Meldingen van agressie-incidenten registreren we in een elektronisch meldingssysteem 

(IMS). Daarnaast is er intern afgesproken dat de afdeling HR Arbo en Verzuim na het 

ontvangen van een melding, binnen 1 week telefonisch contact opneemt met de melder. 

Mocht dit niet mogelijk zijn vanwege wisselende diensten, dan kan de medewerker HR 

een email binnen IMS sturen om de medewerker te vragen telefonisch contact op te 

nemen. Er ligt dus ook een stukje eigen verantwoordelijkheid bij de medewerker. 

 

Vanuit Project Veilige Zorg in 2011 zal het protocol rondom nazorg en de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden herschreven worden. Begin 2012 wordt dit 

gecommuniceerd naar alle afdelingen om bekendheid te creëren en de medewerkers een 

‘veiliger gevoel’ te geven. 

 
Tabel 48 agressie- en geweldsincidenten 

 

jaar 2011 2010 2009 

aantal gemeld 54 48 68 

sancties:       

officiële waarschuwing 0 7 14 

formele ontzegging 0 3 1 

 



   

 93 

4.5.7 Prik- en snij accidenten 
Vanaf eind 2010 werken we met een gewijzigde methode om de prik-snij accidenten te 

melden. In 2011 zijn hierin nog een aantal kleine wijzigingen aangebracht. De procedure 

werkt nu tot ieders tevredenheid. De medewerkers melden zich met prikaccidenten bij de 

SEH. Hier worden de accidenten behandeld en medewerkers medisch begeleid volgens 

een vast protocol. Dit protocol volgt de richtlijnen van het Nationaal Hepatitis Centrum.  

De afdeling Arbo heeft inzage in behandeling en afhandeling van de accidenten en stuurt 

de medewerkers bevestiging van de melding. Tevens worden bij Arbo de aantallen en 

oorzaken van prik-snij accidenten bijgehouden. 

 

4.5.8 MRSA-bacterie 
We hebben in 2011 de screening op de MRSA-bacterie voor nieuwe medewerkers 

voortgezet en de werkprocedures zijn verder aangescherpt. Bij nieuwe medewerkers 

wordt tevens nagegaan of zij voldoende zijn beschermd tegen Hepatitis B. Als dat niet 

het geval is, starten we een vaccinatietraject.  

 

4.5.9 Vitaliteitsmanagement 
In tijden van een moeilijke arbeidsmarkt is het behouden van goed personeel een must. 

Daarom zijn wij ons bewust van de noodzaak om een goed beleid te hebben, waarin 

medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. We hebben een start gemaakt met de 

ontwikkeling van vitaliteitsmanagement. Dit is in 2011 een samenhangend geheel van 

processen en activiteiten die tot doel hebben om de medewerkers van het Maasstad 

Ziekenhuis op een gezonde en veilige wijze langdurig en vitaal inzetbaar te houden. 

 

4.5.10 Performance Management  
In 2011 zijn wij van start gegaan met Performance Management voor de managers. 

Iedere manager heeft een Performance contract gekregen met daarin de te behalen 

doelstellingen op resultaat en ontwikkeling voor 2011. De directie beoordeelt en beloont 

de managers volgens deze systematiek.  De managers volgen de Performance manage-

ment systematiek in 2012 met de beoordeling van hun teamleiders. Het implementatie-

traject voor deze groep heeft in 2011 plaatsgevonden. De managers zijn opgeleid in het 

toepassen van Performance Management en voor de teamleiders zijn de functiegerichte 

competenties bepaald. Deze worden naast de kerncompetenties en de resultaatafspraken 

beoordeeld. Het Performance Management is een pilot. De gesprekken worden 

voorbereid en geëvalueerd met inhoudsdeskundigen. 

 

4.5.11 Functiewaardering gezondheidszorg (FWG) 
Vanaf eind 2008 is het project FWG opgezet om een nieuw functiehuis op te stellen. 

Daarin zijn alle functies opnieuw beschreven en gewaardeerd conform geldende 

CAO-afspraken. Door het consistentieonderzoek kunnen we de huidige zeshonderd 

verschillende typeringen terugbrengen naar maximaal 160 typeringen.  

 

Het project bestaat uit vier fasen: 

- de voorbereidingsfase; 

- beschrijvingsfase, het beschrijven van de typeringen,  

- indelingsfase, het indelen van de typeringen; 

- de nazorgfase 

 

Deze fasen hebben we voor iedere individuele medewerker doorlopen. In het FWG 

project zijn reeds 135 typeringen afgerond. Momenteel bevinden ongeveer 10 typeringen 

zich in de ‘beschrijvingsfase’ en ongeveer 25 typeringen in de ‘indelingsfase’. In de deze 

25 zitten ook de 10 typeringen uit de beschrijvingsfase.  
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De verwachting is dat het FWG project rond april 2012 klaar is. De typeringen zullen 

altijd de aandacht behouden omdat ze onderhevig kunnen zijn aan veranderingen. 

 

4.5.12 Sociaal plan 
Op de weg naar de nieuwbouw wordt afscheid genomen van enkele afdelingen 

en functies. Het sociaal plan, gebaseerd op begeleiding van werk naar werk, is daarbij 

toegepast. Desalniettemin vindt periodiek overleg plaats met de vakbonden om te 

toetsen of het sociaal plan nog passend is en waar maatwerk kan worden geleverd. 

 

4.5.13 Medewerkerswaarderingsonderzoek 
In juni 2011 heeft het jaarlijkse medewerkerswaarderingsonderzoek 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 MediQuest en de 

rapportages zijn opgesteld door de marktonderzoeker van MC&S. De respons was 48% 

ten opzichte van een doelstelling van 65%. In oktober 2009 bedroeg de respons 42% en 

in oktober 2010, 48%. De algemene tevredenheid over het werken in het Maasstad 

Ziekenhuis is ten opzichte van voorgaande jaren gedaald. In totaal geeft bijna driekwart 

van de medewerker aan zeer tevreden of tevreden te zijn over het werken in het 

Maasstad Ziekenhuis, dit is een daling van 14% ten opzichte van de meting in oktober 

2010. 

 

 
 

Belangrijke verklarende factoren hiervoor zijn de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis 

en de toegenomen werkdruk. Veel medewerkers moeten nog wennen aan de nieuwe 

werksituatie. De aanbevelingsintentie van het Maasstad Ziekenhuis als zorgverlener ligt 

hoger dan die van het ziekenhuis als werkgever. 11% van de medewerkers beveelt het 

Maasstad Ziekenhuis aan als werkgever, een daling van 10% ten opzichte van oktober 

2010. 14% van de medewerkers beveelt het Maasstad Ziekenhuis aan als ziekenhuis. 

Een daling van 13% ten opzichte van de meting van oktober 2010. In het voorjaar van 

2012 zal het volgende medewerkerswaarderingsonderzoek plaatsvinden. 
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4.5.14 Introductie nieuwe medewerkers  
In 2011 is elke eerste werkdag van de maand een introductiebijeenkomst georganiseerd 

voor nieuwe medewerkers, leerlingen en stagiairs. De medewerkers komen uit alle 

geledingen en maken op deze ochtend kort kennis met elkaar en vervolgens met hun 

nieuwe werkomgeving. Eén van de directieleden vertelt kernachtig over de huidige visie 

en missie van het ziekenhuis. Op één van de kernwaarden wordt vervolgens in een 

workshop klantbeleving uitgebreid ingegaan. Naast meer algemene informatie over o.a. 

veiligheid krijgt de nieuwe medewerker een beeld van het ziekenhuis in het verleden, 

heden en toekomst.  

Voor elke nieuwe medewerker is na ongeveer 3 maanden een terugkomlunch gepland 

met één van de directieleden, enkele teamleiders en een HR adviseur. De gesprekken die 

dan plaatsvinden over de eerste indrukken en werkervaring kan relevante feedback 

opleveren die in sommige gevallen tot concrete verbeteracties leidt.  

 

4.5.15 Capaciteitsmanagement 
In 2009 en 2010 hebben we het project Dynamische Personeelsplanning (DPA) 

uitgevoerd. Dit project was gericht op het verlagen van de kosten van het personeel dat 

niet in loondienst is, door het creëren van een flexibele arbeidsschil op de afdelingen. 

Dit hebben wij als volgt gedaan: 

 

- het vergroten van de flexpool; 

- het inzichtelijk maken van productie ten opzichte van inzet, met daarbij de inzet 

van eigen personeel en personeel dat niet in loondienst is. 

 

Op deze wijze ontstaat een stuurmiddel voor managers en teamleiders met als doel de 

personeelskosten te verlagen. Eind 2010 is een project gestart, genaamd Capaciteits-

management, waarbij de beginselen van DPA verder in de organisatie zijn doorgevoerd. 

Er is een norm voor de personele capaciteit per Standaard Verpleegafdeling (SVA) 

bepaald en deze wordt dagelijks afgestemd op de werkelijke productievraag (bedbezet-

ting). In 2012 wordt capaciteitsmanagement verder geautomatiseerd en doorgevoerd. 

 

4.5.16 Flexhuis 
In 2011 is de start gemaakt met het verder professionaliseren van het flexbureau met de 

daarbij behorende flexpool. Het Flexhuis zorgt organisatiebreed voor de flexibele 

arbeidsschil. Voor het nog verder professionaliseren van het Flexhuis en de kwaliteit van 

zorgverlening nog verder te verhogen heeft er in 2011 een onderzoek plaatsgevonden 

voor de oprichting van een Flex B.V. In 2012 zal dit concept verder worden uitgewerkt en 

mogelijk worden geïmplementeerd. 

 

Verder zal er in 2012 door het Flexhuis dagelijks een vast aantal verpleegkundigen per 

dienst aan het capaciteitsmanagement ter beschikking worden gesteld om eventuele 

personeelstekorten en productiepieken in de zorg op te vangen. 
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4.5.17 Interne Service Monitor 
De Interne Service Monitor (ISM) meet de mate waarin de medewerkers tevreden zijn 

over de dienstverlening van de (medisch) ondersteunende afdelingen van het ziekenhuis. 

De ISM wordt vanaf kwartaal 4 2008 structureel uitgevoerd per kwartaal en vanaf 2010 

elk half jaar. De doelgroep van de interne klanten zijn arts-assistenten, specialisten, 

medisch managers, teamleiders en (zorg)managers. Vanaf 2010 hebben alle mede-

werkers de vragenlijst ontvangen. In totaal zijn in 2011 acht ondersteunende en negen 

medisch-ondersteunende afdelingen meegenomen in het onderzoek. Op hoofdlijnen is 

besloten dat de ontwikkeling in tevredenheid en NPS een positieve ontwikkeling moeten 

laten zien. 

 

De stijgende lijn van de totale algemene tevredenheid over de samenwerking met andere 

afdelingen is in 2011 onderbroken (zie figuur 8). Voor zowel de ondersteunende als 

medisch ondersteunende afdelingen is een daling in de tevredenheid zichtbaar. De 

tevredenheid met de medisch-ondersteunende afdelingen is gedaald van 80% in het 

tweede halfjaar van 2010 naar 70% in het eerste halfjaar van 2011. Voor de onder-

steunende afdelingen ligt de tevredenheid lager; 71% in 2010 en 58% in 2011.  

 

De NPS van alle (medisch) ondersteunende afdelingen is in 2011 stabiel gebleven (zie 

figuur 8), de NPS voor de medisch ondersteunende afdelingen is licht gedaald naar -

29%, die van de ondersteunende afdelingen licht gestegen naar -41%. 

 

De NPS van 2009 is niet één op één te vergelijken met de NPS van de daaropvolgende 

jaren, omdat er vanaf 2010 voor is gekozen alle medewerkers – in plaats van een 

selectieve doelgroep – mee te nemen in het onderzoek. Dit heeft gezorgd voor een 

trendbreuk. 
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Figuur 8 Ontwikkeling tevredenheid en NPS Maasstad Ziekenhuis totaal - Interne Service Monitor 
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De hoofdconclusies voor 2011 zijn: 

o Gemiddeld is 63% 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 (70%) dan voor de 

niet-medisch ondersteunende afdelingen (58%). 

o Afdelingen worden veelal het best gewaardeerd op deelaspecten die vallen onder 

kwaliteit en toegankelijkheid. Vooral “kennis van zaken” en “gemakkelijk 

problemen / vragen voorleggen” krijgen een hoge score. 

o De totale NPS komt op -37%. Dit wil zeggen dat het aandeel “promoters” van het 

ziekenhuis 37 procentpunt lager ligt dan het aandeel “detractors”. Voor medisch 

ondersteunende afdelingen ligt de NPS op -29%, voor niet-medische afdelingen 

op -41%. 

o De NPS voor de medisch ondersteunende afdelingen is in 2011 ten opzichte van 

het tweede halfjaar van 2010 licht gedaald, maar blijft boven het niveau van de 

eerste helft van 2010. De NPS voor de niet-medisch ondersteunende afdelingen is 

de laatste twee metingen gestegen. 

o Best scorende medisch ondersteunende afdelingen:  

o Radiologie (78% tevreden, NPS -16%)  

o Pathologie (78% tevreden, NPS 0%) 

o Maasstad Lab KCL (77% tevreden, NPS -27%).  

De grootste ruimte voor verbetering is er voor de CSA (51% tevreden, NPS - 

52%). 

o Best scorende ondersteunende afdelingen: 

o Maasstad Academie (74% tevreden, NPS -19%) 

o Marketing, Communicatie & Sales (71% tevreden, NPS -26%)  

o Financiën & Control (68% tevreden, NPS -31%) 

De grootste ruimte voor verbetering is er voor Sourcing (47% tevreden, NPS -49) 

en Facilitair (51% tevreden, NPS -55%). 

 

4.5.18 Medewerker Patiëntenservice 
De samen met Assist Zorgondersteuning B.V. in 2009 opgerichte joint-venture, MaAssist 

B.V., zorgt voor de planning en uitvoering van het eten en drinken en de huishoudelijke 

en licht verzorgende taken ten behoeve van de patiënten in het ziekenhuis.  

 

Gastvrijheid en klantgericht werken zijn de uitgangspunten bij deze dienstverlening. Voor 

alle zorgondersteunende taken rondom het bed of op de afdeling is één persoon verant-

woordelijk: de Medewerker Patiëntenservice. 

De Medewerker Patiëntenservice neemt werk uit handen van verpleegkundigen en ver-

zorgt de patiënt en zijn verblijfsomgeving waardoor het verblijf van de patiënt aange-

namer wordt. De dienstverlening krijgt hierdoor één gezicht, waardoor een band ontstaat 

met de patiënt. Aangezien MaAssist B.V. in 2010 een positief financieel resultaat heeft 

behaald is er over 2011 met verlaagde tarieven gewerkt. 

  

De verhuizing naar de prachtige nieuwbouw heeft geleid tot een forse uitbreiding van de 

inzet van Medewerkers Patiëntenservice. Met name de nieuwe gastvrije service rondom 

eten en drinken heeft aan deze urenuitbreiding bijgedragen. Patiënten kunnen nu op 

ieder moment van de dag een maaltijd bestellen. 

 

4.5.19 Evaluatiegesprekken Medisch Specialisten  
De medisch specialisten van het Maasstad Ziekenhuis worden via het traject Individueel 

Functioneren van Medisch Specialisten (IFMS) uitgenodigd om te reflecteren op hun indi- 

viduele functioneren. Alle vakgroepen zijn van 2008 tot en met 2010 benaderd. Dit 

traject is in 2008 gestart in samenwerking met Nosce Orbis, het personeelsbureau voor 

medici. 
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Helaas heeft er geen voortgang van dit traject plaats gevonden in 2011. Enerzijds is er 

onvoldoende voor continuering gezorgd vanuit de staf. Anderzijds was er veel 

onduidelijkheid over de verdere financiering en samenwerking met Nosce Orbis. 

Eind 2011 heeft het medisch stafbestuur het traject IFMS opnieuw opgepakt. 

Het idee is om in 2012 de overige vakgroepen de gelegenheid te geven voor deelname 

aan het IFMS traject. Daarop zal een nieuwe cyclus starten. 

 

4.5.20 Opleidingen 
Het Maasstad Ziekenhuis is begin 2011 toegelaten als geassocieerd lid van de Samen-

werkende Topklinische Ziekenhuizen. Dit lidmaatschap is cruciaal voor de toekomst van 

het ziekenhuis: het is enerzijds erkenning van topklinische kwaliteit en anderzijds geeft 

het contact met ziekenhuizen van een vergelijkbaar niveau.  

 

Door deze toelating is er voor ons ziekenhuis een natuurlijke en laagdrempelige toegang 

ontstaan tot de talloze netwerken van het STZ zoals van: 

 

 de leerhuis functionarissen;  

 de bestuurders, de P&O managers; 

 skills laboratoria;  

 bibliotheken.  

 

Binnen de STZ zijn een groot aantal belangrijke dossiers actief zoals: 

 

 kwaliteit en veiligheid;  

 implementatie nieuwe opleidingseisen;  

 op peil houden van kennis middels bij- en nascholing;  

 vernieuwing verpleegkundige opleidingen;  

 wetenschap. 

 

Door middel van periodieke voortgangsgesprekken en visitaties wordt onze kwaliteit ge-

toetst. Om op termijn het volwaardig lidmaatschap te verwerven zullen wij in de loop van 

de komende jaren het aantal medisch specialistische opleidingen in poortspecialismen 

moeten uitbreiden alsmede het aantal derdelijns functies en expertisecentra. Hiertoe en 

ook om het STZ lidmaatschap verder inhoud te geven is een stuurgroep ingesteld met 

vertegenwoordiging vanuit de Raad van Bestuur, Maasstad Academie en de medische 

staf (VMS). 

 

Dat het Maasstad ziekenhuis een STZ-ziekenhuis is blijkt uit de grote inspanningen die 

het verricht met betrekking tot de medische-, verpleegkundige- en zorggerelateerde 

opleiding van velen. Deze opleidingsinspanning maakt deel uit van de missie van ons 

ziekenhuis en van het toelatingscontract van de medisch specialisten die bij ons werk-

zaam zijn. 

 

Het Maasstad ziekenhuis wil zijn status van “één van de grootste opleidingsziekenhuizen 

in de regio” verder uitbouwen. Onder meer door “opleiden en ontwikkelen” dusdanig in te 

richten, dat deze zijn in te zetten als een van de vele instrumenten waarmee de stra-

tegische doelstellingen behaald kunnen worden. Wij willen een lerende organisatie zijn, 

een serieuze speler op de opleidingsmarkt en als zodanig deskundig (para)medisch, 

medisch- en zorgondersteunend en ondersteunend personeel aantrekken én behouden. 
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Van Leerhuis naar Teaching Hospital  

Het is onze ambitie om per 2016 volwaardig lid te zijn van de STZ. Het verkrijgen van 

het volwaardig lidmaatschap van de STZ is een gedeelde verantwoordelijkheid van onder 

meer de Raad van Bestuur, Maasstad Academie en de medische staf (VMS). 

 

Eén van de doelen voor 2012 is het realiseren van een adequate, structurele inbedding 

en stroomlijning van nagenoeg alle opleidingsprocessen. In 2011 is het accent hierbij in 

eerste instantie gelegd op (interne en externe) samenwerking, samenhang, commu-

nicatie en infrastructurele maatregelen. De komende jaren zal het Maasstad Ziekenhuis 

in samenwerking met de Maasstad Academie, de VMS en andere commissies zich meer 

gaan richten op initiatieven die bij moeten dragen aan een volledig operationele en inte-

grale opleidingsfunctie voor het gehele ziekenhuis.  

 

Het vergroten van het aantal medisch-specialistische opleidingen in het ziekenhuis heeft 

prioriteit. Vooral uitbreiding van het aantal opleidingen voor poortspecialismen is belang-

rijk. In samenwerking met de VMS, de vakgroepen en de Centrale Opleidingscommissie 

is het in 2011 gelukt om 2 nieuwe opleidingen binnen te halen: reumatologie en gezond-

heidszorg psychologie.  

 

Het imago van ons ziekenhuis als behandelingscentrum én als werkgever wordt sterk be-

paald en beïnvloed door de kwaliteit van zorg. Gezien de schaarste van (gespecialiseerd) 

personeel (medisch en verpleegkundig) is een goed opleidingsklimaat onontbeerlijk. In 

nauwe samenwerking met de Maasstad Academie wordt hard gewerkt aan het voort-

durend verbeteren van het opleidingsklimaat. De Maasstad Academie behartigt de 

disciplineoverstijgende belangen rond onderwijs en opleiding.  

 

Met de komst van de coördinator Medische (Vervolg)opleidingen bij de Maasstad Acade-

mie is in 2011 gewerkt aan: 

 

 het bevorderen van het opleidingsklimaat;  

 het continueren van de kwaliteit van de opleidingen;  

 het coördineren van disciplineoverstijgende onderwijsactiviteiten;  

 het systematisch evalueren van de kwaliteit van de opleidingen via interne en 

externe audits. Deze evaluaties leiden tot het inzetten van continue verbetercycli, 

volgens de PDCA cyclus. Dit is een vereiste in de modernisering van medische 

vervolgopleidingen. 

 

Het belang van het hebben van een kwalitatief goed opleidingsklimaat heeft er toe geleid 

dat wij eind 2011 van start zijn gegaan met een meting van zowel de individuele oplei-

dingskwaliteiten van de bij opleiding betrokken stafleden als het algemene opleidings-

klimaat (SETQ en d-RECT). Inzet van deze meting, die vanaf nu jaarlijks zal plaats-

vinden, is het continu verbeteren van het opleidingsklimaat. Een ander onderdeel van de 

modernisering van medische vervolgopleidingen is het bijhouden van een portfolio, waar-

in de ontwikkeling in alle competenties van de AIOS wordt gevolgd en zijn geborgd. 

Verschillende vakgroepen zijn in 2011 overgestapt op het gebruik van een digitale port-

folio, waarbij de voortgang van de AIOS beter gemonitord kan worden. 

 

Voor 2012 worden een aantal trainingstrajecten opgezet die passen binnen de voorwaar-

den 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.  

 

Kwaliteit en veiligheid is ook voor de medische opleidingen binnen de Maasstad Academie 

een belangrijk thema. Voor de vakgroep chirurgie worden daarom bijvoorbeeld regelma-

tig op maat gemaakte workshops infectiepreventie gegeven voor de AIOS en ANIOS. De 

deelname aan deze workshops is geborgd in het leermanagementsysteem Maaswijzer. 
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Ook het inwerkprogramma voor de SEH is op deze wijze geborgd. Medio 2012 organi-

seert de Maasstad Academie een academieavond over de gedragscode openheid bij 

medische incidenten (GOMA).  

 

Het Maasstad Ziekenhuis heeft een actieve arts-assistentenvereniging (AAV). Samen met 

de AAV organiseert de Maasstad Academie in het voorjaar van 2012 een uitgebreide 

workshop laboratoriumspecialismen, gericht op het opdoen van praktische vaardigheden, 

maar ook op de verbetering van de samenwerking tussen de verschillende disciplines en 

het verkrijgen van inzicht in het proces van de laboratoriumafdelingen voor de assisten-

ten van de andere vakgroepen. 

  

AIOS 

In het Maasstad Ziekenhuis zijn elf medische vervolgopleidingen, waarvan zes in poort- 

specialismen. Dit jaar is onze afdeling reumatologie gevisiteerd en erkend om vanaf 

volgend jaar ook op te gaan leiden. Daarmee komt het aantal vervolgopleidingen op 

twaalf waarvan zeven in de poortspecialismen.  

In tabel 50 is te zien welke vervolgopleidingen er zijn en het aantal AIOS (Arts in 

Opleiding tot Specialist) dat in 2011 aan deze vervolgopleiding verbonden was. 

 
Tabel 50 Aantal vervolgopleidingen en AIOS-plaatsen (P=poortspecialisme) 

 

Vervolgopleidingen aantal aios 

Anesthesiologie (P) 4 

Gynaecologie (P) 5 

Heelkunde (P) 14 

Interne Geneeskunde (P) 25 

Kindergeneeskunde (P) 4 

Klinische Chemie 1 

Klinische Farmacie 2 

Klinische Fysica 2 

Medische Microbiologie 5 

Radiologie 13 

Revalidatie (P) 3 

Totaal 78 

 

 

Coassistenten 

Het Maasstad Ziekenhuis heeft een affiliatieovereenkomst met het Erasmus Medisch 

Centrum (EMC). In ons ziekenhuis leveren acht medische disciplines een bijdrage aan het 

opleiden van coassistenten, van wie er continu gemiddeld vijftig aanwezig zijn. De 

Maasstad Academie organiseert maandelijks een coassistentenlunch met als doel de 

wederzijdse betrokkenheid te behouden. Uit de lunches blijkt dat de coassistenten het 

opleidingsklimaat in het ziekenhuis zeer waarderen. De lunches vormen een belangrijk 

toetsinstrument voor de kwaliteit van het onderwijs- en opleidingsklimaat. Tweemaal per 

jaar vindt er met de Co-raad een evaluatie plaats. De resultaten van de evaluaties 

worden teruggekoppeld naar de opleiders van de coassistenten en besproken in de 

onderwijscommissie. 

 

Skillslab 

Na de verhuizing in mei 2011 is het nieuwe Skillslab in gebruik genomen. Het Skillslab 

bestaat uit een tweetal werkstations (Skillslab en praktijkopleidingslokaal) en is uitgerust 

met hoogwaardig technologisch simulatiemateriaal. Hiermee is een leeromgeving gerea-

liseerd waar (aspirant) professionals uit de (para)-medische- en zorgsector hun kennis en 

(klinische) vaardigheden kunnen opdoen, onderhouden, aanscherpen, actualiseren en 

uitbreiden. 
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Overige trainingen en gebruik: 

 reanimatietrainingen voor alle medewerkers (BLS-ACLS-PBLS-NLS); 

 vaardigheidstrainingen Voorbehouden handelingen (Wet BIG);  

 advanced medical skill; 

 voor de Acute Geneeskunde is gestart met geavanceerd simulator onderwijs voor 

de opvang acuut zieke patiënt (Simulator Onderwijs Acute Geneeskunde), dat 

aansluit op het Handhavingsplan Spoedeisende Hulp, inspectie voor de Gezond-

heidszorg (IGZ-2010-219211/EA); 

 door A(N)IOS Chirugie/Urologie en Gynaecologie om hun laparoscopische 

vaardigheden verder te ontwikkelen via oefenboxen en een online laparoscopische 

simulatieomgeving (SIMENDO). 

 In samenwerking met de maatschap Chirurgie heeft de Advanced Suturing Course 

van het VUmc een jaarlijks terugkerend karakter gekregen. Dit is een landelijk ge-

organiseerde cursus in laparoscopische skills.  

 In 2012 zal gestart worden met de opleidingen MedicALS en FCCS.  

 

Professionalisering van de organisatie van wetenschappelijk onderzoek 

Wetenschappelijk onderzoek wordt in het kader van de opleidingen ondersteund. Er is 

volop ruimte voor klinische (‘multicentre’) trials en (eigen) patiëntgebonden onderzoek. 

Dit 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 een goed ontwik-

kelde opleiding te realiseren en wetenschappelijk onderzoek optimaal te faciliteren. 

Vanaf januari 2012 organiseert de Maasstad Academie een masterclass Toegepaste 

ICH/GCP. Voor de borging van deze kennis en het snel goedkeuren van protocollen is het 

belangrijk dat de VMS stimuleert dat de leden van verschillende vakgroepen deze 

masterclass volgen. 

Om het wetenschappelijk klimaat in het ons ziekenhuis zo goed mogelijk te stimuleren en 

te ondersteunen, zal in samenwerking met de VMS een Wetenschapscommissie worden 

opgericht. Er zijn in 2011 bij het wetenschapsbureau 83 protocollen ter beoordeling aan-
geboden. 

Voordurend werken aan onderwijsinnovaties 

 

Duurzame inzetbaarheid door zelfstandig leren 

Om een goede balans te houden tussen leren en werken zijn wij in 2011 gestart met een 

nieuwe aanpak waarmee individuele leertrajecten ondersteund door e-learning mogelijk 

gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt enerzijds een substantiële bijdrage geleverd 

aan het realiseren van strategische doelen ten aanzien van accreditatie-eisen en deskun-

digheidsbevordering van medewerkers en anderzijds een verbetering ten aanzien van 

arbeidsproductiviteit bereikt. (Meer handen aan de bedden.)  

 

Individuele opleidingsprofielen geven weer welke theoretische en praktische opleidings-

modules gevolgd moeten worden om een noodzakelijke competentie te kunnen verwer-

ven en/of te kunnen behouden. Leertrajecten moeten op basis van deze profielen op 

ieder moment kunnen starten. Dit betekent een fundamentele verandering van de 

processen binnen het leerhuis (van het plannen van medewerkers door een reeks oplei-

dingen naar het plannen van individuele opleidingen rondom mensen en hun werk).  

Ook betekent het een andere manier van leren voor verpleegkundigen. 
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Het resultaat van deze aanpak moet zijn dat in 2012: 

 iedere medewerker op elk moment via internet een actuele stand van zaken ten 

aanzien van opleidingsverplichtingen, opleidingsactiviteiten en opleidingsresul-

taten kan bekijken en hierop adequaat actie kan ondernemen; 

 iedere leidinggevende op elk moment zicht heeft op de actuele stand van zaken 

ten aanzien van kwalificaties van afdelingen en individuele medewerkers en hierop 

adequaat kan sturen; 

 het management op ieder moment een compleet voortgangsbeeld heeft rondom 

kwalificaties en hier beleidsmatig en operationeel op kan sturen;  

 beheerders en planners van de Maasstad Academie kunnen een efficiënte en 

effectieve jaarplancyclus/opleidingsplancyclus uitvoeren. 

 

Deskundigheidsbevordering. 

Om betere zorg te kunnen leveren is in 2011 een aantal specifieke kennis- en vaardig-

heidstrajecten voor het zittend personeel van start gegaan, zoals trainingen in het om-

gaan met patiënten en elkaar, gerichte klinische lessen, workshops en intervisie. 

 

Werken in de gezondheidszorg vereist van professionals dat zij hun kennis van het eigen 

vakgebied actueel houden en verdiepen. Door middel van het Leer Management systeem 

kunnen de medewerkers hun eigen opleidingen onderhouden.  

 

In onderstaande tabel een overzicht van diverse bij- en nascholingen die in 2011 zijn 

verzorgd door de Maasstad Academie. Daarnaast vinden er ook nog veel opleidingen 

plaats op de afdelingen zelf.  

 
Tabel 51 bij- en nascholingen verzorgd door Maasstad Academie 

 

Bij- en nascholingen  aantal op 

31-12-2011 

Opleidingsinstituut 

Academie avond 

kindermishandeling,    

huiselijk geweld en niet-

natuurlijke dood 

 109 Maasstad Ziekenhuis 

Medische Terminologie  15 Kiwa Prismant 

Ergocoach  13 Corpus Sanum 

Communicatie rond  Donatie  24 Maasstad Ziekenhuis 

Training Werkbegeleiding  140 Maasstad Ziekenhuis 

Taaltraining  7 Nieuwland 

Voorbehouden handelingen  59 Maasstad Ziekenhuis 

Academie avond 

kindermishandeling, huiselijk 

geweld en niet-natuurlijk dood 

 109 Maasstad Ziekenhuis 

Basistechniek CT scan Siemens 

Definition AS 

 45 Maasstad Ziekenhuis 

Smart typing medisch 

specialisten 

 80 Global Edutainment 
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CAO training  11 HMW consult 

Interklinische avond 

kindergeneeskunde 

 23 Maasstad Ziekenhuis 

Training signaleren 

psychosociale problemen bij 

kankerpatiënten 

 31 Maasstad Ziekenhuis 

Performance management  22 Maasstad Ziekenhuis 

Inhaleren in de praktijk  23 Maasstad Ziekenhuis 

Masterclass longgeluiden  40 Chiesie 

Training kinderoncologie  25 Maasstad Ziekenhuis 

Verzuimtraining  36 Beter  

Squaretraining voor gebruikers  93 Maasstad Ziekenhuis 

BLS  1482 Maasstad Ziekenhuis 

ACLS  212 Maasstad Ziekenhuis 

PBLS  92 Maasstad Ziekenhuis 

Publicisten voor Annet  68 Maasstad Ziekenhuis 

Gastgericht werken – 

gastheerschap tonen 

 16 Maasstad Ziekenhuis 

Gastgericht werken – feedback 

geven 

 80 Maasstad Ziekenhuis 

Plafondlift training  19 Maasstad Ziekenhuis 

 

 

 

Beroeps- en beroepsvervolgopleidingen 

Het Maasstad Ziekenhuis profileert zich als opleidingsziekenhuis met een regionale en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2011 hebben we veel leerlingen en stagiairs 

opgeleid en begeleid. Dit geldt voor beroepsopleidingen, specialistische vervolgop-

leidingen en medisch ondersteunende opleidingen. De stagiairs waren afkomstig van: 

 

 ROC’s – opleiding tot verpleegkundige niveau 4 (Beroeps Opleidende Leerweg), 

opleiding tot doktersassistente (BOL – niveau 4); 

 HBO’s – opleiding tot verpleegkundige niveau 5; 

 Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Diensten – Opleiding tot Algemeen  

Militair Verpleegkundige (niveau 4); 

 Verpleeginstellingen in en om Rotterdam - opleiding tot verzorgende (niveau 3) 

en verpleegkundige (niveau 4); 

 Universiteiten – Opleiding tot arts en Beleid Management Gezondheidszorg 

(zorgstage). 

 

Een tabel met het aantal beroeps- en bedrijfsopleidingen per 31-12-2011 is opgenomen 

in bijlage 3 
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4.6 Samenleving 

 

4.6.1 Voorbereiding op rampen en crises in de regio 
Het Maasstad Ziekenhuis neemt zijn verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op 

rampen en crises in de regio zeer serieus. In 2011 hebben er diverse trainingen plaats-

gevonden, gericht op het voorbereiden en instrueren van personeel op externe calami-

teiten en crisismanagement: 

 

- een aantal spoedeisende hulp verpleegkundigen, anesthesisten en een trauma-

toloog volgden de training HMIMS  

- medewerkers van diverse afdelingen volgden de training Bedrijfshulpverlener. 

- een crisiscoördinator is gestart met de cursus Crisis Coördinator Zorginstelling.  

 

De verhuizing naar de nieuwbouw was reden om de actieplannen van de bij een calami-

teit betrokken afdeling aan te passen naar de nieuwe situatie.  

De crisiscoördinatoren namen deel aan het maandelijks regionaal overleg crisiscoördi-

natoren, dat wordt georganiseerd door de GHOR. 

 

Interne en externe calamiteiten   

Het Maasstad Ziekenhuis heeft dit jaar diverse malen het crisisbeleidsteam ingezet voor 

het afhandelen van interne calamiteiten. De inzet van het team rond de uitbraak van de 

Klebsiëlla bacterie was daarin het meest intensief. De uitbraak en verspreiding van deze 

bacterie is als interne crisis benaderd en noodzakelijke acties zijn uitgevoerd. Bij het 

aantreden van interim-bestuurder Leon Eijsman heeft het crisisteam de verantwoordelijk-

heid overgedragen.  

Het Maasstad Ziekenhuis is bij het controleren en beheersen van de uitbraak onder-

steund door externe partijen waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

en professor Marc Bonten en medewerkers van de afdeling infectie preventie van het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht. De door het ziekenhuis genomen maatregelen op 

het gebied van infectiepreventie en micro-biologie dragen bij in verbetering van de veilig-

heid van onze cliënten.  

Deze interne crisis was aanleiding om het bestaande calamiteitenplan aan te vullen met 

activiteiten voor het beheersen van interne calamiteiten. 

 

Daarnaast hebben de crisiscoördinatoren en het crisisbeleidsteam een grote rol gehad bij 

de activiteiten rond de storingen die zich na de verhuizing naar de nieuwe locatie voor-

deden. Na elke calamiteit zijn stappen ondernomen en processen aangepast om her-

haling te voorkomen. 
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4.6.2 Milieu 
De zorg voor het milieu is voor het Maasstad Ziekenhuis zeer belangrijk. Het Ziekenhuis 

is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid op dit gebied tegenover patiënten, mede-

werkers, bezoekers en omgeving. 

 

In het jaarverslag van 2010 is te lezen dat het “beleid van het ziekenhuis is het voor-

komen dan wel verkleinen van de negatieve invloed van de eigen bedrijfsactiviteit op het 

milieu”. 

Dit heeft geresulteerd dat het ziekenhuis met zijn afvalverwerker is overeengekomen dat 

al het afval van het ziekenhuis 100% CO2 neutraal verwerkt wordt. Het ziekenhuis heeft 

hierdoor het predicaat ‘Green Label’ gekregen.  

 

In 2010 is met de vergunningverlener (DCMR) afgesproken om ongeveer 6 maanden na 

de verhuizing de milieuvergunning te reviseren. De huidige milieuvergunning bestaat uit 

twee vergunningen, namelijk die van fase 1 en 2. Tijdens het gehele traject van de bouw 

hebben er wijzigingen plaatsgevonden die van invloed zijn op de vergunning. De eerste 

gesprekken hierover hebben in 2011 plaatsgevonden. 

 

Het afgelopen jaar is voor het Maasstad Ziekenhuis een turbulent jaar geweest. Het 

ziekenhuis is in fasen overgegaan naar de nieuwbouw. In verband hiermee is een verge-

lijking wat betreft het energieverbruik en de afvalproductie met voorgaande jaren niet 

opportuun. 

Zowel het energieverbruik als de geproduceerde hoeveelheid afval zijn hoger dan het 

voorgaande jaar. Oorzaak van het hogere energieverbruik is dat het ziekenhuis in fasen 

is verhuisd, over een periode van 9 maanden, waardoor meerdere gebouwen langere tijd 

moesten worden voorzien van water, gas en elektra. De stijging van de hoeveelheid 

geproduceerd afval komt voor rekening van de opruimacties binnen het ziekenhuis. 

De hoeveelheid specifiek ziekenhuis afval is ten opzichte van het voorgaande jaar op 

gelijk niveau gebleven. 

 

Halverwege het jaar is er een informatieboekje, “Gevaarlijke (afval)stoffen binnen het 

Maasstad Ziekenhuis”, uitgebracht voor de medewerkers van de afdeling logistiek. Hierin 

is op eenvoudige wijze te lezen wat onder gevaarlijke (afval)stoffen valt met de 

symbolen, de eisen waaraan verpakkingen moeten voldoen, de opslag en het vervoer, de 

verwerking en wie waar verantwoordelijk voor is. 

 

4.6.3 Mobiliteitsbeleid 
Begin 2011 is er een nieuw mobiliteitsbeleid geïmplementeerd. Uitgangspunten van dit 

beleid zijn ‘Duurzaamheid’, ‘Financieel verantwoord’ en ‘Veiligheid’. De verwachting is dat 

het gebruik van de auto bij het woon-/werkverkeer teruggedrongen wordt ten gunste van 

het openbaar vervoer of de fiets. Het Maasstad Ziekenhuis hoopt met dit vooruit-

strevende nieuwe mobiliteitsbeleid de doelstelling van de ‘Intentieverklaring’ van de 

werkgevers in de regio Rotterdam, waarin men is overeengekomen een spitsreductie te 

bewerkstelligen van minimaal 5% te behalen.  

Eind 2010 is er een enquête geweest met de vraag welk vervoermiddel men gebruikt in 

het woon-/werkverkeer. Dit wordt als de nulmeting beschouwd voor de enquête die begin 

2012 in de planning staat. Er wordt dan gemeten of er door het geïmplementeerde 

mobiliteitsbeleid een verschuiving heeft plaatsgevonden van het gebruik van de auto in 

het woon-/werkverkeer ten gunste van het openbaar vervoer of de fiets. 
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4.6.4 Afvalverwerking 
In 2011 heeft de afvalverwerker SCEZ SITA een afvalscan uitgevoerd in ons ziekenhuis.  

De conclusie was dat het Maasstad Ziekenhuis haar afval op een juiste manier scheidt. 

Dit is mede te danken aan de digitale afvalwijzer waarin men precies kan nagaan welk 

afval hoe ingezameld en afgevoerd moet worden, met de daarbij behorende procedures 

en andere informatievoorziening. 

 

4.6.5 Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis 
2011 is een succesvol jaar geworden voor de Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. 

Ten eerste omdat de resultaten van de(financiële) steun van de stichting zichtbaar 

geworden zijn in het nieuwe Maasstad Ziekenhuis. Ten tweede omdat alle toezeggingen 

die er in 2010 en de jaren ervoor gedaan waren door de diverse partijen ook 

daadwerkelijk gerealiseerd werden.  

 

Het jaar 2011 begon met de uitreiking van een cheque met een waarde van maar liefst € 

330.000,-- tijdens het Deltalinqs galadiner. Dit bedrag had Deltalinqs verzameld ten 

behoeve van de OK op het brandwondencentrum.  

Gedurende het jaar heeft de stichting zich ingezet om de realisatie van een oefentuin 

voor de revalidatieafdeling van het Maasstad Ziekenhuis mogelijk te maken. Dankzij de 

hulp van het CZ fonds, het kinderrevalidatie fonds Adriaanstichting, het Revalidatiefonds, 

Aafje en de stichting is de oefentuin uiteindelijk in mei ook tot stand gekomen. 

  

In mei 2011 vond de officiële overhandiging plaats van de sta-op-stoelen, voor de 

afdeling oncologie, waarvan de aanschaf mede mogelijk gemaakt is door donaties van de 

Roparun Stichting en Prominent.  

In juni 2011 is de kinderafdeling officieel geopend door de sponsors die de hijskraan en 

de speelcontainers mogelijk gemaakt hebben. De sponsoren: ECT, Stichting Dada, 

Smith-Holland Deelnemingen en DeltaPORT Donatiefonds waren allen aanwezig.  

 

2011 was ook het jaar waar de stichting door diverse particuliere initiatieven benaderd is, 

waardoor diverse kleinere projecten mogelijk werden. Zo kon onder andere de verpleeg-

afdeling van de kinderafdeling de oncologie kamer inrichten en een “spaarsysteem”  

opzetten voor de kinderen.  

 

Nu het Maasstad Ziekenhuis verhuisd is naar de nieuwbouw en een groot gedeelte van de 

projecten dankzij de inzet van vele partijen mogelijk is geworden zal de stichting een 

nieuwe weg in gaan. Geld inzamelen voor de nieuwbouw is inmiddels gerealiseerd en nu 

zal er gekeken gaan worden welke projecten de aandacht van de stichting verdienen. Dit 

betekent dat er in 2012 een nieuw bestuur aangesteld zal worden die met de stichting 

een nieuwe weg zal inslaan.  
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4.6.6 Partnerschap met Hôpital Laquintinie 
 

Projectgroep 

Het samenwerkingsverband met het Laquintinie ziekenhuis in Douala in Kameroen is in 

2011 verder uitgebouwd. De projectgroep heeft hier praktisch vorm aan gegeven. Waar 

van belang zijn andere medewerkers van het ziekenhuis vanwege hun kennis en ervaring 

betrokken door de projectgroep. Dit jaar hebben er twee werkbezoeken aan Kameroen 

door een delegatie plaatsgevonden. 

 

Stichting 

In 2011 is een start gemaakt met het bestuur van de stichting Samenwerking Maasstad 

Ziekenhuis – Hôpital Laquintinie en de samenwerking met de projectgroep. Doel van de 

stichting is om de kwaliteit te verbeteren van de zorg voor patiënten in het Kameroenese 

ziekenhuis.  

Vanaf 2011 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal 

fiscale voordelen voor de faciliteiten voor de stichting en haar donateurs/erflaters. 

Donaties 

Het afgelopen jaar heeft de stichting diverse donaties ontvangen. Een aantal mede-

werkers heeft bijvoorbeeld een donatie gedaan ten gelegenheid van hun afscheid of 

jubileum. Afdelingen hebben door middel van een sponsoractie een bijdrage geleverd. 

Deze donaties stellen de stichting en projectgroep in staat om hun doelstellingen waar te 

maken en dragen daarmee bij aan het verbeteren van de patiëntenzorg van Hôpital 
Laquintinie! 

Transport materieel Maasstad Ziekenhuis 

Parallel aan de inventarisatie van het materieel voor de nieuwbouw van het Maasstad 

Ziekenhuis heeft de projectgroep 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.  

In het derde kwartaal van 2011 zijn een deel van het materieel en andere hulpgoederen 

in 3 zeecontainers verscheept naar Kameroen. Er is nog een deel van het materiaal 

opgeslagen voor later transport.  

 

Bezoeken 

In 2011 zijn er twee bezoeken gebracht aan Kameroen: in juni en september/oktober.  

 

Doelen van het bezoek in juni: 

- controle op gebruik van eerder gedoneerde apparatuur (de apparatuur bleek 

grotendeels in gebruik) en verdere instructie voor het gebruik van deze 

apparatuur; 

- afspraken maken over benodigde voorbereidingen voor donatie van materieel 

later in het jaar; 

- monitoring van de ontwikkeling van de IC: er was veel verbeterd ten opzichte van 

het vorige bezoek ten aanzien van gebruik apparatuur en organisatie van de 

afdeling; 

- 4-daagse IC-cursus door twee verpleegkundigen uit het Maasstad Ziekenhuis voor 

ca. 25 verpleegkundigen en enkele artsen uit Kameroen; 

- advisering met betrekking tot de organisatie van de afdeling Technisch Dienst. 
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In september/oktober was een delegatie van het Maasstad Ziekenhuis aanwezig voor de 

overdracht van de verzonden goederen, advisering en hulp bij installatie van apparatuur. 

Ook zijn tijdens dit bezoek afspraken gemaakt over benodigde voorbereiding voor de 

volgende donatie van materiaal. Tot slot is tijdens dit bezoek de voortgang met 

betrekking tot scholing op de IC besproken.  

 

Scholing 

In 2011 is een start gemaakt met overdracht van kennis en vaardigheden, waaraan in 

Laquintinie veel behoefte is. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van de teach the 

teacher-systematiek: een kleine groep medewerkers uit Laquintinie krijgt de kennis en 

vaardigheden overgedragen en zij leren dit weer aan hun collega’s. Dit betekent dat – 

naast inhoudelijke thema’s- ook geschoold wordt op didactische vaardigheden. 

 

Voor de scholing is aangesloten bij het IC-project. De 4-daagse IC-cursus in juni is 

samengesteld op basis van een behoefte-inventarisatie in Kameroen. Tijdens deze zeer 

succesvol verlopen cursus is ook volop gebruik gemaakt van een gedoneerde 

reanimatiepop, vanwege de geconstateerde kloof tussen theoretische kennis en 

praktische vaardigheden. Deelnemers hebben in 2011 een start gemaakt met het scholen 

van hun collega’s.  

 

Tot slot heeft het ziekenhuis ook een onderzoek naar handhygiëne in Laquintinie 

gedeeltelijk gesponsord, dat door een Nederlands-Kameroenese studente werd 

uitgevoerd. De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens het bezoek in juni. Van de 

uitkomsten van dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt voor scholing in de toekomst. 

 

Toekomst 

In 2012 staan volgens planning de volgende zaken op het programma: 

 

- transporteren en installeren van reeds verzonden en nog te verzenden materieel, 

en instructie voor het gebruik en onderhoud ervan; 

- monitoring van de positieve ontwikkelingen op de IC; 

- start met de uitvoering van het SEH-project (incl. scholing); 

- verdere invoering en borging van de teach the teacher-methodiek; 

- versterking van de contacten tussen medisch specialisten in Kameroen en 

Nederland. 

 

In Nederland ligt de focus op de versterking van de samenwerking tussen de stichting en 

de projectgroep en daarnaast op de binding met medewerkers en leveranciers van het 

Maasstad Ziekenhuis.  
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4.7 Financieel Beleid 

 

4.7.1 Algemene financiële ontwikkelingen 
De begroting voor 2011 is vastgesteld met een klein positief resultaat van € 0,9 miljoen. 

Het (enkelvoudig) eindresultaat is € 13,6 miljoen negatief geworden. Dit slechte resultaat 

en de enorme afwijking ten opzichte van de begroting is voor het grootste deel te 

verklaren door de kosten van en in komstenderving door de Klebsiella problematiek en 

de uitgestelde verhuizing. 

Indien we het resultaat over 2011 corrigeren voor alle eenmalige effecten komt het 

(genormaliseerde) resultaat uit op een verlies van € 2,7 miljoen.  

 

In de begroting 2012 is derhalve ingestoken op forse kostenreductie op zowel de 

personele lasten (met name Personeel niet in loondienst) als de bedrijfskosten. Voor de 

omzet is rekening gehouden met een beperkte volumegroei gezien de landelijk gestelde 

macrokaders. Dit leidt tot een begroting die uitkomt op een positief resultaat van € 2,7 

miljoen. In 2012 zal strak gestuurd moeten worden op zowel omzet- als kostenontwik-

keling om deze begroting te realiseren. 

 

4.7.2 Ontwikkelingen in balans en resultatenrekening 
In de jaarrekening worden de individuele posten nader toegelicht. Een aantal ontwikke-

lingen willen we ook hier noemen. 

 

Balans 

De toename van de materiële vaste activa wordt veroorzaakt door de investeringen die in 

2011 nog gedaan zijn met betrekking tot de nieuwbouw en het inrichten hiervan 

(inclusief apparatuur).  

De vlottende activa nemen toe door een hogere debiteurenpositie en de component nog 

te facturen bedragen. De toename van de debiteurenpositie kent zijn oorzaak in het laat 

op gang komen van de facturering van het B-segment bij één van de zorgverzekeraars. 

De toename van de nog te facturen bedragen wordt veroorzaakt door het timingsverschil 

tussen afsluiten en facturen van DBC’s per jaarultimo. 

 

Door het verlies dat in 2011 is geleden neemt het eigen vermogen fors af. De langlopen-

de schulden nemen toe doordat in de loop van 2011 het restant van de financierings-

faciliteit ter financiering van de nieuwbouw is opgenomen. 

De toename van de kortlopende schulden is te verklaren door een toename van de 

rekening courant positie bij de banken veroorzaakt door de negatieve kasstroom uit 

operationele activiteiten alsmede door het hoge investeringsniveau dat niet geheel wordt 

gedekt door aanvullende financiering. 

 

Resultatenrekening 

De opbrengsten nemen af ten opzichte van 2010 door de afname van het wettelijk bud-

get voor aanvaardbare kosten. Deze afname valt te verklaren doordat in 2010 eenmalig 

ruim € 20 miljoen is afgeschreven aan plankosten. Dit verklaart overigens ook groten-

deels het verschil in afschrijvingen in 2011 versus 2010. 

De productie blijft zowel in het A- als B-segment in 2011 licht achter ten opzichte van 

2010, hetgeen een trendbreuk is ten opzichte van voorgaande jaren. Overigens zien we 

wel een verschuiving naar DBC’s met een hogere prijs hetgeen de toename van de omzet 

van het DBC-B-segment verklaart. Dit wijst overigens wel op een verschuiving in onze 

productmix naar duurdere behandelingen c.q. producten. 
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De toename van de overige bedrijfsopbrengsten kent verschillende oorzaken zoals: 

 

 eenmalige baten voor € 5,2 miljoen (o.a. opbrengst uit pro rata regeling BTW, 

verkoop oude netwerkcomponenten en opschonen oude balansposities); 

 opbrengst naar aanleiding van dure geneesmiddelen voor € 2,6 miljoen. Deze 

worden voor 80% vergoed maar leiden overigens ook tot een toename van de 

overige bedrijfskosten (patiënt- en bewonergebonden kosten).  

 

De toename van de personeelskosten wordt met name veroorzaakt door een toename 

van de gemiddelde bezetting, CAO effecten en de kosten van personeel niet in loondienst 

(waarvan ca. € 5 miljoen gerelateerd is aan de eenmalige gebeurtenissen als verhuizing 

en Klebsiella) in 2011.  

 

De toename van de overige bedrijfskosten kent met name zijn oorzaak in de toename 

van de patiënt- en bewonersgebonden kosten en de algemene kosten. Binnen de patiënt- 

en bewonersgebonden kosten betreft dit met name de component dure geneesmiddelen 

zoals ook aangegeven bij de overige opbrengsten. De algemene kosten nemen met name 

toe door uitgaven aan ICT (licenties en software). 

 

De toename van de financiële baten en lasten houdt verband met de toegenomen 

financiering in 2011, zowel lang- als kortlopend. 

 

4.7.3 Ratio’s 
De ratio’s over 2011 zien er, berekend naar het volledige enkelvoudige resultaat over het 

boekjaar, als volgt uit: 

 
Tabel 52  Resultaat 

resultaatratio's in % 2011 2010 

Resultaatratio ./.4,9 1,7 

Liquiditeit     

Liquiditeit (vlottende activa/kort 

vreemd vermogen exclusief 

financieringsoverschot 

73,6 73,8 

Solvabiliteit     

Solvabiliteit (totaal eigen 

vermogen/balanstotaal) 

8,4 13,9 

Solvabiliteit (totaal eigen 

vermogen/totaal opbrengsten)) 

11,8 16,3 

 

De negatieve ontwikkeling van het resultaat en het bijbehorende effect op de kasstromen 

heeft een duidelijk effect op de ontwikkeling van de ratio’s. Per ultimo 2011 werd aan alle 

met de banken afgesproken ratio’s voldaan. 

 

4.7.4 Lopende financieringen 
Zoals in de toelichting op de balans aangegeven is van de in het verleden met de banken 

afgesloten financieringsfaciliteit inmiddels € 215 miljoen opgenomen. Hiernaast bestaat 

de rekening courant faciliteit van maximaal € 75 miljoen. Met de banken lopen 

gesprekken om te bezien hoe de financiering en verhouding tussen vaste en vlottende 

activa enerzijds en langlopende en kortlopende schulden anderzijds kunnen worden 

geoptimaliseerd. De financieringsbehoefte zal zich in 2012 met name richten op het 

financieren van de operationele activiteiten mede in het licht van de implementatie van 

Prestatiebekostiging en de daaruit te verwachten hogere behoefte aan werkkapitaal. 

Hierbij gaan we overigens ook actief het gesprek aan met de zorgverzekeraars. 

Inmiddels zijn deze gesprekken vrijwel afgerond. 
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4.7.5 Toekomstige ontwikkelingen 
Zoals reeds in het begin van dit hoofdstuk aangegeven zal 2012 in het teken moeten 

staan van resultaatsherstel. Dit in een jaar dat zich door de overgang naar 

Prestatiebekostiging en DOT kenmerkt door extra onzekerheid. Met de zorgverzekeraars 

zal aangestuurd worden op afspraken die dit resultaatsherstel mogelijk maken. 

Daarnaast zal strak gestuurd dienen te worden op de kostenontwikkeling. Het streven is 

om groei van de productie te realiseren met de bestaande personeelsbezetting alsmede 

met specifieke maatregelen op onderdelen de bezetting terug te brengen. 

De investeringen zullen zich beperken tot hetgeen echt noodzakelijk is en zich derhalve 

tot een aanmerkelijk lager niveau beperken ten opzichte van voorgaande jaren. 

We richten ons op het terugverdienen van de afgelopen jaren gedane investeringen. 

 

Investeringen in 2012 betreffen met name restpunten c.q. nadere aanpassing in 

gebouwen en apparatuur, naar aanleiding van de nieuwbouw. 

 

4.7.6 Early Warning System 
Naar aanleiding van financiële incidenten bij verschillende zorginstellingen is de vraag 

naar een Early Warning System ontstaan bij onder andere het ministerie van VWS. Door 

het gebruik van een signaleringsinstrument moet het mogelijk zijn dreigende financiële 

problemen in een vroeg stadium zichtbaar te maken. Die zichtbaarheid maakt tijdige 

bijsturing mogelijk en kan daardoor escalatie voorkomen. 

 

Op landelijk niveau is een uitgebreid Early Warning System opgezet door ZinData. 

ZinData heeft alle ziekenhuizen in Nederland beoordeeld op een aantal ‘risicopunten’. 

Die punten zijn resultaat, omzet, weerstand, schulden, productie, productiviteit, 

efficiëntie en marktpositie. Afhankelijk van hun belang levert een bestaand risico een 

maximaal aantal punten op. Het maximaal te halen punten is 24. Hoe meer punten, hoe 

slechter de score. De gemiddelde score in 2010 was volgens ZinData 4,0 punten. Het 

Maasstad Ziekenhuis zat met 3 punten ruim onder dat gemiddelde. Recentere gegevens 

zijn op dit moment niet bekend. 

 

De basis van de systematiek van het Early Warning System van het Maasstad Ziekenhuis 

is te vinden in de planning & controlcyclus (zie paragraaf 3.4). 

 

De meerjarenbegroting vormt het grootste raamwerk. Dit raamwerk is opgebouwd uit 

toetsbare aannames en scenario’s en rekent de uitkomsten door naar de diverse 

prestatie-indicatoren. 

De afdeling Financiën & Control (F&C) rapporteert elk kwartaal de voortgang van de 

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Aan de hand daarvan vindt toetsing plaats van de 

realisatie aan de verwachting. Afwijkingen worden geanalyseerd en toegelicht aan de 

RvT, directie en externe stakeholders zoals de banken. Deze rapportages worden tevens 

besproken met de RvT. In 2011 zijn KPI’s als het aantal Eerste Polikliniek Bezoeken 

(EPB’s), ziekteverzuim- percentage, budgetdiscipline en de gemiddelde ligduur 

regelmatig met directie en RvT besproken en indien noodzakelijk zijn er passende 

bijsturingmaatregelen genomen. 

 

De meerjarenbegroting wordt jaarlijks aangepast aan de nieuwste informatie over 

externe ontwikkelingen en aangevuld met informatie uit jaarplannen en begrotingen. De 

meerjarenbegroting is opgesteld door F&C in nauwe samenwerking met MCS en na 

gesprekken met vakgroepen en managers. 
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Tevens wordt elke maand een maandrapportage opgesteld op basis waarvan het 

management zijn resultaten kan toelichten bij de directie. Onderdeel daarvan is een 

overzicht met scores van de KPI’s zoals: 

 

- aantal nieuwe patiënten; 

- toegangstijd tot het ziekenhuis in weken; 

- Cost-to-Serve; 

- kwaliteit en veiligheid; 

- patiënttevredenheid; 

- ziekteverzuimpercentage. 

 

 

Gedurende het jaar wordt daarmee strak gestuurd op het voorkomen van afwijkingen 

tussen plan en realisatie. 
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Bijlage 1 Topklinische/toppreferente zorg 
 

 
 

Specialisme Topklinische/toppreferente zorg 

Anesthesiologie 

/ Pijnbestrijding 
Derdelijns verwijzingen voor neurostimulatie, te weten SCS, 

ITDD, ITB (spinal cord stimulation, intrathecale drug delivery en 

intrathecale baclofen behandeling) 

Cardiologie Interventiecardiologie met regionale functie voor acute 

cardiologie in samenwerking met het Erasmus MC 

 Implantatie van ICD’s en biventriculaire pacemakers 
(Elektronische Resynchronisatie Therapie bij hartfalen) 

 Geavanceerde cardiale imaging in samenwerking 

radiologie met regionale functie (Cardiale CT, cardiale MRI, 

nucleaire cardiologie) 

 Gespecialiseerde poliklinische zorg voor patiënten met 

hartfalen, dyspnoepoli in samenwerking met de afdeling 

longziekten, ‘one-stop-visit-poli’ voor pijn op de borstklachten, 

post-infarctpolikliniek. 

Chirurgie Brandwondenzorg 

 Vaatcentrum unieke samenwerking tussen chirurgie en 
radiologie (Vaatcentrum io) 

 Center of Excellence voor Bariatrische chirurgie en obesitas 

zorg (nurse practitioner, FT, diëtetiek, endocrinoloog; inclusief 

complexe en revisie-chirurgie) 

 Plastische chirurgie reconstructie na borstamputatie 

 Intestinal failure en de gecompliceerde ÍC-

behoeftige buikchirurgie’ (mutidisciplinair) 

 Fecale incontinentie (endorectale echografie, nurse practitioner) 

 Perianale fisteling 

 Colon care 

 Pancreaschirurgie 

 Oesofaguschirurgie 

 (Gecertificeerde) Longchirurgie 

 Verwijscentrum voor malunions van de distale radius en ulna 

 Endoscopische chirurgie: gastro-intestinaal, herniae, longen, 
arthroscopie 

Diabeteszorg Transitiepolikliniek voor juveniele diabetespatiënten (zie 
kindergeneeskunde) 

 Polikliniek zwangerschap en diabetes 

Endocrinologie Schildklierpolikliniek met schildklierechografie en puncties door 
endocrinologen 

Gastro-enterologie MDL 

centrum 
ERCP voor de regio 
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Specialisme Topklinische/toppreferente zorg 

 Videocapsule-endoscopie 

 dubbelballonenteroscopie 

 endo-echografie 

 multidisciplinaire behandeling van pancreatitis oesofagus- en 
pancreastumoren 

Gynaecologie Fase 1 en 2 In Vitro Fertilisatie (IVF) 

 uterus prolaps middels robot geassisteerde laparoscopische 
chirurgie 

IC IC Level III Intensive Care 

 IC Mobiele Intensive Care Unit 

 IC Regionale IC funktie 

Interne Geneeskunde Hemodialyse en peritoneaal dialyse 

 Nacht dialyse 

 HIV-behandelcentrum 

 Hepatitis behandelcentrum 

 MRSA behandelpolikliniek 

 Kenniscentrum aandoeningen schildklier 

 Oncologie centrum; medebehandeling beenmerg 
transplantaties (samen met EMC) 

KNO Neusbijholte Navigatie chirurgie 

 In- en uitwendige neuscorrecties 

 Stapes chirurgie 

 BAHA chirurgie 

 Snurk Celon chirurgie 

Kindergeneeskunde Post IC/HC neonatologie 

 Derdelijnscentrum voor “defecatieproblemen 

 C status Kinderoncologie 

 Kinderendoscopie 

 Multidisciplinair team voor kinderen met eetproblemen 

 Multidisciplinair team voor kinderen met 
ontwikkelingsproblematiek 

 Gecombineerde astma-allergie-eczeem poli 

(atopiepoli) met ook gespecialiseerd 

kinderlongverpleegkundige ondersteuning 

 ADHD-poli met gespecialiseerd verpleegkundige en 

samenwerking met kinderpsychologe 

 Kindergeneeskundige brandwondenzorg 
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Specialisme Topklinische/toppreferente zorg 

 Kinderdiabetesteam voor heel Rotterdam Zuid (sec. 

verwijzingen vanuit Ikazia ZH): 2 kinderartsen met speciale 

kennis hierover, 2 gespecialiseerde 

kinderdiabetesverpleegkundigen, 1 dietiste, 1 

kinderpsycholoog, 1 medisch maatschappelijk werker 

 Geregistreerd centrum voor kinderen met Familiaire 

Hypercholesteroaemie 

(via STOEH) 

 Aandachtsfunctionaris kindermishandeling 

Longgeneeskunde EBUS en EUS 

Neurologie Epilepsie 

 Multipele Sclerose 

 Behandeling met Botuline toxine bij dystonie 

SEH Regionale functie 

Urologie Derdelijns centrum voor de behandeling van Robot 

geassisteerde chirurgie van prostaat carcinoom 

 Robot geassisteerde laparoscopische nefro-ureterectomie 

 Robot geassisteerde laparoscopisch pyelumplastiek 

 Robot geassisteerde laparoscopische partiële nefrectomie 

Medische Microbiologie Derdelijns laboratorium met alle microbiologische 

subspecialismen, met name virologie, moleculaire diagnostiek 

en mycologie, en farmacogenetica 

 Laboratorium voor de Openbare Gezondheidszorg 

overeenkomstig een convenant met de GGD Rotterdam 

en omstreken 

 Ontwikkelt voortdurend producten voor microbiologische 

en moleculair diagnostische dienstverlening 

Klinische farmacie Ziekenhuisapotheek met regionale functie 
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Bijlage 2 Productie per specialisme 
 

 

  Opname     Verpleegdagen     

  A B Totaal A B Totaal 

Allergologie             6                6                 9                9  

Anesthesiologie         103          143          246              586              437       1.023  

Cardiologie       4.161       2.389       6.550           9.842           7.800  
    
17.642  

Chirurgie       5.734       1.146       6.880         28.382           5.843  
    
34.225  

Dermatologie           10              3            13              108                24          132  

Gastro-enterologie       1.015          119       1.134           6.120              948       7.068  

Interne Geneeskunde       5.178          534       5.712         24.998           2.870  
    
27.868  

Kaakchirurgie           74              74              146            146  

Keel-, neus-, en 
oorheelkunde         100          126          226              240              255          495  

Kindergeneeskunde       2.558            49       2.607         12.045              252  
    
12.297  

Longziekten       1.930            98       2.028         12.542              392  
    
12.934  

Neurochirurgie         154          953       1.107              387           3.166       3.553  

Neurologie         732          703       1.435           3.586           4.148       7.734  

Oogheelkunde             4              7            11                12                12            24  

Orthopedie         270          692          962           1.329           3.624       4.953  

Plastische chirurgie         249            58          307              618              127          745  

Reumatologie           70            36          106              406              231          637  

Revalidatie             1                1                -                -    

Urologie         269          766       1.035           1.117           2.737       3.854  

Verloskunde/Gynaecologie       1.155       2.781       3.936           1.505           7.781       9.286  

Totaal     23.773  
    
10.603  

    
34.376        103.978         40.647  

  
144.625  
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  Dagverpleging     EPB's     

  A B Totaal A B Totaal 

Allergologie 507           507       1.442         1.442  

Anesthesiologie 1459 1177      2.636          639          801       1.440  

Cardiologie 78 424         502       6.361       6.695      13.056  

Chirurgie 1848 865      2.713  
    
23.921       2.069      25.990  

Dermatologie 39 371         410       7.356       2.833      10.189  

Gastro-enterologie 1968 830      2.798       4.046       1.186       5.232  

Interne Geneeskunde 5925 1660      7.585  
    
14.662       2.608      17.270  

Kaakchirurgie 482           482       9.452            30       9.482  

Keel-, neus-, en 
oorheelkunde 816 1990      2.806       6.868       2.544       9.412  

Kindergeneeskunde 1588 12      1.600       6.828          138       6.966  

Longziekten 1363 22      1.385       4.331          378       4.709  

Neurochirurgie 25 240         265       1.266          676       1.942  

Neurologie 1044 229      1.273       5.850       3.746       9.596  

Oogheelkunde 361 1250      1.611       6.185       2.884       9.069  

Orthopedie 640 765      1.405       8.564       1.215       9.779  

Plastische chirurgie 1324 254      1.578       5.285          476       5.761  

Reumatologie 340 716      1.056       4.240       2.387       6.627  

Revalidatie 15             15       3.776              1       3.777  

Urologie 1132 618      1.750       4.623       1.033       5.656  

Verloskunde/Gynaecologie 1098 990      2.088       7.576       3.226      10.802  

Totaal     22.052  
    
12.413  

    
34.465  

  
133.271  

    
34.926    168.197  
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Bijlage 2a Gemiddelde verpleegduur per  

                  specialisme 
 

  

Gemiddelde 
verpleegduur 

Herhaalbezoeken Totaal aantal 
polibezoeken 

Allergologie 
                     

1,50                     3.232  
                     

4.674  

Anesthesiologie 
                     

5,69                     2.315  
                     

3.755  

Cardiologie 
                     

2,37                   20.200  
                    

33.256  

Chirurgie 
                     

4,95                   48.104  
                    

74.094  

Dermatologie 
                   

10,80                   20.779  
                    

30.968  

Gastro-enterologie 
                     

6,03                     7.905  
                    

13.137  

Interne Geneeskunde 
                     

4,83                   36.563  
                    

53.833  

Kaakchirurgie 
                     

1,97                     7.379  
                    

16.861  

Keel-, neus-, en 
oorheelkunde 

                     
2,40                   10.726  

                    
20.138  

Kindergeneeskunde 
                     

4,71                     8.462  
                    

15.428  

Longziekten 
                     

6,50                     9.378  
                    

14.087  

Neurochirurgie 
                     

2,51                     2.440  
                     

4.382  

Neurologie 
                     

4,90                   11.523  
                    

21.119  

Oogheelkunde 
                     

3,00                     6.316  
                    

15.385  

Orthopedie 
                     

4,92                   16.130  
                    

25.909  

Plastische chirurgie 
                     

2,48                   12.489  
                    

18.250  

Reumatologie 
                     

5,80                   15.335  
                    

21.962  

Revalidatie                         -                     11.726  
                    

15.503  

Urologie 
                     

4,15                     9.953  
                    

15.609  

Verloskunde/Gynaecologie 
                     

1,30                   36.122  
                    

46.924  

Totaal 
                     

4,37                 297.077  
                  

465.274  
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Bijlage 2b Ontwikkeling productie 
 

  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
2006-
2011 2006-2011 

                absoluut procentueel 

EPB's 
 
168.197   168.944  

 
162.537  

 
151.964  

 
146.494  

   
141.768  

  
140.020      26.429  18,6% 

Dagopname 
       
34.465    34.852    34.806    29.854  

   
21.179  

    
21.179  

    
20.899      13.286  62,7% 

Klinische 
opname 

   
34.376    34.619    31.549    29.679  

   
27.202  

    
27.202  

    
25.324       7.174  26,4% 

Verhouding D-K  50% 50% 52% 50% 44% 44% 45% 5%   

Verpleegdagen 
 
144.625   151.484  

 
150.396  

 
152.471  

 
172.704  

   
172.704  

  
174.186  

    
28.079- -16,3% 

Gemiddelde 
verpleegduur 4,2 4,4 4,8 5,1 6,3 6,3 6,9             2- -33,7% 
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Bijlage 3 Aantal beroeps- en bedrijfsopleidingen 
   per 31-12-2011 
Beroepsopleiding Erkenning aantal op 

31-12-11 

Opleidingsinstituut 

BBL verpleegkunde regulier 

niveau 4 

Calibris 73 Albeda College 

BOL BBL verpleegkundige niveau 4 Calibris 3 Hoornbeeck College 

BBL verpleegkunde verkort 

niveau 4 

Calibris 18 Albeda College 

HBO duaal verpleegkunde 

niveau 5 

Calibris 17 Hogeschool 

Rotterdam 

Stagiairs Verpleegkunde  Calibris Gemiddeld 

over 2011: 6 5  

Diversen 

Stages Doktersassistenten Calibris gemiddeld 

over 2011: 6  

Diversen 

 

 

Specialistische 

Vervolgopleidingen 

Erkenning aantal op  

31-12-11 

Opleidingsinstituut 

Oncologie CZO 6 EMC 

IC verpleegkundigen CZO 6 Albeda College 

Kinderverpleegkundigen CZO 4 Albeda college 

Neonatologie  3 EMC 

Cardiac Care CZO 4 Albeda College 

Interventie Cardiologie  1 EMC 

Nurse Practitioners  5 HRO of In Holland 

Physician Assistants  5 HRO 

Dialyseverpleegkundigen CZO 6 Albeda College 

Spoed Eisende hulp CZO 3 Albeda College 

Gipsverbandmeester CZO 1 EMC 

MC pacu  1 Albeda College 

 

Medisch ondersteunende 

opleidingen  

 Aantal op  

31-12-2011 

Opleidingsinstituut 

Anesthesiemedewerkers CZO 9 UMC 

Operatieassistent CZO 8 UMC 

Radiodiagnostisch laborant CZO 3 Erasmus MC  

Radiodiagnostisch laborant MBRT - 9 In Holland 

Ziekenhuishygiënist - 1 Wenckenbach 
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Bijlage 4 Lijst van Afkortingen 
 
AICD’s  Automatic Implantable Cardioverter-Defibrillator 

AIOS  Arts in opleiding tot specialist 

ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling 

ANIOS Arts Niet in opleiding tot Specialist 

AO/IC  Administratieve Organisatie en Interne Controle 

BFRS  Blame Free Reporting System 

BKZ  Budgettair Kader Zorg 

BLS  Basic Life Support 

BOZ  Branche Organisaties in de Zorg 

BSC  Balanced Score Card 

BWC  Brandwondencentrum 

CCMO  Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 

CCPM  Critical Chain Project Management 

CCU  Cardic Care unit 

CIC  Centrum voor Integriteit en Compliance 

COPI  Commando Plaats Incident 

COWD  Commissie Orgaan- en Weefseldonatie 

CSA   Centrale Sterilisatie Afdeling 

DBC  Diagnose Behandel Combinatie 

DICOM Digital Imaging and Communication in Medicine 

DCMR  Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 

DCR  Diagnostisch Centrum Rotterdam B.V. 

DOT  Verbeterplan DBC’s Op weg naar Transparantie 

DPA  Dynamische Personeelsplanning 

DSCR  Debt-Service Coverage Ratio 

EDP  Electronic Data Processing 

EMC  Erasmus Medisch Centrum 

EPB  Eerste Polikliniek Bezoek 

EPD  Elektronisch Patiënten Dossier 

EZIS  Electronisch Zorg Informatie Systeem 

F&C   Financiën & Control 

FWG   Functie Waardering Gezondheidszorg 

GHOR  Geneeskundige Hulpverlenging bij Ongevallen en Rampen 

GKD  Gemeenschappelijk Kerndossier 

GOMA  Gedragscode Openheid bij Medische Incidenten 

GPO  Group Purchasing Organization 

HMIMS Hospital Major Incident Management System 

HSMR  Hospitality Standardised Mortality Rate 

ICD  Implanteerbare Cardioverter-Defibrilator 

IFMS  Individueel Functioneren Medisch Specialisten 

IGZ  Inspectie voor de Gezondheidszorg 

IRS  Interest Rate Swap 

ISM  Interne Service Monitor 

ITB  Intrathecale Baclofen Behandeling 

ITDD  Intrathecale Drug Delivery 

IVF  In Vitro Fertilisatie 

JCI  The Joint Commission International 

JMV  Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 

KCL  Klinisch Chemisch Lab 

KNF  Klinische Neurofysiologie 

KNO  Keel-, Neus- en Oorheelkunde 

KPI  Kritische Prestatie Indicatoren 
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KSF  Kritische Succes Factoren 

KVK  Kamer van Koophandel 

LMR  Landelijke Medische Registratie 

LMS  Leer Management Systeem 

LMM  Laboratorium voor Medische Microbiologie 

LUC  Locale Uitvoerbaarheids Commissie 

LUMC  Leids Universitair Medisch Centrum 

MIP  Melding Incidenten Patiëntenzorg  

MIS  Management Informatie Systeem 

MCS  Marketing, Communicatie & Sales 

MWO  Medewerkers Waarderingsonderzoek 

MIP  Melding Incidenten Patiëntenzorg 

METC  Medisch Ethische Toetsingscommissie 

MPU   Medisch Psychiatrische Unit 

NIAZ  Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg 

Nictiz  Nationaal Informatie Communicatie Technologie Instituut in de Zorg 

NPS  Netto Promotor Score 

NVZ  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

NVZD  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren 

OR  Ondernemingsraad 

P&C  Planning & Control 

P&O  Personeel en Organisatie 

P(N)IL Personeel (Niet) in Loondienst 

PDCA  Plan, Do, Check, Act 

PDMS  Patiënt Data Management Systeem 

PIN  Programma Ingebruikname Nieuwbouw 

POWI  Postoperatieve wondinfecties 

PTCA  Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek 

PTM  Patiënt Tevredenheids Monitor 

RRR  Rapid Reliable Response 

RTM  Real Time Monitoring 

RvB  Raad van Bestuur 

RvT  Raad van Toezicht 

SCS  Spinal Cord Stimulation 

SEH   Spoed Eisende Hulpverlening 

SMJBP Strategisch Meerjaren Beleidsplan 

SMO  Sociaal Medisch Overleg 

STZ  Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen 

SVA  Standaard Verpleeg Afdeling 

TAO  Team Advies en Ontwikkeling 

ToC  Theory of Constraints 

TWOR  Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek Rotterdam en omstreken 

UMCU  Universitair Medisch Centrum Utrecht 

VAR  Verpleegkundige adviesraaf 

VICK  Vereniging van Integrale Kankercentra 

VIM  Veilig incidenten Melden 

VMSD  Veiligheids Management Systeem 

VOD  Voorlopige Ontslag Datum 

VRIE  Veiligheidsrisico Inventarisaties en Evaluatie 

VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WB  Wetenschapsbureau 

WfZ  Waarborgfonds voor de Zorgsector 

WKCZ  Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector 

WMO  Wet Mensgebonden Onderzoek 

WOD  Wet op de Orgaandonatie 

WTZi  Wet Toelating Zorginstellingen 

  


