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Voorwoord Raad van Toezicht

Meer patiënten helpen met kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten is en blijft 

een continue uitdaging voor ziekenhuizen. Het Maasstad Ziekenhuis heeft de afge-

lopen vijf jaar aangetoond dat het mogelijk is. Vijf jaar geleden was dat moeilijk 

voorstelbaar.

De afstand tussen de feitelijke situatie van 

het toenmalige MCRZ en de tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst 2005 uitgesproken 

ambitie ‘In 2010 in de top 10’ leek toen een 

onoverbrugbare kloof. Ook in 2010 hebben 

wij de reeds vorig jaar gesignaleerde posi-

tieve trend van groei en ontwikkeling verder 

gecontinueerd. En werd met een toppositie in 

de Ziekenhuizen Top 100 van AD en Elsevier 

bevestigd dat ons ziekenhuis met de goede 

dingen bezig is.

Toch zijn er nog voldoende uitdagingen, want 

nog steeds zou door verdere synchronisatie 

van de bestaande capaciteit meer productie 

mogelijk moeten zijn (circa 15%). Dat vraagt 

wel nog meer flexibiliteit in de besturing 

tussen organisatieonderdelen, opdat een 

nog betere mix van resultaatgerichtheid en 

mensgerichtheid ontstaat. Dat is en blijft een 

enorme uitdaging voor het leiderschap in het 

ziekenhuis.

Vanaf 2011 beginnen we met de partners 

op de Zorgboulevard om de economische- 

en gezondheidsachterstand ‘op Zuid’ in 

te halen. Ook kunnen wij op een aantal 

aandachts gebieden een verdere regionale 

samenwerking ontwikkelen. Het versterken 

en uitbreiden van het netwerk met regionale 

ziekenhuizen is immers een interessante optie 

om de ziekenhuiszorg in Zuidwest Nederland 

verder te verbeteren en vernieuwen.

2011 wordt een spannend jaar. Allereerst 

omdat we met het betrekken van de nieuw-

bouw en het behalen van het (geassocieerd) 

lidmaatschap van de STZ de twee hoofd-

doelstellingen van de fusie tussen Zuider-

ziekenhuis en St. Clara Ziekenhuis uiteindelijk, 

tien jaar na de fusie, hebben bewerkstelligd. 

Anderzijds omdat we een modus moeten 

zoeken om groei en ontwikkeling te continu-

eren, terwijl door druk van buitenaf de roep 

om kostenreductie, effectiviteit en efficiëntie-

verbetering zal toenemen. Een voorwaarde 

hiervoor is een blijvende verbinding tussen 

de medische staf en de organisatie. Immers, 

zonder specialist geen patiënt en zonder 

patiënt geen ziekenhuis. De samenwerking 

tussen medisch specialist en organisatie dient 

daarom meer en meer centraal te staan bij het 

management van het Maasstad Ziekenhuis.

Het uiteindelijke doel is de gezondheids-

waarde van onze behandelingen meer en 

meer inzichtelijk te maken voor patiënten, 

verwijzers en zorgverzekeraars. De beoogde 

uitstraling van het Maasstad Ziekenhuis is 

die van een leverancier van hoog kwalitatieve 

gezondheidszorg binnen de financierings-

structuur van de overheid. Dit waardeconcept 
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wordt voor de gezondheidszorg wat 

de aandeelhouderswaarde is voor het 

bedrijfsleven.

De Raad van Toezicht dankt de medewerkers 

en specialisten van het ziekenhuis voor hun 

inzet. 

Namens de Raad van Toezicht

Ad Scheepbouwer

voorzitter Raad van Toezicht

maart 2011
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Voorwoord Raad van Bestuur

Maasstad Ziekenhuis groeit nog steeds, dankzij ons allemaal.

Op 24 september jl. kregen wij de sleutel van ons nieuwe ziekenhuis aan de 

Maasstadweg 21, pal tegenover NS- station Lombardijen in Rotterdam. In 

dat prachtige gebouw wordt nu met man en macht gewerkt opdat wij het op 

17 mei 2011 in gebruik kunnen nemen. 

Onze ruim 3000 medewerkers staan te trap-

pelen om aan de slag te gaan in een fris, 

ruim en ultramodern gebouw. Maar ook in 

de oudbouw hebben zij het afgelopen jaar 

hard gewerkt aan de verbetering van ons 

ziekenhuis. 

Dankzij die inzet kiezen steeds meer patiënten 

en hun verwijzers voor ons ziekenhuis. We 

maakten in 2010 een redelijke groei door: 

ongeveer 4,2% meer Eerste Polikliniek 

Bezoeken en 5,4% meer behandelingen.

De toegenomen waardering voor ons zieken-

huis bleek in september ook uit de AD 

Ziekenhuis Top 100. In deze ranglijst stegen 

we van de 35e naar de 5e plaats. Dit prachtige 

resultaat is voor ons geen doel op zich, maar 

wel een aangename bevestiging dat wij op de 

goede weg zijn.

Een betere patiëntenzorg was ons belang-

rijkste doel dit jaar. Bij het bereiken van dat 

doel is ToC, de Theory of Constraints, een 

onmisbaar instrument. Kort gezegd komt 

die theorie erop neer dat we zorgprocessen 

onder de loep nemen en de knelpunten 

die daarin opduiken uit de weg ruimen. 

Wachttijden werden korter en patiënten 

stroomden sneller door de zorgprocessen. 

Ook de inzet van CCPM (Critical Chain Project 

Management) en het verbeteren van de 

leverbetrouwbaarheid van de interne dienst-

verlening hebben bijgedragen aan de verbe-

tering van de patiëntenzorg.

Ook medisch zijn we vernieuwend bezig. 

Op sommige gebieden lopen we zelfs 

voorop. In ons Vaatcentrum hebben 

interventie radiologen en vaatchirurgen de 

handen ineengeslagen, zodat zij patiënten 

met vaatlijden sneller en beter kunnen 

helpen. Ook hebben we de ontwikkeling van 

ons Robot Expertisecentrum onverminderd 

voortgezet. Onze urologen en gynaeco-

logen opereerden er reeds prostaatkanker, 

nier tumoren en aandoeningen aan de 

baarmoeder mee. Onze chirurgen zijn het 

afgelopen jaar de robot gaan inzetten bij 

operaties aan darmtumoren.

Een voorbeeld van de gezamenlijke wil 

om de patiëntenzorg te verbeteren, is het 

initiatief van de intensivisten, anesthesio-

logen, gynaecologen en kinderartsen om bij 

toerbeurt in huis te blijven slapen, zodat ze 

patiënten in nood of met pijn snel kunnen 

helpen. Bevallende vrouwen kunnen op deze 
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manier waar nodig snel geholpen en verdoofd 

worden (ruggenprik). Ook het gedifferenti-

eerd dienstdoen van de chirurgen draagt bij 

aan verbetering van de patiëntenzorg. 

Een van onze cardiologen implanteerde dit 

voorjaar als eerste ter wereld een nieuw, 

geavanceerd type pacemaker. En twee inter-

ventiecardiologen publiceerden in januari 

2010 een wetenschappelijk onderzoek naar 

stents in het gerenommeerde internationale 

tijdschrift The Lancet. Het zijn prestaties waar 

ik trots op ben.

Op het gebied van medezeggenschap van 

personeel en patiënten zijn in 2010 belang-

rijke afspraken gemaakt. De Verpleegkundig 

Advies Raad, de Patiëntenraad en de 

Ondernemingsraad zullen op proef vanaf 

medio 2011, met behoud van hun eigen 

reglementen, als één blok de directie van 

repliek en advies gaan dienen. 

We hebben de doelstellingen uit het strate-

gisch meerjarenplan 2006 - 2012 groten-

deels gehaald. De lat voor onze financiële 

doelen lag het afgelopen jaar echter hoog. 

Onder meer doordat een deel van onze 

vakgroepen met vacatures kampte, hebben 

we de beoogde financiële groei niet helemaal 

waar gemaakt. In plaats van een geambieerd 

overschot van zes miljoen euro op de begro-

ting, hielden we bijna vijf miljoen euro over. 

Gelet op de wisseling van het bestuur van ons 

land en het lang uitblijven van een nieuwe 

minister van VWS, was 2010 voor ons een 

spannend jaar. De plannen van minister 

Klink waren zonneklaar. Daarom hadden wij in 

de lijn van zijn richtsnoeren reeds vergaande 

besprekingen gevoerd met de Nederlandse 

Zorgautoriteit en VWS over een nieuw 

honorerings systeem voor onze artsen. Nu 

Klinks opvolger Schippers de ideeën lijkt te 

willen continueren, willen wij het komende 

jaar hiermee voortvarend aan de slag gaan.

Ook zijn we klaar voor de kabinetsplannen 

die winstuitkering in de zorg mogelijk 

maken. Door onze complexe zorg naar de 

Nederlandse top te tillen, al dan niet in 

samenwerking met een internationale partner, 

willen wij ons ziekenhuis interessanter maken 

voor investeerders van buitenaf. Want hoewel 

VWS de marktwerking in de zorg - tijdelijk - 

wil temperen, zullen wij blijven focussen op 

onze concurrentiepositie.

Zoals gezegd kregen wij in september de 

sleutel van ons nieuwe ziekenhuis. Daarmee 

kom ik op het belangrijkste risico dat ons 

bedrijf het afgelopen jaar heeft gelopen. 

Ofschoon een bescheiden budgetover-

schrijding van de investering in de nieuwbouw 

onvermijdelijk is geweest, zijn de extra inves-

teringen binnen de kaders van de meerjaren-

begroting gebleven. 

Ons ziekenhuis maakt straks deel uit van de 

Zorgboulevard Rotterdam, een uniek concept 

in Nederland. De vereniging Zorgboulevard is 

een samenwerkingsverband van ons Maasstad 

Ziekenhuis, Aafje zorghotel, Kraamzorg 

Rotterdam en omstreken, Delta Psychiatrisch 

Centrum en de Centrale Huisartsenpost 

Rijnmond. De initiatiefnemers werken nauw 

met elkaar samen om de zorg voor en het 

welzijn van de inwoners van Rotterdam-Zuid 

te verbeteren. De gezondheid van deze 

zuiderlingen is relatief slechter dan die van de 

gemiddelde Rotterdammer en nog slechter 

dan die van de gemiddelde Nederlander. Met 

nauw op elkaar aangesloten zorgtrajecten 

proberen de initiatiefnemers dat de komende 

tijd te verbeteren.

Ook in ons nieuwe ziekenhuis zullen wij 

ons zeven dagen per week, 24 uur per dag 

inspannen voor onze patiënten. Dat doen 

wij natuurlijk door de best mogelijke medi-

sche zorg te bieden, maar ook door elke 

dag gastgericht bezig te blijven. Patiënten 

hechten immers veel waarde aan een correcte 
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en menselijke bejegening. De patiënt 

oordeelt: word ik opgemerkt door de balie-

medewerker? Legt de verpleegkundige mij 

uit waarom ze bepaalde handelingen bij mij 

verricht? Troost ze mij als ik het te kwaad 

krijg? Heeft ze oog voor mij als mens? Door 

de organisatie hierop in te richten, kunnen we 

onze patiënten behandelen als ‘gasten’ zodat 

zij zich met een gerust hart kunnen laten 

behandelen.

Ik wens u veel leesplezier met ons 

Jaardocument 2010.

Paul Smits

algemeen directeur

maart 2011
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Voorwoord medische staf 

Het jaar 2010 was voor ons het jaar van de veiligheid en kwaliteit. In de digitalisering 

van onze medische registratie en administratie zijn grote stappen voorwaarts gezet. 

Zo is een elektronisch voorschrijfsysteem ingevoerd dat het aantal medicatiefouten 

tot een absoluut minimum kan beperken.  Dankzij het Elektronisch Patiënten Dossier 

(EPD) hebben onze artsen inzage in de dossiers van elkaars patiënten, waardoor 

bijvoorbeeld allergieën niet meer over het hoofd kunnen worden gezien.

Op de Intensive Care is het afgelopen jaar 

het Veiligheids Management Systeem (VMS) 

verder ingevoerd. De behandeling van 

septische shock werd gestandaardiseerd, en 

wij zijn lijnensepsis, veroorzaakt door infectie 

van centraal veneuze katheters, beter gaan 

bestrijden.

Ook hebben wij stappen gezet in de verbe-

tering van de continuïteit en de kwaliteit 

van de zorg. Intensivisten, anesthesisten, 

gynaeco logen en kinderartsen blijven 

tegenwoordig bij toerbeurt in het zieken-

huis slapen, zodat ze in geval van nood snel 

aanwezig kunnen zijn. Op de Spoedeisende 

Hulp is sinds medio 2010 altijd een internist 

aanwezig.

Bovendien ben ik trots op onze inspan-

ningen in de multidisciplinaire teams die het 

afgelopen jaar zijn ontstaan. Vaatchirurgen 

en interventieradiologen hebben hun 

handen ineengeslagen, evenals de cardio-

logen en de radiologen, die gezamenlijk de 

mri- en ct-scans van hun patiënten zijn gaan 

beoordelen.

Tot slot ben ik enthousiast over de samen-

werking met de huisartsen in onze regio, met 

wie wij tijdens onze nascholingen ervaringen 

en kennis uitwisselen. Daarbij zijn we gaan 

samenwerken met de specialisten van het 

naburige Ruwaard van Putten Ziekenhuis. 

Werd in 2009 al nauw samengewerkt op het 

gebied van Intensive Care, in 2010 gingen ook 

de internisten en chirurgen van beide zieken-

huizen met elkaar aan de slag.

De medische staf van het Maasstad Ziekenhuis 

vindt al deze samenwerkingsverbanden van 

essentieel belang bij 

onze ambitie om een 

top preferent ziekenhuis 

te worden. De aandoe-

ningen van onze patiënten 

worden steeds complexer. 

Door kennis- en expertise-

ontwikkeling kunnen wij 

hen beter helpen.

Albert Grootendorst

voorzitter medische staf 

maart 2011
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Uitgangspunten van de verslaglegging

Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 (JMV) van 

de stichting Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Hierin worden de deelnemingen 

MCRZ Holding B.V., MaAssist B.V., Poliklinische Apotheek B.V., Diagnostisch Centrum 

Rotterdam B.V. en Diagnostisch Centrum Skoop B.V. meegenomen binnen de 

consolidatiekring. 

Dit verslag maakt onderdeel uit van de 

Jaarverantwoording 2010, dat bestaat uit 

het JMV, de jaarrekening en de kwantitatieve 

gegevens. Voor de jaar rekening verwijzen we 

u graag naar de site www.jaarverslagenzorg.nl 

waar deze openbaar is gemaakt. De kwantita-

tieve gegevens kunt u ook via deze site op de 

webapplicatie DigiMV vinden.

In het JMV presenteren we zo transparant 

mogelijk onze prestaties in het jaar 2010. 

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 

2010 van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS). Gecombineerd met 

foto’s hopen we een mooi totaalbeeld aan 

te bieden. 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 zorg-

sector bevorderen.

De onderwerpen die in dit JMV aan bod 

komen, zijn gebaseerd op het Global 

Reporting Initiative, een wereldwijd gebruikt 

raamwerk binnen en buiten de zorg dat 

is voorgeschreven door het ministerie. In 

hoofdstuk 2 ‘Profiel van de organisatie’ 

beschrijven we het Maasstad Ziekenhuis 

waarbij we ingaan op de structuur, kerngege-

vens en samenwerkingsrelaties. Vervolgens 

nemen we u mee naar hoofdstuk 3 ‘Bestuur, 

toezicht, bedrijfsvoering en medezeggen-

schap’ waarin we de verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden binnen het Maasstad 

Ziekenhuis weergeven. We besteden daarin 

ook aandacht aan de principes van de 

Zorgbrede Governancecode en hoe we in 

2010 zijn omgesprongen met medezeggen-

schap. In hoofdstuk 4 ‘Beleid, inspanningen 

en prestaties’ beschrijven wij ons meerjaren-

beleid, kwaliteitsbeleid en financieel beleid. 

Met gepaste trots beschrijven we daar onze 

inspanningen en prestaties op onderdelen 

van deze beleidsterreinen. Tot slot vindt u in 

de laatste paragrafen onze activiteiten op het 

gebied van informatie- en communicatietech-

nologie en maatschappelijk ondernemen.

NB: In de bijlage kunt u een afkortingenlijst 

vinden. 
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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

Postcode 3007 AC

Plaats Rotterdam

Telefoonnummer 010 - 291 19 11

Identificatienummer KvK 24299846

E-mailadres info@maasstadziekenhuis.nl

Internetpagina www.maasstadziekenhuis.nl 

Locaties

Locatie Adres Plaats Bijzonderheden 

Zuider  
(acuutgebonden zorg)

Groene Hilledijk 315 3075 EA 
Rotterdam

Verkoopproces is in gang gezet. Na de verhuizing 
wordt de locatie z.s.m. buiten gebruik gesteld. 

Clara  
(electieve patiënt-
gebonden zorg)

Olympiaweg 350 3078 HT 
Rotterdam

Verkoopproces nog niet in gang gezet. Na de 
verhuizing blijft de locatie begin 2011 deels 
operationeel. 

Nieuwbouw Locatie Maasstadweg 21 3079 DZ 
Rotterdam

Locatie zal vanaf dinsdag 17 mei 2011 in gebruik 
worden genomen. 

Maasstadhuis Haastrechtstraat 7 3079 DC 
Rotterdam 

Locatie is deels al in gebruik genomen. Andere 
afdelingen zullen begin 2011 inhuizen. 

Deelnemingen

Naam Adres Plaats Deelneming KvK nr.

MCRZ Holding B.V. Groene Hilledijk 315 3075 EA Rotterdam 100% 24394849

MaAssist B.V. Groene Hilledijk 315 3075 EA Rotterdam 51% 24456370

Poliklinische Apotheek B.V. Olympiaweg 350 3078 HT 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. Paul Krugerstraat 181 3072 GJ Rotterdam 33% 24433781



Raad van Toezicht

A.J. Scheepbouwer, voorzitter

R.S. Kahn, lid

J.C.G. Stam, lid

A. van Tooren, lid

W.C Weeda, lid

Raad van Toezicht

A.J. Scheepbouwer, voorzitter

R.S. Kahn, lid

J.C.G. Stam, lid

A. van Tooren, lid

W.C Weeda, lid

Algemeen directeur

P.M.L. Smits

Algemeen directeur

P.M.L. Smits

Directeur Zorg

A.R. Dirks

Directeur Zorg

A.R. Dirks

Directeur Zorg

S.V.H. Baas

Directeur Zorg

S.V.H. Baas

Concern Controller

C.C. van Dijke

Concern Controller

C.C. van Dijke

Facilitair

Financien & Control

Informatie & 

Communicatie 

Technologie

Sourcing

Infectie Preventie

Klinische Chemie

Medische Microbiologie

Pathologie

Facilitair

Financien & Control

Informatie & 

Communicatie 

Technologie

Sourcing

Infectie Preventie

Klinische Chemie

Medische Microbiologie

Pathologie

Interne geneeskunde

Longgeneeskunde

MDL

Hartcentrum

OK

SEH

Reumatologie

Orthopedie

Plastische Chirurgie

Anesthesiologie en 

Pijnbestrijding

Urologie

Neurochirurgie

Klinische Fysica

Apotheek

Radiologie

Geestelijke verzorging

Bibliotheek

Juridische zaken, 

klachten en MIP

Interne geneeskunde

Longgeneeskunde

MDL

Hartcentrum

OK

SEH

Reumatologie

Orthopedie

Plastische Chirurgie

Anesthesiologie en 

Pijnbestrijding

Urologie

Neurochirurgie

Klinische Fysica

Apotheek

Radiologie

Geestelijke verzorging

Bibliotheek

Juridische zaken, 

klachten en MIP

Marketing & Sales

PR & Communicatie

Nieuwe Media

Patiëntenvoorlichting

Fondsenwerving

Marketing & Sales

PR & Communicatie

Nieuwe Media

Patiëntenvoorlichting

Fondsenwerving

Verpleegkundige Adviesraad

P.C.J. van der Weegen, voorzitter

Verpleegkundige Adviesraad

P.C.J. van der Weegen, voorzitter

Bestuur Vereniging Medische Staf

A.F. Grootendorst, voorzitter

Bestuur Vereniging Medische Staf

A.F. Grootendorst, voorzitter

Patiëntenraad

F. Tromp, voorzitter

Patiëntenraad

F. Tromp, voorzitter

Ondernemingsraad

M. Gommans, voorzitter

Ondernemingsraad

M. Gommans, voorzitter

Marketing, 

Communicatie en Sales

D.J Berkelder

Marketing, 

Communicatie en Sales

D.J Berkelder

Team Advies en 

Ontwikkeling

Bureau Vereniging

Medisch Staf

Team Advies en 

Ontwikkeling

Bureau Vereniging

Medisch Staf

Medische Zaken

M.A. van Aart

Medische Zaken

M.A. van AartProjectbureau 

Nieuwbouw

B.A. Staal

Projectbureau 

Nieuwbouw

B.A. Staal

Bureau Onderwijs

Kennis & Informatie-

centrum

Wetenschapsbureau

Medische Bibliotheek

Bureau Onderwijs

Kennis & Informatie-

centrum

Wetenschapsbureau

Medische Bibliotheek

Maasstad Academie 

A. Berghout

Maasstad Academie 

A. Berghout

Directeur Beheer

F. Arnoldy

Directeur Beheer

F. Arnoldy

Chirurgie

Brandwondencentrum

Gynaecologie

Kindergeneeskunde

KNO

Oogheelkunde

Dermatologie

Allergologie

Kaakchirurgie

Dagbehandelings-

centrum

Intensive Care

Centrale Sterilisatie 

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Neurologie

Personeel & Organisatie

Chirurgie

Brandwondencentrum

Gynaecologie

Kindergeneeskunde

KNO

Oogheelkunde

Dermatologie

Allergologie

Kaakchirurgie

Dagbehandelings-

centrum

Intensive Care

Centrale Sterilisatie 

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Neurologie

Personeel & Organisatie

14 Jaardocument 2010

2.2 De structuur

2.2.1 De juridische structuur
De Stichting Maasstad Ziekenhuis wordt 

formeel geleid door een eenhoofdige 

Raad van Bestuur (algemeen directeur) 

Paul M.L. Smits, arts, MBA die onder toezicht 

staat van een Raad van Toezicht. De heer 

Smits is de voorzitter van een directieteam, 

waarmee hij het ziekenhuis samen aanstuurt.

De toelating van het Ziekenhuis 
Het Maasstad Ziekenhuis heeft een toelating 

als algemeen ziekenhuis.

Figuur 1 Organogram Maasstad Ziekenhuis 2010
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2.2.2 De organisatorische structuur 
Zie figuur 1.

2.2.3 Het interne toezicht
Het interne toezicht wordt uitgeoefend door 

de eenhoofdige Raad van Bestuur en alge-

meen directeur Dr. Paul Smits. Samen met 

de directeur zorg Drs. Alex Dirks, directeur 

beheer Drs. Frank Arnoldy en (per 1 februari 

2010) directeur zorg  Drs. Saskia Baas, vormt 

hij het directieteam (zie verder 3.2 voor een 

uitgebreide toelichting). De directie 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, beoorde-

ling 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 tweewekelijks directieoverleg en 

een vierwekelijkse Board Review. In het 

directie overleg worden de besluiten genomen 

en tijdens de Board Review beziet het gehele 

directieteam gedurende één hele dag of de 

gemaakte afspraken zijn nagekomen, of we 

op koers zitten dan wel in moeten grijpen. 

Ook lopen we de status van de grotere 

ziekenhuisbrede projecten door. Dit zijn de 

afspraken voor het ‘going concern’ en de 

lopende projecten. Na zes maanden bezien 

we opnieuw of de gemaakte afspraken 

worden nagekomen. Ook deze controle vindt 

plaats tijdens de Board Review.

Management 

De voorzitter van de medische staf, een lid 

van het stafbestuur, de manager Medische 

Zaken en de manager marketing, communi-

catie & sales hebben een adviserende rol in 

de besluitvorming naar de directie toe. Ook 

de manager nieuwbouw overlegt met de 

directie aansluitend aan het directieoverleg en 

tijdens de Board Review.

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 mana-

gers een gestructureerd maandgesprek. De 

uitkomsten van dit gesprek zijn de input voor 

de Board Review.
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Figuur 2 Structuur gelieerde partijen Stichting Maasstad Ziekenhuis per 31 december 2009
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2.2.4 Medezeggenschapsstructuur
Het Maasstad Ziekenhuis kent vier inspraak- /

adviesorganen, die verschillende belangen-

groepen vertegenwoordigen.

Deze organen geven gevraagd en onge-

vraagd advies aan de Raad van Bestuur 

over beleid en voorgenomen besluiten in 

het ziekenhuis. In paragraaf 3.5 tot en met 

3.9 wordt meer inhoudelijk ingegaan op de 

samenstelling en de uitgebrachte adviezen.

Vanaf 2011 zullen op proef de Patiëntenraad, 

de verpleegkundige adviesraad en de 

Ondernemingsraad als één partij de directie 

adviseren, uiteraard met behoud van eigen 

reglementen.

2.2.5 Gelieerde partijen
Tot en met 31 december 2009 was de Stichting 

Maasstad Ziekenhuis onderdeel van een groep 

die onder groepshoofd Steunstichting MCRZ 

werd geconsolideerd. Tot en met dat jaar is 

van de Stichting Maasstad Ziekenhuis een 

enkelvoudige jaarrekening gepubliceerd op 

www.jaarverslagenzorg.nl.

De structuur tot en met die datum is in het 

jaardocument 2009 weergegeven als in 

figuur 2.

Inspraak / adviesorganen Vertegenwoordiging van 

Patiëntenraad patiënten

Ondernemingsraad medewerkers

Bestuur Vereniging Medische Staf medische staf

verpleegkundige adviesraad verpleegkundigen en verzorgenden 
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Figuur 3 Structuur gelieerde partijen Stichting Maasstad Ziekenhuis per 31 december 2010
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Deze structuur rondom de Steunstichting 

MCRZ is in 2006 ingericht om de ontwikke-

ling van de Medimall mogelijk te maken. In 

2007 hebben wij besloten dat het Maasstad 

Ziekenhuis alleen de bouw van het nieuwe 

ziekenhuis in eigen beheer gaat doen. Het 

buitenterrein en de parkeervoorzieningen 

zijn in 2008 verkocht aan een externe partij. 

Om de Zorgboulevard verder op de rit te 

krijgen, is de Zorgboulevard B.V. opgericht. 

Deze ontwikkelings-B.V. is voor 1/3 eigendom 

van MCRZ Medimall Vastgoed B.V. (een 100% 

dochter van MCRZ Holding B.V.), voor 1/3 van 

de Stichting Vestia Groep en voor 1/3 van Vitaal 

Zorgvast B.V.

Na deze ontwikkeling is de noodzaak van 

een structuur rondom de Steunstichting en 

de daaronder vallende B.V.’s voor een groot 

deel vervallen. In 2010 is daarom een start 

gemaakt met de liquidatie van Haest Recht 

B.V. en MCRZ Medimall Vastgoed B.V. Die 

liquidatie wordt in de eerste helft van 2011 

verder afgerond.

MCRZ Medimall Vastgoed B.V. vertegenwoor-

digde sinds de verkoop van het buitenterrein 

geen waarde meer. In Haest Recht Vastgoed 

B.V. was één pand opgenomen aan de 

Haastrechtstraat in Rotterdam. Dit pand is in 

2009 overgedragen aan de Stichting Maasstad 

Ziekenhuis. Daarnaast is de Steunstichting 

MCRZ opgeheven en samengesmolten met 

de Stichting Maasstad Ziekenhuis.

Na opheffing en samensmelting heeft de 

groep een nieuw groepshoofd, namelijk de 

Stichting Maasstad Ziekenhuis, zie figuur 3 

voor de schematische structuur.

Concreet betekent dit dat de jaarrekening 

die voor de Stichting Maasstad Ziekenhuis op 

www.jaarverslagenzorg.nl wordt gepubliceerd, 

vanaf 2010 niet meer de enkelvoudige, maar 

de geconsolideerde jaarrekening is. De enkel-

voudige jaarrekening wordt uiteraard nog wel 

opgesteld. De hierin gepubliceerde vergelij-

kende cijfers over 2009 zijn een optelsom van 

de enkelvoudige cijfers van de Steunstichting 

MCRZ 2009 en die van de Stichting Maasstad 

Ziekenhuis 2009. Dat is een punt van aandacht 

bij het naast elkaar leggen van beide 

jaarrekeningen.
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Niet alle deelnemingen van het Maasstad 

Ziekenhuis vallen binnen de consolidatie-

kring. Een voorwaarde om meegenomen 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. en 

de Poliklinische Apotheek 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 

35% van de aandelen te vervreemden, is deze 

B.V. niet meegeconsolideerd.

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 aandeelhoudster-

maatschappij 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.

3 Poliklinische Apotheek B.V.

 De Poliklinische apotheek is begin 2008 

opgericht. 90% van de aandelen is 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 (genees-

middelen voor patiënten die wel in het 

ziekenhuis zijn opgenomen) worden gele-

verd door de ziekenhuisapotheek.

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 vesti-

gingen door heel Nederland. Naast de 

30% die het Maasstad Ziekenhuis in zijn 

bezit heeft, is 35% van de aandelen in 

handen van Health Care Ventures (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 hoog-

waardige diagnostische onderzoeken ten 

behoeve van eerstelijnszorg 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 Health Care 

Ventures. DC Skoop is gespecialiseerd 

in endoscopische diagnostiek en maakt 

onderdeel uit van hetzelfde Diagnostisch 

Centrum als DC Rotterdam en DC 

Schiedam.
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 DC Skoop is een nog relatief kleine B.V. 

Het voornemen is om op korte termijn 

35% van de aandelen te verkopen.

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 – Laquintinie Hospital

 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 samenwerkings-

verband 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.

2.3 Kerngegevens
Het Maasstad Ziekenhuis is een groot 

algemeen ziekenhuis dat op 1 januari 

2000 is ontstaan uit de fusie tussen het 

Zuiderziekenhuis en het St. Clara Ziekenhuis. 

Op locatie Zuider is de acute zorg geconcen-

treerd en op locatie Clara de electieve zorg. 

Dit is de planbare zorg die binnen reguliere 

openingstijden kan plaatsvinden, bijvoor-

beeld een staaroperatie of het inbrengen 

van een heup of knie. Op onze locatie Zuider 

is een Spoed Eisende Hulp aanwezig en op 

locatie Clara een verwijspoli voor de eerste 

opvang. Zie voor de Kerngegevens tabel 1. 

Voor enkele specifieke, topklinische functies 

heeft het Maasstad Ziekenhuis een groter 

verzorgingsgebied. Zie paragraaf 2.3.3 op 

bladzijde 24.

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere 
typering

Het Maasstad Ziekenhuis verleent als alge-

meen ziekenhuis medisch specialistische 

zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) 

en de daaraan gerelateerde verpleging en 

verzorging.

Stichting Topklinische opleidingsziekenhuizen

Het Maasstad Ziekenhuis wil in 2011 graag 

in aanmerking komen voor het lidmaat-

schap van de Vereniging Samenwerkende 

Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). 

Op 1 december 2010 zijn wij hiervoor gevisi-

teerd door de plenaire visitatiecommissie 

Tabel 1 Kerngegevens

Capaciteit Aantal

2010 2009

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

601 601

Capaciteiten per locatie Zuider St. Clara

2010 2009 2010 2009

Aantal beschikbare bedden 352 352 249 249

Waarvan bedden voor hartbewaking 13 13 0 0

Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid voor beademing 16 16 4 4

Waarvan bedden voor intensive care zonder mogelijkheid voor 
beademing

0 0 0 0

>
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Productie Aantal

2010 2009

Aantal geopende DBC’s (ontleend aan ZIS, niet uit DIS) 251.401 245.144

 Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: 

 Aantal in A-segment (tarieven NZa) 195.576 190.876

 Aantal in B-segment (vrije prijzen) 55.825 54.268

Aantal gesloten DBC’s (ontleend aan ZIS, niet uit DIS) 244.077 238.860

 Waarvan medisch-specialistische zorg, uitgesplitst in: 

 Aantal in A-segment (tarieven NZa) 188.300 193.970

 Aantal in B-segment (vrije prijzen) 55.777 44.890

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

205.751 150.495

Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar 34.619 31.549

Aantal ontslagen patiënten 34.667 31.966

Aantal eerste polikliniekbezoeken 168.944 162.537

Aantal overige polikliniekbezoeken 300.676 289.746

Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen 35.334 34.806

Aantal klinische verpleegdagen (inclusief verkeerde bed) 151.484 150.396

 Waarvan verkeerde-bed-dagen 245 5.256

Personeel Aantal (per einde verslagjaar)

2010 2009

Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten 2.731 2.657

Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten 2.216 2.151,9

Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep)* 194 184

Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep)* 164,5 159

Bedrijfsopbrengsten (opbrengsten uit het enkelvoudige resultaat) Bedrag in euro’s

2010 2009

Totaal bedrijfsopbrengsten 284.965.000 244.303.000

 Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 196.105.000 166.674.000

 Waarvan B-segment 63.669.000 56.443.000

 Waarvan overige bedrijfsopbrengsten en niet gebudgetteerde 
bedrijfsprestaties

25.191.000 21.186.000

* De cijfers van 2009 zijn aangepast (t.o.v. het jaardocument 2009) aan de berekening van 2010 zodat beide jaren vergelijk-
baar zijn.
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van de STZ. Om toegelaten te worden dient 

een ziekenhuis tenminste negen vervolg-

opleidingen te bieden, waaronder tenminste 

zes in een poortspecialisme. In april 2011 

komt er een uitspraak van de visitatie-

commissie of wij worden toegelaten als 

geasso cieerd lid. Het geassocieerd lidmaat-

schap 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. Zie tabel 2.

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 volledig gediffe-

rentieerd naar aandachtsgebied werkt.

In bijlage 3 is aangegeven voor welke speci-

alismen het Maasstad Ziekenhuis een oplei-

dingsziekenhuis 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 nascholings-

programma’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).

Tabel 2 Medisch specialismen aanwezig in het Maasstad Ziekenhuis

Overzicht specialismen  

Allergologie Kindergeneeskunde

Anesthesiologie en pijnbestrijding 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
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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 affiliatie overeenkomst 

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 inciden-

teel 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) 3

Gynaecologie (P) 3

Heelkunde (P) 11

Interne geneeskunde (P) 8

Kindergeneeskunde (P) 3

Klinische Chemie 1

Klinische Farmacie 2

Klinische Fysica 1

Medische Microbiologie 3

Radiologie 10

Revalidatie (P) 3

Totaal 48

Laboratoria

Het Maasstad Ziekenhuis werkt met twee 

projecten aan het versterken van de 

concurrentie positie van de laboratoria. Het 

eerste project betreft de integratie van de 

afdelingen Klinisch Chemisch Lab (KCL) en 

het Lab Medische Microbiologie (LMM). De 

uitkomst van deze nieuwe structuur is dat we 

straks met vijf verschillende units gaan werken 

in dit laboratorium. De klant kan dan alles bij 

één voordeur indienen.

Door de integratie van de afdelingen LMM en 

KCL gaan we efficiënter om met bijvoorbeeld 

apparatuur en ondersteuning. Het tweede 

project betreft het integreren van het Deltalab 

van Delta Psychiatrisch ziekenhuis in het lab 

van het Maasstad Ziekenhuis.

Ontwikkeling expertisecentra

Om de steeds complexere zorgvragen van pati-

enten het hoofd te bieden, heeft het Maasstad 

Ziekenhuis ook in 2010 hard gewerkt aan de 

ontwikkeling van zijn medische expertise. In het 

Robot Expertisecentrum gingen onze chirurgen 

aan de slag met robotgeassisteerde operaties 

aan darmtumoren. Gynaecologen en urologen 

vergrootten hun vaardigheden met robotope-

raties aan baarmoeder- en vaginatopverzak-

kingen, baarmoeder verwijderingen en behan-

delingen aan nier- en prostaatkanker.

In het expertisecentrum bariatrie werden 

bijna driehonderd patiënten geopereerd als 

eerste stap naar een gezonder gewicht. In het 

Vaatcentrum sloegen interventieradiologen en 

vaatchirurgen de handen ineen om patiënten 

een betere behandeling te bieden voor hun 

vaatlijden.

Defensietaken

Het Maasstad Ziekenhuis voert ook Defensie-

taken 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 
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een extra chirurgisch team, dat elk anderhalf 

jaar gedurende vierenhalve maand beschik-

baar 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 2010 zijn hiervoor vier medewerkers 

van ons ziekenhuis ingezet.

2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, 
personeel en opbrengsten 

Zie de tabellen 4 en 5.

In figuur 4 is te lezen dat het aantal eerste poli-

kliniekbezoeken (EPB’s) en (dag)opnamen de 

laatste vijf jaren enorm is gestegen. Het aantal 

EPB’s steeg de afgelopen vijf jaar met 20,7%, 

het aantal opnamen (kliniek en dag verpleging 

samen) steeg met 67%. De gemiddelde 

verpleegduur nam af van 6,9 dagen in 2005 

naar 4,4 dagen in 2010, een daling van 36,4%.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van 

de productie per specialisme.

Vergunningen en aanwijzingen

Vergunningen op grond van artikel 2 Wet 
Bijzondere Medische Verrichtingen per 
31-12-2010.
Het Maasstad Ziekenhuis beschikt over de 

volgende vergunningen:

 - het Maasstad Ziekenhuis heeft een vergun-

ning 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 
31-12-2010.
Het Maasstad Ziekenhuis beschikt over een 

aanwijzing voor:

 - HIV-behandelcentrum.

Tabel 5 Beddencapaciteit Maasstad Ziekenhuis per 31-12-2010

Capaciteit Aantal op 31-12-2010 Aantal op 31-12-2009

Beschikbare bedden 
(klinische + dagbehandelingsbedden) 

601 601

Tabel 4 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Maasstad Ziekenhuis per 31-12-2010 

Productie 2010 2009

Aantal geopende DBC’s 251.401 245.144

Percentage verkeerdebedpatiënten (gemiddeld) 1,9% 3,5%

Aantal opnamen (exclusief overnamen en 
dagverpleging)

34.619 31.549

Aantal eerste polikliniekbezoeken 168.944 162.537

Aantal overige polikliniekbezoeken 300.676 289.746

Aantal dagverplegingsopnamen (normaal en zwaar) 
en deeltijdbehandelingen

35.334 34.806

Aantal klinische verpleegdagen 151.484 150.396

Gemiddelde verpleegduur 4,4 4,8
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Figuur 4 Ontwikkeling EPB’s, dagopnamen, klinische opnamen en gemiddelde verpleegduur
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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 verzorgings-

gebied 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 adherentie-

gebied (verzorgingsgebied) van het Maasstad 

Ziekenhuis omvat de regio Rijnmond. In 2009 

bedroeg de poliklinische adherentie 232.544 

inwoners, de klinische adherentie bedroeg 

260.773 inwoners. 

Zie figuur 5 en tabel 6.
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Figuur 5 Verzorgingsgebied Maasstad Ziekenhuis met een overzicht van de marktaandelen per gemeenten 

2009 (bron: LAZR, Prismant Management Facetten 2009) (Gegevens 2010 zijn medio 2011 bekend)

Tabel 6 Verzorgingsgebied Maasstad Ziekenhuis met een overzicht van de marktaandelen per gemeente 

o.b.v. opnamen en consulten in 2009 (bron: LAZR, Prismant Management Facetten 2009)

Plaats Marktaandeel o.b.v. 
aantal opnamen 2009

Marktaandeel o.b.v. 
aantal consulten 2009

Albrandswaard 35% 33%

Barendrecht 41% 39%

Binnenmaas 22% 21%

Brielle 12% 8%

Capelle aan den IJssel 3% 3%

Cromstrijen 31% 31%

Hellevoetsluis 8% 6%

Korendijk 41% 39%

Oostflakkee 12% 8%

Oud-Beijerland 29% 31%

Ridderkerk 40% 37%

Rotterdam 26% 23%

Spijkenisse 10% 7%

Westvoorne 11% 7%
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Voor de toppreferente en topklinische zorg 

heeft ons ziekenhuis een boven regionale 

functie en is ons werkgebied veel omvang-

rijker. Dit omvat ook: Alblasserdam, 

Bernisse, Dirksland, Dordrecht, Goedereede, 

Hendrik Ido Ambacht, Krimpen aan den 

IJssel, Maassluis, Middelharnis, Rozenburg, 

Schiedam, Strijen, Vlaardingen en Zwijndrecht.

Het Maasstad Ziekenhuis kent 27 vakgroepen 

en 34 verschillende specialismen. Daarnaast 

kent het ziekenhuis een aantal zorgpaden 

met combinaties van vakgroepen: oncologie, 

vaatcentrum,  bariatrie, handen en pols en er 

is een aantal in ontwikkeling/diverse stadia 

van vorming.

De Ark 

Vanaf eind jaren vijftig konden poliopatiënten 

verzorging krijgen en revalideren op het 

terrein van locatie Zuider. Omdat het nieuwe 

Maasstad Ziekenhuis geen woonomgeving 

biedt, zijn in het voorjaar van 2010 de laatste 

bewoners van De Ark verhuisd naar een eigen 

appartement in een nieuw zorggebouw van 

Laurens aan de Sportsingel te Rotterdam.

Vakantie-dialysecentrum

Sinds 2006 biedt het Maasstad Ziekenhuis 

dialysefaciliteiten aan in het vakantie-dialyse-

centrum Cape Helius te Hellevoetsluis. Het 

vakantie-dialysecentrum is een initiatief 

van het Maasstad Ziekenhuis en Roompot 

Vakanties. Door zes dialysestations kunnen 

dialysepatiënten uit binnen- en buitenland 

hier in een thuissetting dialyseren tijdens 

een vakantie in de regio Rijnmond. In 2010 

zijn 39 patiënten behandeld in Cape Helius, 

van wie 27 vakantiegasten en 12 Maasstad 

Ziekenhuis patiënten.

2.4 Samenwerkingsrelaties
Het Maasstad Ziekenhuis heeft met een groot 

aantal partijen samenwerkingsrelaties.

Samenwerkingspartners en onderaannemers

 - AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond1;

 - Brandwondenstichting;

 - Centrale Post Ambulancevervoer;

 - Centrale Huisartsenposten Rijnmond;

 - Daniel den Hoed Kliniek (Radiotherapie);

 - Delta Psychiatrisch Centrum2;

 - Dirksland Ziekenhuis (apotheek wordt 

uitgevoerd door MZ) ;

 - Aafje Zorghotel3;

 - Erasmus Medisch Centrum;

 - Hôpital Laquintinie, Kameroen4;

 - Integraal Kankercentrum West5;

 - Kempenhaeghe;

 - Kraamzorg Rotterdam;

 - Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam;

1 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.

2 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. 

3 Aafje heeft een Zorghotel in het Maasstad Ziekenhuis 
op locatie Clara.

4 Maasstad Ziekenhuis wil verder gaan dan het bieden 
van optimale zorg aan zijn eigen patiënten en in het 
kader van maatschappelijk ondernemen de grens over 
naar Kameroen, Afrika. Het partnerschap dat in 2009 
is afgesloten, bestaat uit veel componenten. Het doel 
is het vergroten van de kwaliteit van patiëntenzorg 
van Hôpital Laquintinie door het delen van medische-, 
verpleegkundige- en technische- en management-
kennis. Het Maasstad Ziekenhuis zal medische appara-
tuur overdragen 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.

5 Het IKW maakt deel uit van de Vereniging van 
Integrale Kankercentra, de VIKC, het landelijk samen-
werkingsverband van de negen integrale kankercentra 
in Nederland.
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 - Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam 

Rijnmond;

 - RiAGG (geheugenpoli);

 - Rijndam revalidatiecentrum;

 - Roompot (vakantiedialysecentrum);

 - Rotterdam Stroke Services;

 - Ruwaard van Putten Ziekenhuis;

 - Sophia Revalidatiecentrum;

 - Stichting Samenwerkende Rijnmond 

Ziekenhuizen6;

 - Van Weel Bethesda (apotheek en IC);

 - Verloskundig samenwerkingsverband 

(verbanden waardoor verloskundigen in 

ons ziekenhuis mogen werken);

 - Zorghotel.

Met Humanitas, Aafje Zorghotel, Laurens, 

Thuiszorg Rotterdam en Careyn onderhoudt 

het Maasstad Ziekenhuis nauwe samenwer-

kingsrelaties om de uitstroom van patiënten 

op een kwalitatief verantwoorde manier te 

garanderen. 

Patiënten- en cliëntenorganisaties

 - 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;

6 Het Maasstad Ziekenhuis is één van de elf zieken-
huizen 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.

 - Geneeskundige Hulpverlening bij 

Ongevallen en Rampen (GHOR)7;

 - Inspectie voor de Gezondheidszorg;

 - Milieu Platform Zorgsector (MPZ);

 - Ministerie van Defensie;

 - Ministerie van VWS;

 - Nederlandse Zorgautoriteit;

 - Nederlandse Transplantatie Stichting;

 - ROC Albeda College8.

Zorgverzekeraars9

 - Achmea;

 - Agis;

 - UVIT10;

 - CZ;

 - Multizorg;

 - Menzis.

Kapitaalverschaffers

 - ING, BNG en Fortis11;

 - Waarborgfonds voor de Zorgsector 

(WfZ)12.

Overig

 - Medirisk.

7 Met de GHOR worden afspraken gemaakt over 
opvang van patiënten bij rampen en andere calami-
teiten in de regio Rijnmond.

8 Het merendeel van de verpleegkundige (vervolg)
opleidingen wordt in samenwerking met het ROC 
Albeda College uitgevoerd.

9 Er vindt structureel overleg plaats met de 
zorg verzekeraars. Onderwerpen zijn productie-
afspraken, kwaliteits beleid, zorgvernieuwing, 
erkenningen medisch specialist en ontwikkelingen in 
de regio.

10 Univé-VGZ-IZA-Trias

11 De ING functioneert als huisbankier. De banken 
ontvangen de financiële verslaggeving (kwartaal-
rapportages en jaarrekening) en er vindt periodiek 
overleg plaats. 

12 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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Het directieteam: van links naar rechts Frank Arnoldy (directeur beheer), Saskia Baas (directeur zorg), 
Alex Dirks (directeur zorg) en Paul Smits (algemeen directeur)  
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3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en 
medezeggenschap

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 beschrij-

ving van de samenstelling, taken en werkwijze, het functioneren en de bezoldiging 

van de Raad van Bestuur alsmede van de Raad van Toezicht. In paragraaf 3.4 treft u 

de bedrijfsvoering, maar ook het risicomanagement aan dat in het verslagjaar 2010 is 

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

sies 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 alle prin-

cipes van de Zorgbrede Governancecode. 

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.

Enquêterecht
In gevolge artikel 6.2 van het uitvoerings-

besluit WTZi is in 2007 een artikel aan 

de statuten toegevoegd betreffende het 

enquêterecht. In dit artikel is opgenomen 

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 verte-

genwoordigt’. De Raad van Toezicht heeft 

besloten dat het enquêterecht ook openstaat 

voor de Patiëntenraad. Begin 2011 wordt dit 

in de statuten doorgevoerd.
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Tabel 7 Wijzigingen in Zorgbrede Governancecode

Belangrijke wijzigingen in de nieuwe 
Governancecode 2010

Toepassing van de code ja/nee. 
Indien het niet wordt toegepast leggen we uit 
waarom niet (situatie eind 2010)

Het expliciteren van de verantwoordelijkheid voor 
kwaliteit en veiligheid

Ja, wordt toegepast.

Het beschrijven van de goedkeuringsbevoegdheden 
van de RvT

Het Maasstad Ziekenhuis zal het reglement RvT 
hierop in 2011 aanpassen. 

Het opnemen van een klokkenluidersregeling Het Maasstad Ziekenhuis heeft eind 2009 stilge-
staan bij een klokkenluidersregeling. Tot een nieuwe 
regeling is het in 2010 nog niet gekomen, maar 
besloten is deze  begin 2011 vast te stellen. Er zijn 
in 2010 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

Het Maasstad Ziekenhuis zal zijn statuten in 2011 aan 
deze code aanpassen. 

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

Ja, wordt toegepast. 

De beperking van het aantal commissariaten van een 
RvT-lid

Als we de Nederlandse Corporate Governancecode1 
op dit punt toepassen op het Maasstad Ziekenhuis 
dan hebben drie van de vijf RvT-leden te veel 
nevenfuncties. De RvB  van het Maasstad Ziekenhuis 
is echter van mening dat in de huidige situatie een 
goede taakvervulling en de beschikbaarheid in tijd en 
de flexibiliteit van de leden van de RvT gewaarborgd 
is. 

De regel dat tenminste één 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 2011 worden 
aangepast met een artikel over (de inhoud van) een 
introductie- of scholingsprogramma voor nieuw 
toetredende 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 vertegenwoordi-
gend orgaan, de medische staf

De RvB heeft hierin een actieve rol en volgt nauw-
lettend de ontwikkelingen op dit gebied bij VWS2, 
de NVZ en de Orde van Medisch Specialisten3. 

1 Hierin staat aangegeven dat het aantal commissariaten van een persoon bij Nederlandse beursvennootschappen niet 
meer dan vijf mag zijn, waarbij het voorzitterschap van een RvT of een RvC dubbel telt.

2 betreffende een aanpassing van de toelatingsovereenkomst
3 betreffende een nieuw model voor een contractuele relatie tussen ziekenhuis en vrijgevestigd medisch specialisten
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3.2 Raad van Bestuur / Directie

3.2.1 Raad van Bestuur
Het Maasstad Ziekenhuis heeft een eenhoof-

dige Raad van Bestuur, in de persoon van 

de heer P.M.L. Smits. Bij het aantreden van 

de heer Smits in september 2004 is gekozen 

voor een eenhoofdige Raad van Bestuur om 

het ziekenhuis snel en slagvaardig op koers te 

krijgen. Daarbij is afgesproken dat deze keuze 

regelmatig bij de Raad van Toezicht wordt 

getoetst. Inmiddels is het ziekenhuis op koers 

met een sterk directieteam. Mede daarom 

zijn de Raad van Toezicht en de algemeen 

directeur in 2010 het gesprek gestart over 

de vraag of een verbreding van de statutaire 

Raad van Bestuur niet meer passend is bij 

de nieuwe situatie. Deze discussie wordt in 

het eerste kwartaal van 2011 afgerond. In de 

statuten van het Maasstad Ziekenhuis staan 

de taken en bevoegdheden van de Raad van 

Bestuur nader beschreven.

3.2.2 Directieteam
De voorzitter van de Raad van Bestuur maakt 

deel uit van het directieteam, dat bestaat uit 

vier leden, zie tabel 8.

Samen vormden zij in 2010 de leiding van 

het ziekenhuis, waarbij de eindverantwoor-

delijkheid lag bij de algemeen directeur. 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 algemeen directeur 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 

Tabel 8 Samenstelling directieteam en nevenfuncties 

Directieteam Functie Portefeuille 
(zie organogram 
(bladzijde 14) voor 
de verdeling van de 
afdelingen) 

Nevenfuncties 

De heer 
P.M.L. Smits, 
arts, MBA

algemeen 
directeur en 
voorzitter 

 - directeur MCRZ Holding B.V.
 - voorzitter Vereniging Samenwerkende 

Brandwondencentra Nederland 
 - bestuurder Stichting Rotterdams 

Onderzoek en Behandelcentrum
 - bestuurderlid Stichting MICU Rotterdam 

Rijnmond 
 - lid Dagelijks Bestuur Stichting 

Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen 
(SRZ)

 - lid Economic Development Board 
Rotterdam (EDBR) en Lid dagelijks bestuur 
Capaciteitsorgaan

De heer drs. 
A.R. Dirks 

directeur zorg Kwaliteit en veiligheid  - bestuurder MaAssist B.V. 
 - bestuurder Poliklinische apotheek B.V.
 - lid Raad van Toezicht Leerstation Zorg

Mevrouw drs. 
S. Baas

directeur zorg 
(per 01-02-2010)

Klantbeleving, 
patiënttevredenheid

 - lid Utrechtse Bibliotheekraad 

De heer drs. 
F. Arnoldy

directeur beheer Project Inhuizing 
Nieuwbouw, 
investeringscommissie 

 - bestuurslid Stichting Vrienden Maasstad 
Ziekenhuis
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Ziekenhuis heeft een reglement waarin de 

taken en verantwoordelijkheden van de 

directie zijn vastgelegd. Zie bladzijde 15 voor 

de kern van de afspraken die in dit reglement 

zijn weergegeven.

De directie vergadert om de week 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 afde-

lings- en zorgmanagers hebben direct inzage 

in de stukken op basis waarvan de besluiten 

zijn genomen. Ook worden de directie-

besluiten en bijbehorende stukken op het 

intranet gecommuniceerd.

3.2.3 Belangenverstrengeling 
In de Governancecode staan vier 

punten betreffende het onderwerp 

‘belangenverstrengeling’.

1. Het belangrijkste uitgangpunt voor deze 

vier punten is dat de Raad van Bestuur 

integer is en zich toetsbaar opstelt ten 

aanzien van zijn eigen functioneren. Elke 

vorm en schijn van persoonlijke bevoorde-

ling dan wel belangenverstrengeling tussen 

enig lid van de Raad van Bestuur en de 

zorgorganisatie wordt vermeden. Besluiten 

tot het aangaan van trans acties 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. De Raad van Bestuur is wel 

commissaris van een aantal zorgorgani-

saties die door middel van een aandelen-

belang nauw verbonden zijn met de 

zorgorganisatie.  

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 nevenfunc-

ties, is het van belang dat deze een niet 

meer dan minimale werkbelasting mag ople-

veren en niet anderszins strijdig mag zijn 

met de belangen van de zorg organisatie.  

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 gecon-

cludeerd dat er geen sprake is van 

belangenverstrengeling.
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3.2.4 Beoordeling en bezoldiging Raad 
van Bestuur 

De heer Smits heeft sinds 2008 een contract 

voor onbepaalde tijd. De hoogte van zijn 

honorering is 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 

(maximaal 40%). De ontslagvergoeding van 

de heer Smits is contractueel vastgesteld 

op maximaal 1 jaar, ongeacht het aantal 

dienstjaren. De heer Smits heeft geen lease-

auto, maar in plaats daarvan een vaste bruto 

onkostenvergoeding voor het reizen. De heer 

Smits voldoet met deze regeling niet aan de 

regeling van de Nederlandse Vereniging Voor 

Ziekenhuis Directeuren (NVZD). De reden 

hiervoor is dat deze regeling niet markt-

conform is, rekening houdend met de ambitie, 

complexiteit, omvang, de ligging van het 

Maasstad Ziekenhuis en de vergelijking met 

bedrijven buiten de zorg. In 2010 is het vaste 

inkomen behoudens een jaarlijkse stijging 

conform de cao niet bijgesteld. Het variabele 

deel is vastgesteld op maximaal 40%. Het 

maximale bedrag wordt uitgekeerd wanneer 

aan de volgende criteria wordt voldaan:

 - stijging van de ‘Netto Promotor Score’ 

van patiënten (zie bladzijde 59 voor een 

toelichting);

 - stijging in de ranking in de AD zieken-

huizen top 100;

 - behoud of verhoging van het 

marktaandeel;

 - behalen of verbeteren van het beoogde 

financiële resultaat;

 - de nieuwbouw realiseren binnen scope en 

budget.

Vooraf zijn de verschillende aspecten kwanti-

tatief bepaald. Bij het bepalen van de bonus is 

daarover geen discussie mogelijk (géén ruimte 

1 niveau Q1 betekent dat 25% van de mensen met een 
overeenkomstig aantal Hay punten minder verdient en 
75%  van de mensen met eenzelfde aantal Hay-punten 
meer verdient

voor ‘ja, maar’). Op basis van de criteria is 

een maximale bonus mogelijk van 35%. Het 

totale percentage kan de Raad van Toezicht 

naar eigen inzicht verlagen of verhogen 

met maximaal 5% (maximaal totaal bonus 

daarmee 40%).

In 2010 is voor behalen van de resultaten 

in het jaar 2009 ten opzichte van het jaar 

2008 de maximale bonus uitgekeerd met 

een verhoging van 5% gezien het totaal van 

de behaalde resultaten. Voor 2010 worden 

dezelfde criteria gebruikt. Duidelijk is nu al 

dat het financiële resultaat minder is dan 

begroot. Hiervoor wordt dan ook geen bonus 

uitgekeerd. De overige punten kunnen nog 

niet worden beoordeeld, omdat de resultaten 

daarvan nog niet bekend zijn. 

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 
Zie tabel 9.

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 neven-

functies van de leden beschreven. Elk lid 

vervult met eigen kennis, inzichten en exper-

tise zijn rol als toezichthouder. Tevens zijn in 

tabel 9 de specifieke aandachtsgebieden per 

toezichthouder weergegeven. Naast deze 

specifieke aandachtsgebieden zijn de afzon-

derlijke leden in staat gebleken om een juiste 

balans te vinden tussen de belangen van de 

patiënten, medewerkers, omgeving (verzeke-

raars, huisartsen en andere zorgaanbieders) 

en financiën. In het evaluatieonderzoek wordt 

getoetst of leden onafhankelijk zijn.
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Tabel 9 Samenstelling Raad van Toezicht en nevenfuncties

Naam Hoofdbetrekking Aandachtsgebieden Nevenfuncties

de heer 

A.J. Scheepbouwer

voorzitter RvB 

KPN

klanten (patiënten, 

huisartsen, ect.), 

financiën en 

economische zaken

 - voorzitter Raad van Commissarissen 

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

 - lid van de raad van Commissarissen en inves-

teerder in RFS Holland Holding B.V., Zwolle

 - lid van de Adviesraad van ECP.NL

 - lid  Raad van Commissarissen Oyens & Van 

Eeghen

de heer dr. 

J.C.G. Stam

directeur 

Nederlandse 

Hartstichting

zorg, overheid / 

volksgezondheid, 

politiek

 - lid van de Raad van Toezicht van de De 

Stromen-Opmaat Groep (DSOG), een koepel 

van Verpleeg- en Verzorginrichtingen en een 

Thuiszorgorganisatie

 - lid Raad van Advies HD Projectrealisatie 

Rotterdam

 - bestuurslid Dutch Clinical Trial Foundation

 - president European Heart Network

 - vice president elect World Heart Federation

 - lid Raad van Toezicht Durrer Institution for 

Cardiogenetic Research

 - bestuurslid Vereniging Fondsenwervende 

Instellingen (VFI)

 - bestuurslid Centraal Bureau Fondsenwerving 

(CBF)

 - bestuurslid Fietsersbond

 - bestuurslid Cardio Vasculair Onderwijs 

Instituut (CVOI)

 - bestuurslid Loterijacties Volksgezondheid 

(SLV)

 - lid Raad van Advies Stichting Zorg Binnen 

Bereik

de heer dr. 

W.C. Weeda

directeur Vektis 

BV en Vektis C.V. 

(01-03-2010: 

prepensioen)

Management 

Consultant, 

Verdonk Klooster 

& Associaties 

(VKA) Zoetermeer  

(01-10-2010)

zorg, overheid / 

volksgezondheid, 

bedrijfsvoering en 

juridische zaken

 - voorzitter van de raad van toezicht van 

Grafisch Lyceum Utrecht

 - voorzitter van de raad van toezicht Stichting 

Leerplan Ontwikkeling

de heer prof. dr. 

R.S. Kahn

hoogleraar 

Psychiatrie bij 

Universitair 

Medisch Centrum 

Utrecht

zorg, overheid / 

volksgezondheid

 - lid Gezondheidsraad

 - lid KNAW sectie Geneeskunde

 - lid Medical Research Council of the National 

Mental Health Board UK

 - lid Raad van Toezicht Hubrecht Laboratorium, 

UMC Utrecht

 - treasurer Schizophrenia International 

Research Society

de heer 

A. van Tooren

gepensioneerd financiën en sociale- 

en bedrijfskundige 

zaken 

 - lid van de raad van Commissarissen Hunter 

Douglas N.V.

 - lid van de raad van Commissarissen Imtech 

N.V.
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In 2010 zijn twee leden van de Raad van 

Toezicht herbenoemd. 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.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Zie tabel 10.

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 2010 is de Raad van Toezicht zes maal 

bijeen geweest in aanwezigheid van de Raad 

van Bestuur. Daarnaast heeft er één telefoni-

sche vergadering plaatsgevonden.

Presentielijst vergaderingen Raad van 
Toezicht 2010 
Zie tabel 11.

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. Zonodig 

wordt tijdens de vergadering nog een korte 

presentatie gegeven.

Toezicht op de strategie en prestaties
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de 

prestaties van de organisatie op basis van 

de kwartaalrapportages. Daarnaast heeft 

de Raad van Toezicht voor de prestaties 

jaarlijks een overleg met de externe accoun-

tant en zo nodig tussentijds nog een keer. 

De bevindingen van de accountant worden 

besproken in de vergaderingen met de Raad 

Tabel 10 Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Naam Datum 
benoeming

Datum van 1e 
herbenoeming

Her be noem-
baar

Jaar van aftreden
(na afloop huidige
benoemingsperiode)

De heer A.J. Scheepbouwer 1 september 
2005

1 september 
2009

Nee 1 september 2013

De heer dr. J.C.G. Stam 1 mei 2005 1 mei 2009 Nee 1 mei 2013

De heer dr. W.C. Weeda 1 mei 2005 1 mei 2009 Nee 1 mei 2013

De heer prof. dr. R.S. Kahn 1 oktober 2006 1 oktober 2010 Nee 1 oktober 2014

De heer A. van Tooren 1 juni 2006 1 juni 2010 Nee 1 juni 2014

Tabel 11 Presentielijst vergaderingen Raad van Toezicht

Naam 24 mrt 28 mei 13 jul* 25 aug 6 okt 10 nov 6 dec

De heer A.J. Scheepbouwer x x x x x x x

De heer dr. J.C.G. Stam x – x x x x x

De heer dr. W.C. Weeda x x x – x x x

De heer prof. dr. R.S. Kahn x – – x – x –

De heer A. van Tooren x x x x x x x

* Telefonische vergadering
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van Toezicht. In 2010 heeft de accountant 

tussentijds een controle uitgevoerd op basis 

van de tweede en derde kwartaalcijfers. De 

bevindingen van de accountant zijn besproken 

met de Raad van Toezicht.

In de kwartaalrapportages worden naast 

de financiële gegevens ook, voor zover per 

kwartaal beschikbaar, de prestatie-indica-

toren gerapporteerd. Bijzondere aandacht 

hebben de uitkomsten en de wijziging van 

de onderzoeksmethodiek van de driemaan-

delijkse Patiënttevredenheidsmonitor (zie 

bladzijde 60) en de halfjaarlijkse uitkomsten 

van het Medewerkerswaarderingsonderzoek 

(zie bladzijde 93). 

Informatiebronnen

De Raad van Bestuur zorgt dat de Raad van 

Toezicht uitgebreid is geïnformeerd vooraf-

gaand aan en in elke vergadering. Bij belang-

rijke ontwikkelingen informeert de Raad van 

Bestuur tussentijds de Raad van Toezicht. 

Het uitgangspunt daarbij is dat de Raad van 

Toezicht eerder wel dan niet wordt geïnfor-

meerd over de gang van zaken. 

Zo is in 2010 de Raad van Toezicht uitgebreid 

geïnformeerd over de beheersing van de 

risico’s. Daar waar risico’s werden gesigna-

leerd, zijn deze door de Raad van Toezicht 

gevolgd in de vergaderingen van de Raad van 

Toezicht. De beheersing van de risico’s wordt 

in 2011 ondergebracht in een systeem, zodat 

de risico’s nog meer in samenhang worden 

bezien.

Het Maasstad Ziekenhuis beschikt evenwel 

nog niet over een informatieprotocol. Gezien 

de verdergaande eisen van de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg (IGZ) ten aanzien van 

ook de inrichting van de governance is afge-

sproken in 2011 wel een informatieprotocol 

op te stellen. 

De kern uit dit reglement is de afspraak dat 

de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht 

informeert over:

 - ontwikkelingen op het gebied van de posi-

tionering en de strategie van de Stichting; 

 - ontwikkeling van aangelegenheden, voor 

de formele besluitvorming waarvan hij de 

goedkeuring van de Raad van Toezicht 

behoeft;

 - realisatie van de doelstellingen ten aanzien 

kwaliteit en veiligheid voor patiënten;

 - problemen en conflicten van enige bete-

kenis in de organisatie;

 - problemen en conflicten van enige 

betekenis in de relatie met derden, 

zoals overheid, zorgverzekeraars en 

samenwerkingspartners;

 - calamiteiten die gemeld zijn bij de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg dan 

wel Justitie;

 - gerechtelijke procedures;

 - publicaties en kwesties waarvan kan 

worden verwacht dat zij in de publiciteit 

kunnen komen;

 - de realisering van de maatschappelijke 

functie, de strategie inclusief de daaraan 

verbonden risico’s en mechanismen tot 

beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg 

en de omgang met ethische vraagstukken; 

 - zijn beoordeling van de interne beheer-

systemen, waaronder de bestuurlijke 

informatievoorziening, in relatie tot de 

doelstelling van de Stichting; 

 - de financiële situatie van de Stichting (een 

keer per kwartaal).

In 2010 heeft de Raad van Toezicht aan de 

Raad van Bestuur gevraagd om voor 2011 

een programma op te stellen om zich beter te 

kunnen verdiepen in de toekomstige ontwik-

kelingen van de zorg. Het voorstel is om daar-

voor in 2011 een aantal externe deskundigen 

uit te nodigen.

3.3.3 Commissies
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 
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betrokken bij complexe financiële dossiers. 

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. De Raad van 

Toezicht en de Raad van Bestuur zijn tevreden 

over elkaars functioneren. Er zijn een aantal 

kleine 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 aanbeve-

lingen wordt gevolg gegeven. 

3.3.5 Bezoldiging Raad van Toezicht 
In tabel 12 is de bezoldiging van de Raad van 

Toezicht weergegeven.

3.4 Bedrijfsvoering
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

van de planning & control functie en de 

bestuurlijke informatievoorziening ligt bij 

de afdeling Financiën & Control. Voorheen 

bestond deze afdeling uit twee separate afde-

lingen, te weten de Bedrijfsadministratie en 

het Bedrijfseconomisch Bureau. Ten behoeve 

van een verdere professionalisering en ter 

bevordering van een betere afstemming zijn 

deze afdelingen in 2010 samengevoegd tot 

één afdeling onder één verantwoordelijk 

manager.

3.4.1 Planning-  en control cyclus
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 jaarkalender zijn de data benoemd 

waarop de P&C producten (bijvoorbeeld 

jaardocument, maand- en kwartaalrappor-

tages) voor directie en management worden 

opgeleverd.

Tabel 12 Overzicht bezoldiging Raad van Toezicht

2010 in € 2009 in €

Naam Bezoldiging Belastbaar 
inkomen

Bezoldiging Belastbaar 
inkomen

De heer A.J. Scheepbouwer 19.635 19.635 19.635 19.635

De heer dr. J.C.G. Stam 11.000 11.000 10.000 10.000

De heer dr. W.C. Weeda 11.000 11.000 10.000 10.000

De heer prof. dr. R.S. Kahn 11.000 11.000 10.000 10.000

De heer A. van Tooren 11.000 11.000 10.000 10.000
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Meerjarenbegroting 2010 – 2013
In de eerste helft van 2010 is een update 

gemaakt van de meerjarenbegroting 2009-

2012, die vorig jaar voor het eerst in deze 

vorm is ontwikkeld. 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 2010 tot en met 2013. 

We vertalen deze informatie vervolgens in 

toetsingskaders voor de jaarbegroting 2011. 

De (opschuivende) meerjarenbegroting is 

een hulpmiddel om meer grip te krijgen 

op veranderingen en risico’s in onze omge-

ving. 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 

(zie verder paragraaf ‘Early Warning System’ 

bladzijde 107). 

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 vervol-

gens 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 2010 hebben wij het proces van kwartaal-

sturing verder verbeterd. Per kwartaal verant-

woordt 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 gepresen-

teerd, voorzien van een toelichting en risico-

analyse. De kwartaalcijfers over het tweede en 

derde kwartaal zijn ook beoordeeld door de 

externe accountant.

In de kwartaalrapportages heeft in 2010 

meer focus gelegen op de kwaliteit van 

de prognose en is meer aandacht besteed 

aan het bepalen van het genormaliseerde 

resultaat.

Maandrapportages
Maandelijks verantwoordt het management 

zich over door zijn behaalde resultaten inzake 

productiegroei/groei marktaandeel, finan-

ciën, kwaliteit/veiligheid en klanttevreden-

heid. Tevens besteedt de directie aandacht 

aan eventuele maatregelen die nodig zijn 

ter bijsturing en aan de samenhang van 

de ontwikkelingen tussen de verschillende 

resultaat gebieden. Door nadere structurering 

en uniformering van de agenda en de verslag-

legging van de maandgesprekken, hebben de 

directie en het management in 2010 boven-

dien meer grip gekregen op de (afgesproken) 

verbetering van de bedrijfsresultaten.

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 ziekenhuisinformatie-

systeem EZIS en de financiële administratie in 

Exact) periodiek in het datawarehouse 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 rappor-

tages 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 perio-

diek (wekelijks, maandelijks en per kwartaal) 

beschikbaar komen. Hulpmiddel bij de analyse 

van geleverde prestaties is een balanced 

scorecard (BSC) met zo’n tachtig indicatoren, 
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die maandelijks worden ververst (zie verder 

bladzijde 76). 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 reali-

satie wordt gespiegeld.

Wijzigingen in de bedrijfsvoering 
In 2010 hebben we door middel van het 

programma ‘sturen op resultaat’ gewerkt aan 

de verbetering van de betrouwbaarheid van 

de stuurinformatie en business intelligence 

processen, om zodoende het ziekenhuis 

nog beter in staat te stellen te sturen en ‘in 

control’ te komen. Daarbij zijn alle prestatie-

indicatoren geëvalueerd om deze nog beter 

te laten aansluiten bij de strategie van het 

ziekenhuis. Dit zal begin 2011 tot verdere 

aanpassing leiden in samenhang met het 

programma Performance Management (zie 

bladzijde 92). In de kwartaalrapportages is 

de Raad van Toezicht hierover geïnformeerd. 

In de kwartaalrapportage aan de Raad van 

Toezicht worden alle kwadranten besproken 

dus ook de kwaliteitsindicatoren en de indica-

toren voor de medewerkers. 

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 imple-

mentatie van DOT. Gezien de val van het 

kabinet hebben we rekening gehouden met 

verschillende scenario’s: wel of geen door-

gang van DOT, dan wel prestatiebekostiging/ 

afschaffing van de functiegerichte budget-

tering (FB) en eventuele uitbreiding van het 

B- segment. Voor 2010 hebben we er daarom 

voor gekozen om twee projecten te starten, 

die zich hoofdzakelijk hebben gericht op de 

landelijke applicatie ‘de Grouper’ en de bron-

registratie onder de DBC- systematiek. 

Naar verwachting zullen de gevolgen van 

DOT financieel merkbaar zijn. In het vervolg-

traject 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 2010 zijn de voorberei-

dingen getroffen om de financiële DOT impact 

analyse te laten uitvoeren door een extern 

bureau dat aangesloten is bij de Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

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 risico-

beheersing sterk toegenomen. Daarnaast 

stellen de toenemende marktwerking en de 

overgang naar outputfinanciering nieuwe 

eisen aan de bedrijfsvoering. Hierdoor 

heeft de directie besloten de functie van 

Concern Controller opnieuw in te stellen 

per 1 november 2010. Deze functionaris kan 

een uitgebreider totaaloverzicht verkrijgen 

over lopende risico’s en een snellere signa-

leringsfunctie ontwikkelen. De Concern 

Controller richt zich met name op zaken 
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als risk management, beheersing van fiscale 

risico’s, ondersteuning van de Raad van 

Bestuur bij strategische beslissingen en het 

adviseren van de Raad van Bestuur in het 

verder inrichten van de besturing van het 

ziekenhuis. Naast de Concern Controller is 

ook een team Interne Controle aangesteld. 

Dit team valt functioneel onder de verant-

woordelijkheid van de manager Financiën en 

Control. De directie, de betrokken manager 

en de Concern Controller gebruiken de 

resultaten van de controle bevindingen voor 

verdere risicobeheersing en verbetering van 

de bedrijfsprocessen.

In 2010 zijn in de risicoanalyse en het contro-

leplan de volgende bedrijfsprocessen door 

het Team Interne Controle bekeken en resul-

taten zijn met het directieteam behandeld:

 - ingebruikname nieuwbouw en ontwikke-

ling van de zorgboulevard;

 - DBC- registratie en facturatie;

 - wijzigingen in kosten en financiering;

 - crediteuren- en voorraadadministratie;

 - personeelsadministratie.

In 2010 was er een bijzondere aandacht voor:

3.4.3 Ingebruikname nieuwbouw en 
ontwikkeling zorgboulevard

Gezien de grote omvang en daarmee de 

groeiende complexiteit van de ingebruik-

name van de nieuwbouw, houdt de directie 

de risico’s nauw in de gaten aan de hand van 

een risicomonitor. In deze risicomonitor zijn 

uitgebreid de risico’s voor het gehele project 

‘ingebruikname nieuwbouw’ uiteengezet. 

Financiën en Control houdt de gegevens 

actueel. Maandelijks ontvangt de directie een 

aparte nieuwbouwrapportage. Samen met 

de verantwoordelijke managers bespreekt 

de directie maandelijks de analyses en neemt 

waar nodig passende maatregelen. Deze 

speciale aandacht zal zeker blijven tot na de 

verhuizing in mei 2011.

3.4.4 DBC- registratie en facturatie 
Op grond van de beoordeling van het opge-

stelde verantwoordingsdocument en de 

toetsing aan de hand van steekproeven heeft 

onze externe accountant vastgesteld dat het 

Maasstad Ziekenhuis voldoet aan de eisen van 

de regeling AO/ IC inzake DBC registratie en 

facturering CU/NR-100.060. De afgifte van 

de DBC bestuursverklaring vond plaats op 

14 februari 2011. In totaal is een foutfractie 

geconstateerd van 1.48, waar een foutfractie 

van 3.0 is toegestaan. Daarmee is het niveau 

van registreren in 2010 ruim voldoende. 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 aange-

past. In 2011 richten we ons op de tijdige en 

correcte implementatie van de tarieven van 

het B- segment, uitbreiding van onze finan-

ciële bewakingsdienst naar andere deelge-

bieden en het vernieuwen van de werkaf-

spraken en machtigingen in het kader van het 

vernieuwde registratiesysteem DOT (zie voor 

verdere toelichting op DOT paragraaf 4.3.1 

bladzijde 76).

Materiële controle
Ook in 2010 heeft ons ziekenhuis een aantal 

materiële controles ontvangen van de zorg-

verzekeraars. Deze controles worden door 

zorgverzekeraars toegepast op de door het 

Maasstad Ziekenhuis gedeclareerde zorg, om 

de rechtmatigheid 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 bron-

registratie- of technische 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 
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onjuiste declaraties zijn gecorrigeerd en 

teruggekoppeld naar de desbetreffende 

zorgverzekeraars. Ook hebben wij onze 

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.

3.5 Patiëntenraad
De Patiëntenraad is in het najaar van 2005 

geïnstalleerd voor de behartiging van de 

gemeenschappelijke belangen van de cliënten 

van het Maasstad Ziekenhuis. In 2010 was de 

Patiëntenraad als volgt samengesteld:

Tabel 13 Samenstelling patiëntenraad 

Naam Bestuursfunctie

De heer F. Tromp voorzitter

De heer J.R. Bausch vicevoorzitter 

De heer J. P.M. Nabbe secretaris

De heer R.J.M. Copier lid

De heer D.J. van der Heiden lid

Taken en werkwijze
Voor de werkzaamheden van de Patiënten-

raad is een reglement vastgesteld. De 

Patiëntenraad werkt op basis van een jaarplan 

waarvoor een budget is vastgesteld. De raad 

schrijft een apart jaarverslag. Beide zijn op de 

website van het ziekenhuis gepubliceerd.

De Patiëntenraad heeft in 2010 vijf maal 

vergaderd. Tijdens die vergaderingen is ook 

overleg gevoerd met de directie. Met de 

Ondernemingsraad (OR), de verpleegkun-

dige adviesraad (VAR) en de Medische Staf is 

gekeken naar de wijze waarop deze advies-

organen hun functioneren beter op elkaar 

kunnen afstemmen.

De Patiëntenraad heeft zich over uiteenlo-

pende actuele onderwerpen laten informeren, 

uiteraard altijd bekeken vanuit het perspectief 

van de patiënt. Zo heeft in 2010 een zorg-

verzekeraar een presentatie verzorgd en is er 

een bijeenkomst geweest met de directeur 

Zorgboulevard. Ook intern heeft de raad de 

actuele situatie bekeken door de nieuwbouw-

locatie regelmatig te bezoeken en een bezoek 

te brengen aan de afdelingen gynaecologie 

en kindergeneeskunde. Door het lidmaat-

schap van het Netwerk Cliëntenraden in de 

Zorg participeert de Patiëntenraad in een 

netwerk waar ideeën ontstaan voor verbete-

ringen binnen de gezondheidszorg. Vanuit 

al deze bronnen bekijkt de Patiëntenraad of 

de ideeën toepasbaar zijn in het Maasstad 

Ziekenhuis.

Adviezen en inbreng:
 - de Patiëntenraad heeft het jaarverslag 

2009 en de realisaties tot en met het 

derde kwartaal 2010 besproken. De 

begroting 2011 was op het moment van 

schrijven nog niet voor advisering beschik-

baar. Wel heeft de Patiëntenraad met de 

Concern Controller overleg gevoerd ter 

voorbereiding van het te geven advies;

 - de Patiëntenraad heeft een kandidaat-lid 

voor de klachtencommissie voorgedragen.

 - de Patiëntenraad heeft advies uitge-

bracht over de inhoud van een nieuw 

klachtenreglement;

 - de Patiëntenraad heeft meegedacht 

over de implementatie van het veiligheid 

managementsysteem (VMS);

 - de Patiëntenraad heeft kritische vragen 

gesteld over de samenwerking tussen de 

founding members van de Zorgboulevard. 

De Patiëntenraad is met de gegeven 

antwoorden akkoord gegaan;

 - de Patiëntenraad is met enkele kant-

tekeningen akkoord gegaan met de 

samenvoeging van de verschillende 

laboratoria;

 - de Patiëntenraad heeft advies uitgebracht 

over de intentieverklaring betreffende een 

onderzoek over samenwerking met derden 

inzake laboratoriumdiagnostiek, over een 

samenwerking met Kraamzorg en over de 
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fusie van het Maasstad Ziekenhuis met een 

steunstichting;

 - de Patiëntenraad heeft geadviseerd over 

uiteenlopende zaken met betrekking tot 

de nieuwbouwlocatie, zoals de beweg-

wijzering en de horecafaciliteiten. 

3.6 Ondernemingsraad 
Naast de Patiëntenraad heeft het Maasstad 

Ziekenhuis ook een Ondernemingsraad (OR). 

In 2010 is de raad samengesteld zoals in 

tabel 14 te zien is. 

De directie heeft in 2010 alle adviezen over-

genomen van de ondernemingsraad. 

De ondernemingsraad heeft positief 
geadviseerd over:
 - de samenwerking tussen IC en BWC en 

ziet de definitieve intentieverklaring van 

de samenwerking tussen IC en BWC met 

belangstelling tegemoet;

 - het vaststellen van het beleidsplan 

Oncologie;

 - de opsplitsing van de zorgeenheid neuro-

logie/neurochirurgie/KNF per 1 september 

2010;

 - het invoeren van een 9-urige werkdag bij 

de kaakchirurgie. De ondernemingsraad 

heeft wel aandacht gevraagd voor de 

opmerking van de medewerkers over de 

toenemende werkdruk. Die mag geen 

negatief effect hebben op de continuïteit.

De ondernemingsraad heeft nadrukkelijk te 

kennen gegeven dat zij positief adviseert 

over onderstaande aanvragen mits de mede-

werkers passende begeleiding krijgen in het 

vinden van ander werk. Het positieve advies 

betrof:

 - het boventallig verklaren van een aantal 

medewerkers van de afdeling Gebouw en 

Techniek;

 - de organisatiewijziging van de afdeling 

logistiek;

 - het sluiten van de short-stay afdeling per 

1 maart 2011;

 - het boventallig verklaren van de medewer-

kers van de keuken;

Tabel 14 Samenstelling ondernemingsraad (31 december 2010)

Naam  Functie Bestuursfunctie

Marijke Gommans-Dane coördinator infectiepreventie voorzitter

Bea Nobel dialyseverpleegkundige vice- voorzitter

Henny Rozeboom-Nesse polikliniek assistent dermatologie secretaris

Bert den Breker hoofd evenementen lid

Dick de Bruijn kwaliteitsmedewerker Maasstadlab lid

Ger de Hoogh medewerker voeding & catering lid

Nel Sleeuwenhoek polikliniek verpleegkundige chirurgie lid

Kees Stigter fysiotherapeut lid

Roelof Mevius ICT-medewerker lid

Bas Quist applicatiebeheerder EZIS lid

Coby Termijn administratief medewerker Maasstadlab lid

Iris Weerman avond- en nacht hoofd verpleging lid

Monica Deugd polikliniek assistent cardiologie lid

Nel Evers-Schollaart secretaresse ambtelijk secretaris
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 - het boventallig verklaren van de medewer-

kers linnen/kleding aan de hand van het 

formatieplaatsenplan.

De ondernemingsraad is akkoord gegaan 
met:
 - het besluit omtrent de werkzaamheden 

van het medisch- en röntgenarchief. De 

ondernemingsraad rekent erop dat de 

medewerkers worden begeleid naar nieuw 

werk zowel binnen als eventueel buiten de 

organisatie;

 - een 9-urige werkdag voor medewerkers 

van de dagbehandeling zodat behandel-

kamers op C8 efficiënter kunnen worden 

benut;

 - de autoregeling inclusief gebruikers-

overeenkomst, met de opmerking dat de 

voorkeur uitgaat naar een kleine milieu-

vriendelijke auto (hybride);

 - het uitvoeringsvoorstel bij ‘schaarste-

functies’ die in het kader van de FWG 

lager worden ingedeeld. De onderne-

mingsraad heeft de directie geadviseerd 

om een schaarstefunctie voor een jaar aan 

te bieden, waarbij na negen maanden kan 

worden geëvalueerd of dit nog steeds een 

schaarstefunctie is;

 - het structureel aanpassen van de werktijden 

van de unit distributie van de apotheek;

 - een fusie met de steunstichting;

 - het vaststellen van het verzuimprotocol.

3.7 Vereniging Medische Staf
De medisch specialisten zijn georganiseerd en 

vertegenwoordigd in de Vereniging Medische 

Staf. Op 31 december 2010 telde de vereni-

ging medische staf 191 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 adviesaan-

vragen vanuit de organisatie, beleidsvoorne-

mens en zorginhoudelijke aangelegenheden.

Tweemaal per jaar is er een algemene leden-

vergadering waarin onder andere de bestuurs-

verkiezing plaatsvindt en de jaarrekening 

wordt vastgesteld.

Het bestuur van de VMS en de directie van 

het Maasstad Ziekenhuis vergaderden in 2010 

maandelijks. Daarnaast neemt een afvaar-

diging van het VMS-bestuur (voorzitter en 

secretaris) deel aan het directieoverleg. 

Het jaar 2010 is gekenmerkt door: 

 - de uitdaging de juiste keuzes te maken 

in een omgeving die tegenstrijdige eisen 

stelt (wel meer zorg maar niet meer geld);

 - een onduidelijke toekomst voor de 

medisch specialist;

Tabel 15 Samenstelling Vereniging Medische Staf (31 december 2010)

Naam Functie Bestuursfunctie

dr. A.F. Grootendorst internist voorzitter

H. Spijker ziekenhuisapotheker secretaris

D.C.D. de Lange uroloog penningmeester

dr. P.P.L.O. Coene chirurg lid

W.B. Becking radioloog lid

J. Rapon anesthesioloog lid

P.E. van der Moer gynaecoloog lid
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 - de noodzaak voor het Maasstad Ziekenhuis 

haar productie uit te breiden;

 - kwaliteit verder inzichtelijk te maken en te 

verbeteren;

 - de ambitie om onze positie als 

top preferent ziekenhuis te versterken;

 - de overgang naar een papierloos zieken-

huis te realiseren.

Het is met trots dat wij kunnen melden dat al 

deze factoren de harmonie binnen de staf en 

tussen de staf en directie niet verstoord hebben.

Inspanningen:

 - in 2010 hebben wij vele stappen gezet 

om de samenwerking met de ons omlig-

gende ziekenhuizen te verbeteren. Dit 

heeft geleid tot een forse toename 

van het aantal patiënten dat vanuit het 

van Weel Bethesda Ziekenhuis en het 

Ruwaard van Putten Ziekenhuis naar ons 

ziekenhuis verwezen is. Deze stroom 

verwezen patiënten heeft ons geholpen 

deze behandelingen, die alleen verricht 

mogen worden als er een minimum aantal 

van wordt verricht, te continueren en te 

verbeteren. Om een toppreferente rol in te 

vullen is een adherentie nodig van 400.000 

patiënten; dit aantal kunnen wij alleen 

bereiken door regionale samenwerking;

 - kwaliteit stelt ook eisen aan de continu-

iteit van de geleverde zorg. Daarom zijn 

chirurgen overgegaan tot het realiseren 

van per deelgebied gedifferentieerde 

diensten en zijn intensivisten en anesthe-

siologen 24 uur per dag in huis;

 - in 2010 hebben wij de eerste ronde 

‘Individueel Functioneren Medisch 

Specialisten (IFMS)’ afgerond. Het IFMS 

is een methode om het functioneren van 

individuele specialisten te evalueren en te 

verbeteren;

 - we hebben veel tijd besteed aan het 

implementeren van een registratiesys-

teem en het verbeteren van de registratie 

rondom de mortaliteit. Het elektronisch 

voorschrijven van medicijnen is afgerond 

en zal ons in de toekomst helpen compli-

caties ten gevolge van verkeerde medi-

catie te voorkomen;

 - tenslotte is de rol van de Maasstad 

Academie versterkt en is het geassocieerd 

lidmaatschap van de STZ aangevraagd.

We zijn er trots op dat de financiële bedrei-

gingen voor de specialist er niet toe hebben 

geleid dat uitbreiding van de staf is tegenge-

houden: maar liefst tien nieuwe stafleden zijn 

in 2010 toegetreden, tegenover zes specia-

listen 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 tegelij-

kertijd het risico te lopen deze groei zelf te 

moeten betalen.

Om de coherentie in een dermate grote staf 

te bevorderen hebben we elf kernstafver-

gaderingen en twee algemene ledenverga-

deringen gehouden. We hebben een start 

gemaakt met het maandelijks organiseren van 

een stafborrel en er zijn traditionele stafdagen 

geweest. Het behouden van de coherentie 

is en blijft een grote uitdaging. Al met al 

mag worden geconcludeerd dat wij een staf 

hebben om trots op te zijn: er is proactief 

gehandeld naar de eisen die onze omgeving 

stelt, zij wil verdere kwaliteitsslagen maken, 

het aantal opleidingen doen toenemen en 

zich inzetten om de productie te laten stijgen.

3.8 Verpleegkundige adviesraad
De verpleegkundige adviesraad (VAR) is een 

adviesorgaan van de verplegende en verzor-

gende beroepsgroep. 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 optimale 

patiëntenzorg. Zie tabel 16.
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Taken en werkwijze
De VAR adviseert de directie over het 

beleid voor de verpleegkundige zorg van 

de verpleegkundigen en verzorgenden. De 

VAR adviseert de directie alleen over onder-

werpen waarbij de directie en VAR beide 

belang hebben. Tevens draagt de VAR bij aan 

deskundigheidsbevordering van de verpleeg-

kundige- en verzorgende beroepsgroep 

(opleidingsbehoefte).

 - de VAR signaleert en adviseert over knel-

punten in de verpleegkundige zorg;

 - de VAR signaleert en adviseert over 

verpleegkundige ontwikkelingen;

 - de VAR adviseert over de kwaliteitseisen 

van het verpleegkundige beroep.

De VAR heeft na een training in het voorjaar 

in samenspraak met de directie besloten om 

te gaan werken aan een jaarplan. De VAR 

wil onderzoeken of dit kan via het CCPM 

waarmee binnen het ziekenhuis projecten 

worden gemonitord. De VAR heeft met de 

directie afgesproken dat zij zal trachten 

duidelijke opdrachten te verstrekken en beter 

zal monitoren of de directie haar adviezen 

overneemt.

Adviezen
In 2010 bracht de VAR de volgen adviezen uit 

aan de directie:

 - de VAR adviseerde positief aan de directie 

over het beleidsplan Oncologie. Daarbij is 

het advies van de VAR om de oncologie-

opleiding als keuze aan te bieden aan deze 

verpleegkundigen;

 - de VAR adviseerde de directie om voor 

de prikveiligheid binnen het Maasstad 

Ziekenhuis een eenduidig beleid te maken. 

Daarbij moet de directie inkoop laten 

meewegen bij het aangaan van nieuwe 

contracten voor aanpriknaalden;

 - de VAR adviseerde de directie om bij de 

nieuwe kledinglijn ook poloshirts op te 

nemen;

 - de VAR adviseerde de directie te voor-

komen dat EPD-verpleegkundigen medi-

catie kunnen voorschrijven.

Tabel 16 Samenstelling verpleegkundige adviesraad (31 december 2010)

Naam functie afdeling  Bestuursfunctie

Peter van der Weegen Zorgmanager  Gyn/Obst/Kinder Alg voorzitter

Peter van Hilten Kinder Verpleegkundige  Brandwondencentrum vice-voorzitter

Henk Kok, secretaris Verpleegkundige Interventie Cardiologie secretaris

Machteld Hiensch Gespecialiseerd 
Verpleegkundige

CCU/MCC lid

Jolanda Malefason Verpleegkundige Intensive Care lid

Louise van Schelven Gespecialiseerd 
Verpleegkundige

SEH lid

Rob Oosterhof Coördinator Avond-/nachtcoördinatie lid

Rob van Komen Gespecialiseerd 
Verpleegkundige 

Brandwondencentrum lid

Marielle van Driel Nurse practitioner SEH lid

Puck van der Toorn Verpleegkundige consulent Poli Neurologie lid

Janneke Verburg Gespecialiseerd 
Verpleegkundige

Dialyse Centrum lid

Nel Evers Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad secretaris



46 Jaardocument 2010

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 onder-

steunende specialismen (ziekenhuisapothekers, 

klinisch chemici, klinisch fysici). De AAV heeft 

als doel de belangen van de assistenten te 

behartigen. Daarnaast wil zij de communicatie 

en sociale samenhang bevorderen tussen assis-

tenten van verschillende specialismen.

Doelstellingen voor 2010
In 2009 is de AAV van het Maasstad 

Ziekenhuis nieuw leven ingeblazen na voor 

het laatst actief te zijn geweest in 1992. 2010 

stond in het teken van het verder vormgeven 

van de bestuursstructuur, het opzetten van 

een ledenbestand en de naamsbekendheid 

van de AAV breeduit te vergroten. 

Gerealiseerde doelstellingen 2010
In 2010 is een bestuursstructuur ontstaan 

waarbij het bestuur regelmatig overleg heeft 

gehad met de Centrale Opleidingscommissie 

(COC), de Raad van Bestuur en de Maasstad 

Academie. Het ledenbestand bestaat uit 

70 arts-assistenten vanuit alle verschillende 

vakgroepen. Daarnaast is de AAV breed onder 

de aandacht gebracht middels o.a. flyers en 

nieuwsbrieven bij andere potentiële leden. 

De AAV is nauw betrokken geweest bij de 

STZ visitatie. De volgende activiteiten werden 

georganiseerd:

 - symposium over financiële aspecten van 

het medisch specialistisch vak;

 - bezoek aan de avondtentoonstelling 

Bodies Exposition;

 - workshop over huiselijk geweld;

 - informele borrels.

3.10 Overige commissies en 
adviesorganen 

3.10.1 de Toetsingscommissie 
Wetenschappelijk Onderzoek 
Rotterdam en omstreken (TWOR) 

Voor het ontwikkelen van nieuwe behandel-

technieken, medicijnen en medische hulp-

middelen is medisch-wetenschappelijk 

onderzoek noodzakelijk. Ook het Maasstad 

Ziekenhuis neemt hieraan deel. Medisch-

wetenschappelijk onderzoek met mensen mag 

slechts worden uitgevoerd als het positief 

is beoordeeld door een erkende Medisch 

Ethische Toetsingscommissie (METC) en de 

directie haar goedkeuring heeft verleend. 

Het Maasstad Ziekenhuis heeft samen met 

het Ikazia Ziekenhuis de Toetsingscommissie 

Wetenschappelijk Onderzoek Rotterdam en 

omstreken (TWOR) opgericht. Zo kunnen 

beide ziekenhuizen regionaal hun rol spelen in 

de beoordeling van wetenschappelijk onder-

zoek. De TWOR is een instellingsgebonden, 

door de Centrale Commissie Mensgebonden 

Onderzoek (CCMO) erkende commissie, 

die zorgt voor de primaire beoordeling van 

onderzoeksprotocollen van beide zieken-

huizen op basis van de Wet Mensgebonden 

Onderzoek (WMO, 1999). Zie tabel 17.

De heer H. Spijker, ziekenhuisapotheker, was 

sinds de start van de TWOR voorzitter. Hij is 

eind 2010 opgevolgd door dr. T.I. Yo, chirurg. 

De TWOR kwam in 2010 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 

geneesmiddelenonderzoek. 

3.10.2 Lokale Uitvoerbaarheids Commissie 
(LUC) en Wetenschapsbureau (WB)

Ter stimulering en ondersteuning van weten-

schappelijk onderzoek in het Maasstad 

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

het Wetenschapsbureau (WB). Zie tabel 18.

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 zieken-

huis 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 onder-

zoek 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 onderzoe-

kers bij het indienen van onderzoeksproto-

collen bij TWOR en LUC en geeft ondersteu-

ning aan beide commissies. Verder biedt het 

Tabel 17 Samenstelling TWOR (31 december 2010)

Naam functie  Bestuursfunctie

Dhr. dr. T.I. Yo voorzitter

Mw. mr. W.A.A.M. v.d. Bergh plv. jurist  secretaris

Mw. dr. T. Bosch klinisch farmacoloog lid

Dhr. prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen ethicus lid

Dhr. drs. H. Ferguson huisarts lid

Dhr. dr. M. Groeneweg, arts lid

Dhr. P.N. van Es toegevoegd lid

Mw. K. Helbers proefpersonenlid

Dhr. dr. ir. W.C.J. Hop methodoloog/statisticus lid

Dhr. mr. E.H. Hulst jurist lid

Dhr. dr. F.E. de Jongh arts lid

Dhr. drs. G.C.H. Metz toegevoegd lid

Mw. C.D. Schutrups-Duyvendak proefpersonenlid

Dhr. drs. H. Spijker ziekenhuisapotheker lid

Dhr. drs. D.J. Theunissen ziekenhuisapotheker lid

Tabel 18 Samenstelling LUC (31 december 2010)

Naam Functie Functie LUC

Dhr. drs. H. Spijker ziekenhuisapotheker lid (voorzitter)

Mw. mr. W.A.A.M. v.d. Bergh jurist lid (secretaris) 

Mw. J. Nijman wetenschapsfunctionaris lid

Mw. M.C. Abels secretaresse  secretaresse
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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.

3.10.3 Klachtencommissie
Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorg-

sector (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 patiënten organisaties 

uit de regio), aangevuld met een onafhan-

kelijke voorzitter, zie tabel 20. Een overzicht 

van de ingediende klachten is opgenomen in 

paragraaf 4.4.2 op bladzijde 82.

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 werknemers-

klachtencommissie biedt individuele werk-

nemers de gelegenheid om klachten voor te 

leggen aan een onafhankelijke interne werk-

nemersklachtencommissie. Zie tabel 21.

Er worden klachten behandeld op het gebied 

van ongewenste omgangsvormen, opvang bij 

traumatische ervaringen, invulling van het jaaru-

rensysteem, sociaal plan en bezwaren betref-

fende het Functie Waarderingsgebouw (FWG). 

De commissie is benaderbaar voor alle mede-

werkers met een arbeidsovereenkomst bij het 

Maasstad Ziekenhuis. Tot deze groep behoren 

ook leerlingen, stagiaires, co-assistenten, vrijwil-

ligers, uitzendkrachten en medisch specialisten 

die middels een toelatingsovereenkomst aan 

het Maasstad Ziekenhuis zijn verbonden. De 

commissie maakt gebruik van een reglement.

3.10.5 VIM-commissie
De VIM-commissie (veilig incidenten melden) 

houdt zich, als onderdeel van het totale 

Tabel 20 Samenstelling Klachtencommissie (31 december 2010)

Naam Functie Bestuursfunctie

Mw. A.F. de Kok secretaris- jurist Regionaal Medisch 
Tuchtcollege

voorzitter extern lid

Dhr. C. Sallaerts lid patiëntenraad plaatsvervangend voorzitter extern lid

Mw. V. Moraal lid patiëntenraad extern lid

Dhr. R. Hoegen huisarts extern lid

Mw. M. Westerink neuroloog intern lid

Dhr. R. Kingma orthopeed intern lid

Mw. M.L.F. Voll anaesthetist intern lid

Mw. N. Wansink zorgmanager revalidatie, neurologie intern lid

Mw. A. Maliepaard teamleider patiëntenregistratie & bureau 
nazorg 

intern lid

Tabel 19 Samenstelling WB (31 december 2010)

Naam Functie Functie wetenschapsbureau

Mw. J. Nijman wetenschapsfunctionaris wetenschapsfunctionaris

Mw. M.C. Abels secretaresse secretaresse
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kwaliteitsbeleid, bezig met de beoorde-

ling 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 onder-

delen van de zorgverlening die verbetering 

behoeven. Zie tabel 22.

Pas als incidenten systematisch worden 

gemeld, is het mogelijk om oorzaken te 

achterhalen en kunnen verbeteracties in 

gang worden gezet. Op deze manier wil de 

Tabel 21 Samenstelling werknemersklachtencommissie (31 december 2010)

Naam Bestuursfunctie

Mw. B.I. Nobel  (dialyse verpleegkundige) namens de OR

Mw. M.M.T. Deugd (cardiofysiologisch laborante) namens de OR

Dhr. K. Stigter (fysiotherapeut) namens de OR

Mw. P.E. de Goeij (ambtelijk secretaris klachtencie 
patiëntenklachten) 

namens werkgever

Mw. D.B.M. van der Hijden (geestelijk verzorger) namens werkgever

Mw. I.M. Mathura (teamleider) namens werkgever

Mw. M.H. Toele (applicatiebeheerder) namens werkgever

Mw. N. Evers ambtelijk secretaris

Dhr. Drs. J.G.M. van Rossum externe voorzitter

Tabel 22 Samenstelling VIM-commissie (31 december 2010)

Naam Bestuursfunctie

vacature voorzitter

Mw. W.A.A.M. van den Bergh (jurist) secretaris

Mw. T.J.M.A. Frijns (ziekenhuisapotheker) lid

Mw. M.T.C. Over de Vest (teamleider) lid

Mw. R. ten Kate (anesthesioloog) lid

Dhr. O. Boonstra (chirurg) lid

Mw. I. Pons (manager bedrijfsvoering KCL) lid

Mw. E. Baan-Huberts (teamleider poli chirurgie lid

Mw. N. Beks (arts-assistent chirugie) lid

Mw. A.E.M. van der Pool (arts-assistent chirurgie) lid

Mw. M.C.C. Langenberg (arts-assistent interne geneeskunde) lid

Mw. B. van Kruining (kwaliteitsfunctionaris) lid

Dhr. R. Kortenhorst (IC-verpleegkundige lid

Dhr. H. Iddekinge (IC-verpleegkundige) lid

Mw. G.C.M. Baan-Barayazarra secretaresse
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VIM-commissie een bijdrage leveren aan de 

kwaliteit van de zorgverlening. Een overzicht 

van het aantal en de aard van de meldingen is 

opgenomen op bladzijde 83 en 84.

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 spoed-

eisende hulp (medisch en verpleegkundig) te 

evalueren en te sturen. Daarnaast brengt zij 

gevraagd en ongevraagd advies uit aan de 

Medische Staf en de directie. Zie tabel 23.

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 aanleiding van de 

gestelde richtlijnen het kwaliteitsbeleid voor de 

SEH van het Maasstad Ziekenhuis.

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.

3.10.8 Reanimatiecommissie
De reanimatiecommissie is een overlegorgaan 

voor het ontwikkelen, bepalen en evalueren 

van beleid met betrekking tot reanimatie en 

onderwijs daarin in het Maasstad Ziekenhuis. 

De reanimatiecommissie organiseert Basic 

Life Support (BLS), reanimatietrainingen voor 

verpleegkundigen en iedereen die in contact 

komt met patiëntenzorg. Zij moeten die 

training jaarlijks volgen. Zie tabel 25.

Tabel 23 Samenstelling SEH-commissie (31 december 2010)

Naam Bestuursfunctie

Dhr. G.R. Roukema (chirurg en medisch manager SEH) voorzitter

Mw. M.W. van Bokkum (teamleider Observatorium en Gipskamer) lid

Dhr. Demirkiran, (arts-assistent i.o. chirurgie) lid

Mw. M. van der Heijden (anesthesioloog) lid

Dhr. J. Ligthart  (internist) lid

Mw. C. van Noord (arts-assistent i.o interne geneeskunde) lid

Dhr. M.R. Remijn (manager zorgeenheid SEH/Patiëntenlogistiek) lid

Mw. A.C. Sikkenk (radioloog) lid

Dhr. F. Smit (kinderarts) lid

Mw. M. van der Stel (teamleider SEH) lid

Mw. M. Westerink (klinisch chemicus) lid

Dhr. R.W. Wulkan (klinisch chemicus) lid

Mw. B.M. van Bregt (secretaresse M. Remijn) secretaresse
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Sinds februari 2008 geven wij trainingen 

BLS bij kinderen. Deze training is in eerste 

instantie bedoeld voor medewerkers die 

in aanraking komen met patiënten die nog 

kind zijn. Het externe bureau Advanced Life 

Support verzorgt de trainingen voor care- 

verpleegkundigen (SEH, IC, CCU, BWC, 

anesthesie en interventiecardiologie), avond- 

nacht coördinatoren en arts-assistenten.

3.10.9 Calamiteitenteam 
Het calamiteitenteam wordt gevormd door 

vijf medewerkers. Zij houden zich bezig 

met de coördinatie van calamiteiten en de 

voorbereiding hierop. Het calamiteitenteam 

heeft 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. Het team 

is primair verantwoordelijk voor de implemen-

tatie en borging van het calamiteitenplan. Een 

onderdeel van dit calamiteitenplan is calami-

teitenmanagement. Hierin staan verschillende 

crisisteams beschreven die tijdens een calami-

teit de belangrijkste schakel vormen op orga-

nisatorisch gebied. De bezetting en hiërarchie 

van deze crisisteams staan beschreven in het 

calamiteitenplan.

Tabel 24 Samenstelling COWD (31 december 2010)

Naam Bestuursfunctie

Dhr. J.M.M. Boots (internist-nefroloog) voorzitter

Dhr. F. Huisman (donatiefunctionaris) secretaris

Dhr. J.C. van Leeuwen (donatiefunctionaris) secretaris

Dhr. B. Cleffken (chirurg-intensivist) lid

Dhr. J.P.A. Samijn (neuroloog) lid

Dhr. De Lind – Van Wijngaarden (ass. chirurgie) lid

Mw. G. Chong  (Aios interne geneeskunde) lid

Dhr. R.F. Roodenburg (patiëntenvertegenwoordiger) lid

Dhr. N.R. Christianen (verpleegkundige observatorium) lid

Mw. J.A.M. Hagenaars (transplantatiecoördinator) adviserend lid

Tabel 25 Samenstelling Reanimatiecommissie (31 december 2010)

Naam Bestuursfunctie

Dhr. K. Gigengack (anesthesioloog) voorzitter

Dhr. E. Monteban (zorgmanager IC ai) lid

Dhr. J. Assink (internist-intensivist) lid

Mw. H. 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

Mw. P. Muilwijk (IC-verpleegkundige) lid
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4 Beleid, inspanningen en prestaties

In dit hoofdstuk beschrijven we 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 onder-

nemen. We geven u een beeld van onze doelstellingen, ons beleid, de inspanningen 

en prestaties op dit gebied in het jaar 2010. 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 omge-

ving. Dit heeft ertoe geleid dat onze missie 

en visie een sterke focus op gastgerichtheid 

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 zieken
huis dat patiënten, familieleden, 
bezoekers, medewerkers, huisartsen 
en zorgverzekeraars ervaren als MIJN 
ziekenhuis  
(‘Ik ben trots op mijn zieken huis’).

Om deze visie te bereiken hebben wij de 

volgende missie geformuleerd:

“Toonaangevend, professioneel en 
klantgericht”
Wij zorgen dat wij ons zódanig 
inleven in onze patiënten, familie
leden, bezoekers, huisartsen en 
zorgverzekeraars dat zij ons bij 
iedereen aanbevelen en promotor 
zijn van ons ziekenhuis  
(‘Ik vertrouw het Maasstad 
Ziekenhuis’). 
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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.

Het Maasstad Ziekenhuis wil:

1. veilig en met een kwalitatief goede 

uitkomst werken;

2. voortdurend verbeteren;

3. gastgericht denken en handelen door 

geïnspireerd personeel;

4. financieel succesvol zijn.

4.1.3 Strategisch meerjarenbeleidsplan
We hebben de hierboven beschreven kern-

waarden doorvertaald in het strategisch meer-

jarenbeleidsplan (SMJBP). Initieel is dit beleids-

plan opgesteld voor de jaren 2006 – 2010, 

maar gezien de voortgang van de resultaten 

herzien voor de jaren 2006 – 2012.

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 specia-

lismen van het ziekenhuis, de aanwending van 

middelen en de omvang en mogelijkheden 

van de nieuwbouw, die halverwege mei 2011 

in gebruik wordt genomen. Zie tabel 26.

Vierde kernwaarde: voortdurend 
verbeteren
Voor ons en onze patiënten is het vanzelf-

sprekend 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 Constraints (ToC) aan ten grondslag ligt. 

Kort gezegd komt deze theorie erop neer 

Tabel 26 Strategisch meerjarenbeleidsplan

Kernwaarde Speerpunt Doelstelling 2012
(SMJBP)

Doelstelling 2010  
(op weg naar 2012)

Realisatie 2010 Realisatie 2009

Veilig en met een kwalitatief goede 
uitkomst

Kwaliteit en veiligheid  - VMS geïmplementeerd 

 - Erkende accreditatie

 - 7 van de 10 landelijke thema’s 
van het VMS-programma 
geïmplemen teerd

 - Erkende accreditatie

 - Aanvang implementatie 
volgende drie lande-
lijke thema’s van het 
VMS-program ma 

 - Accreditatie krijgt een andere 
richting

 - Eerste vier landelijke thema’s 
VMS geïmplementeerd

 - Voldaan aan NTA-norm 
8009:2007

Gastgericht denken & handelen 
door geïnspireerd personeel

Patiënttevredenheid  - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) 25%

 - Gemiddelde rapportcijfer 
tussen 8 en 8,5

 - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) 25%

 - Gemiddelde rapportcijfer 
tussen 8 en 8,5

 - Gemiddelde NPS van 13,8%

 - Gemiddeld rapportcijfer 8,1  
(gebaseerd op het 1e kwartaal)

 - Gemiddelde NPS van 17,0%

 - Gemiddeld rapportcijfer 7,9

Financieel succesvol 1. Poliklinisch marktaandeel
2. Resultaat uit gewone 

bedrijfs voering
3. Solvabiliteit1

4. Verhouding groei omzet/groei 
kosten

5. DSCR

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. Markt aandeel van 21,5% 
waarvan 168.944 eerste 
polikliniek bezoeken

2. Begroting 6,6 miljoen.
3. Solvabiliteit is 15%
4. Verhouding is 0,80
5. DSCR minmaal 1,0

1. 168.944 eerste polikliniek-
bezoeken, waarvan het markt-
aandeel in de zomer van 2011 
bekend wordt gemaakt

2. Resultaat is 4,8 miljoen euro
3. Solvabiliteit is 16,2%
4. Verhouding is 0,98
5. DSCR 3,49

1. 158.289 eerste polikliniek-
bezoeken, wat een 
marktaandeel van 21% 
vertegenwoordigd.

2,3,4 en 5.  
Nog geen doelstelling in 2009

1 eigen vermogen/totaalopbrengsten inclusief buitengewone lasten
2 omzet is gelijk aan de som der bedrijfsopbrengsten
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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 2010 

hebben we het aantal succesvol afgeronde 

projecten verdubbeld met hetzelfde aantal 

mensen in de helft van de tijd met behulp van 

Critical Chain Projectmanagement. In 2011 

blijven we ons richten op:

 - een leverbetrouwbaarheid van ≥ 90%;

 - doorlooptijd = 30% korter;

 - productiviteit = 30% hoger;

 - rust en focus bij projectteam en 

management.

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 verschil-

lende afdelingen. Deze zijn terug te vinden in 

paragraaf 4.2.4, bladzijde 67. Zie ook figuur 6.

Tabel 26 Strategisch meerjarenbeleidsplan

Kernwaarde Speerpunt Doelstelling 2012
(SMJBP)

Doelstelling 2010  
(op weg naar 2012)

Realisatie 2010 Realisatie 2009

Veilig en met een kwalitatief goede 
uitkomst

Kwaliteit en veiligheid  - VMS geïmplementeerd 

 - Erkende accreditatie

 - 7 van de 10 landelijke thema’s 
van het VMS-programma 
geïmplemen teerd

 - Erkende accreditatie

 - Aanvang implementatie 
volgende drie lande-
lijke thema’s van het 
VMS-program ma 

 - Accreditatie krijgt een andere 
richting

 - Eerste vier landelijke thema’s 
VMS geïmplementeerd

 - Voldaan aan NTA-norm 
8009:2007

Gastgericht denken & handelen 
door geïnspireerd personeel

Patiënttevredenheid  - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) 25%

 - Gemiddelde rapportcijfer 
tussen 8 en 8,5

 - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) 25%

 - Gemiddelde rapportcijfer 
tussen 8 en 8,5

 - Gemiddelde NPS van 13,8%

 - Gemiddeld rapportcijfer 8,1  
(gebaseerd op het 1e kwartaal)

 - Gemiddelde NPS van 17,0%

 - Gemiddeld rapportcijfer 7,9

Financieel succesvol 1. Poliklinisch marktaandeel
2. Resultaat uit gewone 

bedrijfs voering
3. Solvabiliteit1

4. Verhouding groei omzet/groei 
kosten

5. DSCR

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. Markt aandeel van 21,5% 
waarvan 168.944 eerste 
polikliniek bezoeken

2. Begroting 6,6 miljoen.
3. Solvabiliteit is 15%
4. Verhouding is 0,80
5. DSCR minmaal 1,0

1. 168.944 eerste polikliniek-
bezoeken, waarvan het markt-
aandeel in de zomer van 2011 
bekend wordt gemaakt

2. Resultaat is 4,8 miljoen euro
3. Solvabiliteit is 16,2%
4. Verhouding is 0,98
5. DSCR 3,49

1. 158.289 eerste polikliniek-
bezoeken, wat een 
marktaandeel van 21% 
vertegenwoordigd.

2,3,4 en 5.  
Nog geen doelstelling in 2009

1 eigen vermogen/totaalopbrengsten inclusief buitengewone lasten
2 omzet is gelijk aan de som der bedrijfsopbrengsten

Figuur 6 Theory of Constraints (ToC) 
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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 aange-

gaan met de andere zorgaanbieders op 

de Zorgboulevard bij onze nieuwe locatie 

willen we een vernieuwend 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 Zorgboulevard 

Rotterdam’ opgericht.

Met behulp van deze vereniging willen de 

vijf zorgpartners het zorgaanbod van de 

verschillende huurders op elkaar afstemmen, 

zodat een logische keten ontstaat, afge-

stemd 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 psychia-

trische patiënten met somatische klachten en 

het spoedplein waar onze Spoedeisende Hulp 

en de Centrale Huisartsenposten Rijnmond 

intensief samenwerken. Deze initiatieven 

moeten leiden tot het verhogen van de 

patiënt tevredenheid en een vergroting van 

het marktaandeel naar 25%.

4.1.4 Evaluatie en bijsturing strategisch 
meerjarenbeleidsplan 

Het strategisch meerjarenbeleidsplan is op 

enkele punten bijgesteld. Zo hebben we 

besloten om niet meer te sturen op ‘cost-to-

serve’. In 2010 is de sturing op dit onderdeel 

losgelaten. Deze sturingsmaat dateert nog 

van enkele jaren geleden toen het Maasstad 

Ziekenhuis uit een financieel dal klom. De 

huidige tijden vragen om sturing op andere 

indicatoren.

De pijler ‘financieel succesvol’ is in 2010 meet-

baar gemaakt en gemonitord op de volgende 

drie indicatoren:

1. resultaat: resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering;

2. solvabiliteit : eigen vermogen / totaal-

opbrengsten inclusief buitengewone 

lasten;

3. verhouding groei omzet/groei 

kosten: omzet is gelijk aan som der 

bedrijfsopbrengsten.

Voorbereiding nieuw meerjarenplan
Eind 2010 zijn we begonnen met de voorbe-

reiding van een nieuw meerjarenplan voor het 

ziekenhuis, met als werktitel STIP 2015. Ofwel: 

waar willen wij staan in 2015? In het voorjaar 

van 2011 wordt dit plan verder uitgewerkt 

met concrete doelstellingen. Van belang 

daarbij is de richting die de minister van 

Volksgezondheid aangeeft voor de toekomst 

van de ziekenhuizen. De ruimte die gaat 

ontstaan, wil het Maasstad Ziekenhuis ten 

volle benutten.

4.2 Algemeen beleid
Aan de hand van onze kernwaarden 

beschrijven we in deze paragraaf het beleid 

Tabel 27 Beleidsplan kwaliteit en veiligheid

Kernwaarden Speerpunt Doelstelling 2012
(SMJBP)

Doelstelling 2010 (op weg naar 
2012)

Realisatie 2010 Realisatie 2009

Veilig en met een kwalitatief goede 
uitkomst

Kwaliteit en veiligheid  - VMS geïmplementeerd 
 - Erkende accreditatie

 - 7 van de 10 landelijke thema’s 
van het VMS-programma 
geïmplementeerd

 - Erkende accreditatie

 - Aanvang implementatie 
volgende drie lande-
lijke thema’s van het 
VMS-programma

 - Accreditatie krijgt een andere 
richting

 - Eerste vier landelijke thema’s 
VMS geïmplementeerd 

 - Voldaan aan NTA-norm 
8009:2007
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op de onderdelen van het meerjarenbeleid. 

Daarbij gaan we in op het beleid, inspan-

ningen en de prestaties die we hebben 

geleverd in 2010.

4.2.1 Kernwaarde: veilig en met een 
kwalitatief goede uitkomst

Onze patiënten mogen er vanuit gaan dat het 

Maasstad Ziekenhuis veilig is. De veiligheid 

van onze patiënten dient gegarandeerd te 

worden. 99% veiligheid is niet betrouwbaar 

genoeg voor een patiënt. Daarnaast mogen 

de patiënten er ook op vertrouwen dat de 

behandeling die medisch wordt voorgesteld 

tot het meest voorspoedige herstel van de 

ziekte leidt. Oftewel “met een kwalitatief 

goede uitkomst”. 

Zonder veiligheid geen kwaliteit en 
zonder kwaliteit geen veiligheid.

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
We hebben onszelf ten doel gesteld om in 

het jaar 2012 het VMS Veiligheidsprogramma 

volledig te hebben geïmplementeerd. Het 

VMS Veiligheidsprogramma bevat een 

veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en 

tien grotendeels evidence based medisch-

inhoudelijke thema’s. Met het VMS kunnen 

we continu risico’s signaleren, verbeteringen 

doorvoeren en het beleid hierop bepalen. Zie 

tabel 28.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft in 2009 de 

eerste vier landelijke thema’s ingevoerd, 

waarna vanaf januari 2010 is gewerkt aan de 

invoering van een volgend drietal thema’s 

volgens de landelijke VMS-norm. Dit wordt 

volgens planning begin 2011 afgerond. Onze 

planning is er nog steeds op gericht om het 

hele VMS-programma in 2012 te hebben 

geïmplementeerd. Met de inspanningen in 

2011 is het reëel dat we onze doelstelling 

gaan halen. Zie tabel 27.

Tabel 27 Beleidsplan kwaliteit en veiligheid

Kernwaarden Speerpunt Doelstelling 2012
(SMJBP)

Doelstelling 2010 (op weg naar 
2012)

Realisatie 2010 Realisatie 2009

Veilig en met een kwalitatief goede 
uitkomst

Kwaliteit en veiligheid  - VMS geïmplementeerd 
 - Erkende accreditatie

 - 7 van de 10 landelijke thema’s 
van het VMS-programma 
geïmplementeerd

 - Erkende accreditatie

 - Aanvang implementatie 
volgende drie lande-
lijke thema’s van het 
VMS-programma

 - Accreditatie krijgt een andere 
richting

 - Eerste vier landelijke thema’s 
VMS geïmplementeerd 

 - Voldaan aan NTA-norm 
8009:2007

Tabel 28 Thema’s VMS

Thema Gestart Jaar Afgerond

Thema 5: voorkomen van onbedoelde vermijdbare schade bij oudere 
patiënten

ja 2010 nee

Thema 6: voorkomen van sterfte ten gevolge van een hartinfarct nee 2011 nee

Thema 7: voorkomen van onnodig pijn lijden door patiënten nee 2011 nee

Thema 8: voorkomen van incidenten bij het bereiden en toedienen 
van high-risk medicatie

ja 2010 nee

Thema 9: voorkomen van verwisseling van patiënten en bij patiënten nee 2011 nee

Thema 10: voorkomen van nierinsufficiëntie bij gebruik van contrast-
middelen en medicatie

ja 2010 nee
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Daarnaast hebben we op basis van de 

Veiligheidsrisico Inventarisatie & Evaluatie 

(VRIE) en de analyse van Veilig Incidenten 

Melden (VIM) drie van de zes interne thema’s 

opgepakt:

 - Thema: medicatieveiligheid;

 - Thema: het naleven en gebruik van 

protocollen;

 - Thema: bereik- en inzetbaarheid van 

Personeel (Niet) In Loondienst (P(N)IL).

Controle op veiligheid
Zo hebben wij het afgelopen jaar indicatoren 

ontwikkeld die in het Management Informatie 

Systeem (MIS) zijn opgenomen, zodat het 

management kan sturen op veiligheid en de 

stand van zaken op het gebied van veiligheid 

transparant wordt. Teamleiders, managers en 

directie volgen en bespreken de voortgang 

op deze indicatoren nauwkeurig. Indien nood-

zakelijk kunnen wij zo gedurende het gehele 

jaar direct passende maatregelen treffen.

Voor onze medewerkers organiseren we 

themadagen over het VMS om hun kennis 

te vergroten en/ of interessante discussies 

te voeren. Ook worden elke maand ‘sirene-

acties’ georganiseerd door de gehele orga-

nisatie. Dit doen wij om te controleren of we 

op dat moment op een bepaalde afdeling in 

een zo veilig mogelijke situatie verkeren. Er 

wordt onder meer getoetst op hygiëne en 

medische apparatuur. Daarnaast maken we 

veiligheidsrondes door het ziekenhuis, waarbij 

we met de medewerkers gesprekken voeren 

over veiligheid. Dit gebeurt samen met een 

vertegenwoordiger van de directie.

Accreditatie 
Het Maasstad Ziekenhuis heeft in 2010, na 

overleg met het NIAZ (Nederlands Instituut 

voor Accreditatie in de Zorg), besloten niet 

verder te gaan met de voorbereiding van een 

accreditatie volgens de normen van het NIAZ. 

De vereiste werkwijze voor de accreditatie 

door het NIAZ sluit onvoldoende aan bij de 

inrichting van de sturing van ons ziekenhuis. 

Voor de accreditatie zouden te veel andere 

eisen worden gesteld, die naar de overtuiging 

van ons ziekenhuis contraproductief zouden 

werken op de ontwikkeling van kwaliteit en 

veiligheid. Tevens zit in de accreditatie van het 

NIAZ het functioneren van de medische staf 

onvoldoende besloten. Alhoewel dit mogelijk 

wel zou kunnen met een eigen verantwoor-

ding, heeft het Maasstad Ziekenhuis besloten 

te onderzoeken of een andere accreditatie 

mogelijk is. Deze mogelijkheid is gevonden in 

een accreditatie door The Joint Commission 

International (JCI) uit de Verenigde Staten. In 

het voorjaar van 2011 besluiten we definitief 

of we kiezen voor JCI en op welke termijn 

deze accreditatie mogelijk is. 

Fraudebeheersing
Indien er bij medewerkers fraude wordt 

gecon sta  teerd volgt ten minste een officiële 

waarschuwing en mogelijk ontslag en aangifte 

politie. Naar rato van de zwaarte van het 

vergrijp worden disciplinaire maatregelen 

genomen.

Als preventieve maatregel tegen fraude geldt 

onder meer de Verklaring Omtrent Gedrag, 

die verplicht is bij het aangaan van een 

arbeidscontract/ samenwerkingsovereenkomst 

met het Maasstad Ziekenhuis.

Tabel 29 Beleidsplan patiënttevredenheid

Kernwaarde Speerpunt Doelstelling 2012 Doelstelling 2010 Realisatie 2010 Realisatie 2009

Gastgericht denken en handelen 
door geïnspireerd personeel

Patiënttevredenheid  - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) 25%  

 - Gemiddelde rapportcijfer 
tussen 8 en 8,5

 - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) 25% 

 - Gemiddelde rapportcijfer 
tussen 8 en 8,5

 - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) van 13,8% 

 - Gemiddeld rapportcijfer 8,1 
(gebaseerd op het 1e kwartaal)

 - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) van 17,0% 

 - Gemiddeld rapportcijfer 7,9

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 (rapportcijfers 6 of lager)
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In het ziekenhuis is het de regel dat in geval 

van constatering van fraude door patiënten of 

medewerkers actief actie wordt genomen. In 

2010 is er twee maal een melding gedaan van 

fraude door patiënten. Het betrof een patiënt 

die zorg heeft gekregen met een pas van 

een ziektekostenverzekeraar van een andere 

persoon. In beide gevallen is er contact opge-

nomen met desbetreffende zorgverzekeraar, 

die het vervolgens met de patiënt heeft opge-

lost. Het ziekenhuis neemt verantwoordelijk-

heid voor het noteren van het burgerservice-

nummer waarbij de identiteit van de patiënt 

wordt vastgesteld.

4.2.2 Kernwaarde: gastgericht denken 
en handelen door geïnspireerd 
personeel

De kernwaarde ‘gastgericht denken en 

handelen door geïnspireerd personeel’ vormt 

de belangrijkste pijler onder onze ambitie. 

Hiermee willen wij ons onderscheiden van 

andere zorginstellingen. Dat betekent dat we 

onze patiënten meer als gast beschouwen 

dan als patiënt. Als goede gastheer willen we 

onze gast vooral van alle gemakken voorzien 

en zijn verblijf zo aangenaam mogelijk maken. 

Misschien nog wel belangrijker is dat een gast 

zichzelf kan zijn en dat hij zich op zijn gemak 

voelt. De vraag welk gedrag de patiënten 

altijd bij ons willen terugzien om een echte 

promotor van ons ziekenhuis te worden, 

wordt beantwoord met:

1. aandachtig luisteren;

2. doe wat je zegt en zeg wat je doet;

3. begrijpen jullie wel waar ik mee zit?!

Als ik me goed voel, beweeg ik me zeker
in mijn wereld, maar als ik ziek ben, 

voel ik me onzeker over mijn ziekte en 
de invloed van mijn ziekte op mijn leven.

Gastgericht denken en handelen betekent 

voor het Maasstad Ziekenhuis dat alle mede-

werkers van ons ziekenhuis samen hun uiterste 

best doen voor onze patiënten; mét elkaar 

de patiënt echt aandacht geven. Als goede 

gastheer willen we onze gasten van alle 

gemakken voorzien en hun verblijf zo aange-

naam mogelijk maken. Zo is onze ambitie dat 

alle medewerkers zich zodanig inleven in onze 

patiënten, hun familieleden, bezoekers, huis-

artsen en zorgverzekeraars, dat zij zo tevreden 

zijn dat zij ons bij iedereen aanbevelen en 

promotor zijn van ons ziekenhuis.

Als vertaling uit het meerjarenbeleidsplan zijn 

hieronder de bijbehorende doelstellingen en 

prestaties terug te lezen. We meten de voort-

gang op concernniveau met:

1. de Netto Promotor Score (NPS);

2. gemiddeld rapportcijfer van de 

Patiënttevredenheidsmonitor.

Zie ook tabel 29.

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 corre-

latie 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%. 

Tabel 29 Beleidsplan patiënttevredenheid

Kernwaarde Speerpunt Doelstelling 2012 Doelstelling 2010 Realisatie 2010 Realisatie 2009

Gastgericht denken en handelen 
door geïnspireerd personeel

Patiënttevredenheid  - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) 25%  

 - Gemiddelde rapportcijfer 
tussen 8 en 8,5

 - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) 25% 

 - Gemiddelde rapportcijfer 
tussen 8 en 8,5

 - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) van 13,8% 

 - Gemiddeld rapportcijfer 8,1 
(gebaseerd op het 1e kwartaal)

 - Gemiddelde Netto Promotor 
Score (NPS) van 17,0% 

 - Gemiddeld rapportcijfer 7,9

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 (rapportcijfers 6 of lager)
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Echter in 2010 scoort ons ziekenhuis een NPS 

van 13,8%. In het overzicht ziet u de resul-

taten per kwartaal vanaf het jaar 2008. 

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 onderzoeks-

methodiek 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 onder-

zoek kritischer durven te zijn. Telefonisch 

onderzoek zorgt dus voor meer sociaal wense-

lijke 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. Zie ook figuur 7 NPS.

2 Patiënttevredenheidsmonitor (PTM)
Met de PTM onderzoeken we of patiënten 

te vreden zijn met de verleende zorg, aandacht 

en service. Het onderzoek wordt uitgevoerd 

door een onafhankelijk onderzoeksbureau: 

Blauw Research. Dit onderzoeksbureau heeft 

schriftelijk steekproefsgewijs patiënten bena-

derd om deel te nemen aan dit online onder-

zoek, waarna het Maasstad Ziekenhuis de 

resultaten geanonimiseerd heeft ontvangen. 

Het gemiddeld rapportcijfer was in 2008 een 

8,0. In 2009 scoorde het Maasstad Ziekenhuis 

een 7,9. 

In het eerste kwartaal van 2010 hebben onze 

patiënten de algemene tevredenheid voor het 

laatst gewaardeerd middels een rapportcijfer. 

Het gemiddelde rapportcijfer op ziekenhuis-

niveau was in dat kwartaal 8,1.

In het tweede kwartaal zijn we begonnen met 

het meten van de algemene tevredenheid 

met behulp van een vijfpuntsschaal (zeer 

tevreden tot en met zeer ontevreden). De 

Figuur 7 Netto Promotor Score (NPS)
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resultaten hiervan zien er voor de resterende 

drie kwartalen in 2010 als volgt uit:

Tabel 30 Resultaten Patiënttevredenheidsmonitor 

(per kwartaal)

Q2 Q3 Q4

Zeer tevreden 25,4% 29,3% 25,5%

Tevreden 65,6% 61,8% 66,5%

Niet tevreden, 
niet ontevreden

5,7% 5,8% 5,8%

Ontevreden 1,8% 1,9% 1,3%

Zeer ontevreden 1,2% 0,9% 0,7%

Weet niet 0,3% 0,3% 0,2% 

Algemene hoofdconclusies:

 - ook in 2010 is de overgrote meerderheid 

tevreden over de zorg van het Maasstad 

Ziekenhuis en hebben vrijwel alle zorg-

afdelingen een derde of meer promotors 

onder hun patiënten;

 - de dialyse (33), longgeneeskunde 

(27), anesthesiologie (27) en plastische 

chirurgie (27) scoren zeer goed op de 

aanbevelingsintentie;

 - blijvende focus is nodig op wachttijden op 

afdeling, voornamelijk bij SEH;

 - naast informatievoorziening zijn in 2010 de 

menselijke eigenschappen als luisteren en 

inleven in de situatie van de patiënt priori-

teit geworden.

Inspanningen in ons streven naar hogere 
patiënttevredenheid
Om deze doelstelling te bereiken hebben 

we vanaf 2008 een groot aantal activiteiten 

ontplooid onder het programma ‘Patiënt als 

Promotor’.

Wat hebben we gedaan met de 
onderzoeksresultaten?
De resultaten van het onderzoek hebben 

inzicht gegeven hoe we het inlevingsver-

mogen in onze patiënten dienen te vergroten. 

Tevens geeft het ons een beeld waar we de 

aandacht op moeten leggen als individu, als 

afdelingen en als organisatie. Op elk niveau 

worden activiteiten ontplooid. In 2010 hebben 

we bijvoorbeeld: 

 - een hostess aangesteld om patiënten te 

ontvangen en indien gewenst te helpen 

met uitkleden;

Figuur 8 Telefonische bereikbaarheid
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 - spiegelgesprekken met patiënten gevoerd;

 - intervisiebijeenkomsten gehouden waar 

verpleegkundigen leren op verschillende 

wijze hun patiënten met ernstige ziekten te 

ondersteunen;

 - een verwendag voor oncologische 

patiënten gehouden;

 - geïnitieerd dat afdelingen blijvend aan 

de slag gaan met aanbevelingen uit het 

Medewerkerswaarderingsonderzoek 

(zie paragraaf 4.5.14 op bladzijde 93) en 

de interne service monitor (paragraaf 

4.5.16 op bladzijde 94). 

Daarnaast zijn de volgende verbeteringen 

doorgevoerd:

 - de telefonische bereikbaarheid is verder 

verbeterd (zie figuur 8). De telefonische 

bereikbaarheid wordt maandelijks op de 

poliklinieken in het Maasstad Ziekenhuis 

gemeten en gemonitord. In figuur 8 kunt 

u de verbetering van de bereikbaarheid in 

2010 aflezen ten opzichte van 2009;

 - wachttijden zijn verkort en veraangenaamd 

(zie bladzijde 70 en 71):

 - de nazorg voor de patiënt is aanzienlijk 

verbeterd door middel van het nabellen 

van de patiënt. Eventuele vragen worden 

hierdoor direct beantwoord en indien 

gewenst kunnen er passende acties 

genomen worden.

Gastgerichtheid als kerncompetentie van onze 
medewerkers
In 2010 is gastgerichtheid, naast samenwer-

kingsgerichtheid 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 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 

Figuur 9 Onderdelen gastgerichtheid
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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 9.

Kracht van verbinding
Ook in 2011 blijft gastgerichtheid een belang-

rijk doel. Onder de noemer ’de kracht van 

verbinding’ willen we:

 - de werkprocessen (op de nieuwbouw-

locatie) 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.

Als ondersteunende afdelingen professio-

neel 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 

Medewerkerswaarderingsonderzoek 

(MWO, zie verder paragraaf 4.5.14 op 

bladzijde 93);

 - wat medewerkers van de onderlinge 

dienstverlening  vinden door middel van 

een Interne Service Monitor (ISM, zie 

verder paragraaf 4.5.16 op bladzijde 94).

Doelstellingen voor 2011 ten aanzien van de 

marktonderzoeken zijn:

 - verbanden leggen tussen de drie onder-

zoeken: patiënttevredenheidsonderzoek 

medewerkerwaarderingsonderzoek en de 

interne service monitor; 

 - door digitalisering de onderzoeksresul-

taten sneller kunnen terugkoppelen naar 

de medewerkers;

 - uitbouwen van de onderzoeksresultaten 

naar meer werkbare aanbevelingen tot 

verbetering per afdeling;

 - een marktonderzoeksafdeling opzetten om 

aan de toenemende vraag naar vervolg-

onderzoek te kunnen voldoen.

4.2.3 Kernwaarde: financieel succesvol
De kernwaarde ‘financieel succesvol’ is 

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)).

Het Maasstad Ziekenhuis is 
zelf verantwoordelijk voor zijn 

eigen huishoudboekje. 
We dienen zelf te letten op onze 

uitgaven en inkomsten.

In tabel 31 en 32 zijn de doelstellingen en de 

realisatie weergegeven.

1 Poliklinisch marktaandeel
Ons poliklinisch marktaandeel in het verzor-

gingsgebied Rijnmond bleek in 2009 aanzien-

lijk te zijn gegroeid in vergelijking met 2008: 
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van 20,4% naar 21%. Dit komt doordat het 

Maasstad Ziekenhuis sneller groeide dan 

de markt. In 2010 waren er 168.944 eerste 

polikliniekbezoeken, terwijl de doelstelling op 

169.917 was gezet. Deze doelstelling is helaas 

niet volledig behaald. Welk marktaandeel het 

Maasstad Ziekenhuis in 2010 heeft behaald, 

zal in de zomer van 2011 bekend worden, 

omdat dan inzicht is in de groei van de hele 

markt. Zie tabel 32 en figuur 10.

Inspanningen in ons streven naar een 
groter marktaandeel
In 2010 is het Maasstad Ziekenhuis een meer 

concurrerende positie gaan bekleden in de 

regio. Om het poliklinisch marktaandeel te 

vergroten:

 - heeft het Maasstad Ziekenhuis goed naar 

de wensen van de patiënt geluisterd 

om vervolgens de zorgprocessen en de 

dienstverlening in het ziekenhuis te laten 

aansluiten bij deze wensen. Zo hebben 

wij onder meer kortere toegangstijden en 

wachttijden op de poliklinieken gereali-

seerd, alsmede nieuwe gecombineerde 

spreekuren.

 - doen we wat we zeggen, en zeggen we 

wat we doen. We willen ons onderscheiden 

door continu voor de patiënt transparant 

te maken wat we doen, waardoor de 

patiënt tevredenheid zal toenemen.

Tabel 31 Beleidsplan financieel succesvol

Kernwaarde Speerpunt Doelstelling 2012 Doelstelling 2010 Realisatie 2010

Financieel 
succesvol 

1. Poliklinisch 
marktaandeel

2. Resultaat 
uit gewone 
bedrijfsvoering

3. Solvabiliteit: eigen 
vermogen/ totaal 
opbrengsten inclu-
sief buitengewone 
lasten

4. Verhouding 
groei omzet/
groei kosten is 
gelijk aan de 
som der bedrijfs-
opbrengsten

5. DSCR

1. Marktaandeel is 
25%

2. Resultaat is 4,4 
miljoen

3. Solvabiliteit is 15%
4. Verhouding is 1,25
5. DSCR is minimaal 

1,4

1. Marktaandeel 
van 21,5% 
waarvan 169.917 
eerste polikliniek 
bezoeken 

2. Begroting 6,6 
miljoen

3. Solvabiliteit is 
15,0%

4. Verhouding is 0,80
5. DSCR minmaal 1,0

1. 168.944 eerste 
polikliniek 
bezoeken, 
waarvan het 
marktaandeel 
in de zomer van 
2011 bekend 
wordt gemaakt

2. Resultaat is 4,8 
miljoen

3. Solvabiliteit is 
16,2%

4. Verhouding is 0,98
5. DSCR 3,49

Tabel 32 Ontwikkeling poliklinische marktaandeel (doelstelling tov realisatie)

Realisatie 2010 Doelstelling 2010 Realisatie 2009 Realisatie 2008

Aantal 1e 
polikliniekbezoeken

168.944 169.917 162.537 151.964

% groei 1e polikliniek-
bezoeken ten opzichte van 
voorgaande jaar

3,9% 4,5% 7% 3,7%

Marktaandeel Bekend in zomer 
2011

21,5%* 21,0% 20,4%

*Prognose gebaseerd op de groei van de markt in de afgelopen 5 jaar.
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 - investeerden we in een betere relatie met 

verwijzers zoals huisartsen, bijvoorbeeld 

door een ruim pakket aan geaccrediteerde 

nascholingen (zie paragraaf 4.3.6 op blad-

zijde 80).

 - hebben we door onze corporate 

campagnes onze naamsbekendheid onder 

onze (potentiële) patiënten vergroot.

2 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Het Maasstad Ziekenhuis heeft in de meer-

jarenbegroting 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 houden 

we rekening met forse eenmalige kosten 

vanwege de voorbereiding voor de nieuw-

bouw. De realisatie in 2010 voldoet niet 

geheel aan de verwachtingen. De kosten 

nemen ten opzichte van de opbrengsten 

sneller toe dan geprognostiseerd. Het 

ziekenhuis heeft een groot aantal efficiency-

maatregelen genomen. We hebben ook 

een groot aantal van deze maatregelen in 

voorbereiding om tot een beter resultaat te 

komen. De Raad van Bestuur en het manage-

ment (medisch en organisatorisch) zijn nauw 

betrokken bij dit proces. De ontwikkelingen 

worden nader beschreven in paragraaf 4.7 op 

bladzijde 105.

3 Solvabiliteit
Het ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren 

een, voor de gezondheidszorg, goede solva-

biliteit bereikt.

Nadrukkelijk is het streven daarin door te 

groeien. Gedreven door het toenemende 

risico binnen de sector en de wens een 

sterke positie te behouden ten opzichte van 

de financiers streeft het ziekenhuis naar een 

solvabiliteitspercentage van 15% in 2012. 

De realisatie in 2010 is door het achter-

blijvende resultaat niet geheel conform de 

begroting. Met aanvullende maatregelen om 

het resultaat te verbeteren, wil het ziekenhuis 

vasthouden aan de doelstelling.

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 

Figuur 10 Ontwikkeling marktaandeel (kliniek+dagverpleging)
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anderzijds door met name in het B-segment 

met verzekeraars overeenstemming te 

bereiken over een dekkende prijs met een 

resultaatsmarge. In het kader van efficiënter 

werken worden mogelijkheden voor uitbeste-

ding, samenwerking of procesverbeteringen 

continu als alternatief voor het huidige reilen 

en zeilen in ogenschouw genomen.

In de loop van 2010 is gebleken dat de groei 

van de omzet zich voortzet. Evenwichtiger 

dan de afgelopen jaren in zowel het A- als 

het B-segment. Het lukt ons echter niet om 

de geformuleerde doelstelling, die een groei 

van het resultaat parallel aan de omzetgroei 

veronderstelt, te realiseren. De groei van de 

productie wordt voor een groot deel gereali-

seerd in relatief dure patiëntenzorg. Groei in 

patiëntenzorg is weliswaar één van de speer-

punten van ons ziekenhuis, maar deze groei 

gaat niet gepaard met voldoende omzetgroei 

van het ziekenhuis. Onder deze patiëntenzorg 

vallen onder meer de robotchirurgie, vaat-

chirurgie en het implanteren van AICD’s.

Het ziekenhuis heeft met verzekeraars wel 

afspraken kunnen maken over hogere tarieven 

voor de robotchirurgie. Deze tarieven staan 

echter in 2011 opnieuw onder druk. Voor de 

onder het A-segment vallende vaatchirurgie 

en 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.

Inspanningen in ons streven naar een 
gezonde verhouding
Het ziekenhuis heeft al enkele jaren inspan-

ningen gepleegd om de uitgaven voor perso-

neel niet in loondienst (PNIL) te reduceren. 

Met name voor de gespecialiseerde verpleeg-

kundigen heeft dit tot nu toe te weinig 

resultaat. De arbeidsmarkt voor die sector 

staat fors onder druk. Voor 2011 hebben we 

plannen om uiteindelijk de inzet PNIL daad-

werkelijk te reduceren.

Na de verhuizing in 2011 kunnen we door het 

samensmelten van afdelingen in de nieuw-

bouw efficiënter werken, waardoor het netto 

resultaat van de patiëntenzorg ook in finan-

ciële termen zou moeten groeien.
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4.2.4 Kernwaarde: voortdurend 
verbeteren

‘Gastgericht denken en handelen’ en ‘voort-

durend 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, geba-

seerd 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 doel-

stellingen belemmeren;

 - het bottom-up, multidisciplinair en metho-

dologisch oplossen van deze geprio-

riteerde oorzaken, door medische en 

verpleegkundige professionals, manage-

ment en medewerkers met ondersteuning 

van stafmedewerkers;

 - een korte, slagvaardige doorlooptijd van 

deze verbetercycli door een gestructu-

reerde escalatieprocedure, waardoor 

binnen maximaal twee maanden voor-

stellen 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.

Steeds beter met 
steeds meer tevreden patiënten

Onderstaand zijn ToC-toepassingen op 

patiëntenlogistiek per zorgdomein verder 

uitgewerkt. Daarnaast gebruikt het Maasstad 

Ziekenhuis ook ToC voor projectmanagement 

en zorgpadontwikkeling.

ToC op de Spoed Eisende Hulp (SEH)
Met een bezoekersaantal van 45.000 per 

jaar is de Spoedeisende hulp (SEH) van het 

Maasstad Ziekenhuis de drukste SEH in de 

regio Rotterdam. De doelstelling voor 2010 

was dat 98% van de patiënten binnen drie 

uur ontslagen of opgenomen moest zijn. 

Uiteindelijk is dit voor 2010 voor 95% van 
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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 geholpen1.

ToC op 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 specia-

lismen opgenomen die een langere obser-

vatieperiode 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 2010 was 

dat 75% van de patiënten binnen twaalf uur 

van het Observatorium zijn ontslagen of zijn 

opgenomen op een verpleegafdeling. Deze 

doelstelling is behaald. Zie tabel 33.

ToC op verpleegafdelingen
Ook op de verpleegafdelingen van ons 

ziekenhuis maken we gebruik van ToC. Dit 

gebeurt door voor elke patiënt een voor-

lopige 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 

1  In vergelijking tot andere ziekenhuizen in Nederland

resultaat van deze werkwijze is dat in 2010 de 

gemiddelde ligduur van een patiënt is terug-

gebracht van 4,8 naar 4,4 dagen.  Naast een 

verkorting van de ligduur is ook de informa-

tievoorziening 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 34.

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 2010.

ToC op de Verloskunde
De triageafdeling van het Maasstad 

Ziekenhuis is een spoedafdeling voor zwan-

gere vrouwen. In mei 2010 is op deze afdeling 

een soortgelijke ToC-applicatie geïmple-

menteerd als op de SEH. De patiënten op 

de dagbehandeling zijn in te delen in drie 

stromen, met bijbehorende doelstellingen:

Tabel 33 Implementatie ToC op de SEH (doelstelling t.o.v. realisatie)

Realisatie 2010 Doelstelling 2010 Realisatie 2009

Doorlooptijd SEH 95% binnen 3 uur 98% binnen 3 uur 98% binnen 4 uur

Doorlooptijd 
Observatorium

77% binnen 12 uur 75% binnen 12 uur 75% binnen 12 uur

Tabel 34 Ontwikkeling gemiddelde verpleegduur (doelstelling t.o.v. realisatie)

Realisatie 2010 Realisatie 2009 Doelstelling 
2009

Realisatie 2008 Nulmeting 
(2e helft 2006 
en 1e helft 
2007)

Gemiddelde 
verpleegduur

4,4 dagen 4,8 dagen 4,9 dagen 5,1 dagen 6,3 dagen
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Tabel 35 Implementatie ToC op de triage 

(doelstelling tov realisatie)

Realisatie 
2010

Doelstelling 
2010

Patiënten binnen 
30 minuten 
geholpen

60% binnen 
30 minuten 

90% binnen 
30 minuten

Patiënten binnen 
60 minuten 
geholpen

60% binnen 
60 minuten

90% binnen 
60 minuten

Patiënten binnen 
90 minuten 
geholpen

60% binnen 
90 minuten

90% binnen 
90 minuten

De doelstellingen zijn daarmee niet behaald. 

We zijn met de realisaties echter niet onte-

vreden. In de praktijk bleken de verbeteringen 

op de verloskunde namelijk complexer dan 

bijvoorbeeld op de SEH. 

Er is een aantal acties doorgevoerd om op 

verloskunde de resultaten verder te verbe-

teren. Zo wordt een arts-assistent ingezet met 

ervaring in spoedeisende zorg en er is meer 

aandacht voor inwerken en ondersteuning. 

Ook wordt geïnvesteerd in de samenwer-

king tussen laboratorium en verloskunde, 

zodat bloeduitslagen sneller bekend zijn. Tot 

slot kijken we naar een kwaliteitsslag in de 

registratie (snelheid geholpen patiënten), 

het proces rondom de inzet van de triage-

verpleegkundige en de beschikbare capaciteit.

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. Met de overige specialismen is 

een start gemaakt.

Het doel van deze vorm van ToC is om iedere 

patiënt vanaf de polikliniek een operatie-

datum mee te geven. Daarnaast hebben 

wij als doel om alle patiënten binnen de 

medische- en Treeknormen te opereren. Via 

ToC Elective hebben wij dit in 2010 kunnen 

monitoren. De resultaten zijn helaas nog 

niet goed meetbaar omdat we halverwege 

een jaar gestart zijn, maar wel is duidelijk 

geworden dat het gehele proces is versneld 

en wachtlijsten zijn gedaald (20%).

Tabel 36 ToC Elective

Realisatie 2010 Doelstelling 
2010

Patiënten krijgen 
vanaf polikliniek 
een operatie-
datum mee

Nog niet meet-
baar, proces-
versnelling en 
daling wachtlijst 
gerealiseerd

100%

Patiënten 
worden binnen 
Treeknorm 
geopereerd

Nog niet meet-
baar, proces-
versnelling en 
daling wachtlijst 
gerealiseerd

100%

Patiënten 
worden binnen 
medische- en 
commerciële 
norm geopereerd

Nog niet meet-
baar, proces-
versnelling en 
daling wachtlijst 
gerealiseerd

100%

Vanaf 1 januari 2011 zijn meer afdelingen met 

ToC Elective gaan werken. De verwachting is 

dat wij over 2011 de resultaten beter kunnen 

meten, zie tabel 36.

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 bijbeho-

rende doelstellingen: 
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Tabel 37 Implementatie ToC op de Dagbehandeling 

(doelstelling ten opzichte van realisatie)

Realisatie 
2010

Doelstelling 
2010

Patiënten hele 
dag aanwezig

85% binnen 
8 uur geholpen

98% binnen 
8 uur geholpen

Patiënten 
gemiddeld 5 uur 
aanwezig

50% binnen 
5 uur geholpen

98% binnen 
5 uur geholpen

Patiënten 
gemiddeld 3 uur 
aanwezig

95% binnen 
3 uur geholpen

98% binnen 
3 uur geholpen

Het tot nu toe behaalde resultaat is te danken 

aan de interventie om patiënten korter van 

te voren op te roepen voor de operatie. De 

patiënten ervaren dit als zeer prettig, aange-

zien ze minder lang hoeven te wachten. 

Daarnaast zijn afspraken gemaakt op het 

gebied van voorschrijfbeleid, wat heeft geleid 

tot een kwalitatief betere patiëntenzorg. 

Vooral in de categorie waarbij patiënten 

gemiddeld vijf uur aanwezig zijn, is nog grote 

winst te halen. Verandering van organisato-

rische werkwijzen staat hierbij centraal, zoals 

bijvoorbeeld duidelijke afspraken over de 

beschikbaarheid van de arts om patiënten te 

kunnen ontslaan en/of afspraken maken met 

vakgroepen omtrent ontslagcriteria, zodat de 

doorstroom van de patiënt beter verloopt. 

De implementatie hiervan is voorzien in het 

eerste kwartaal van 2011. Verdere implemen-

tatie van best practices op medisch gebied, 

bijvoorbeeld op het gebied van pijnbestrij-

ding en verdoving, wordt nader onderzocht 

en besproken met betrokkenen.

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 2010 niet haalbaar, 

maar na de verhuizing in mei 2011 begint 

een pilot.

Betrouwbaardere en snellere 
toegangstijden, kortere wachttijden en 
verbetering zorgpaden
Het Maasstad Ziekenhuis heeft in 2009 een 

nieuwe werkwijze ontwikkeld met de zoge-

heten ‘Rapid Reliable Response’ (RRR). De 

werkwijze heeft als doel:

 - betrouwbaardere en snellere toegangs-

tijden 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 2010 hebben we de zorgpaden geanaly-

seerd. 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 vervolgonder-

zoeken 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.

Vanzelfsprekend is de kwaliteit van de zorg-

paden verbeterd door een betere orga-

nisatie. 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 
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Tabel 38 Toegangstijden (in weken) Maasstad 

Ziekenhuis

Specialisme Loc. 
Clara

Loc. 
Zuider

Allergologie 3 -

Hooikoorts 1 -

Cardiologie 2 2

Chirurgie algemeen 1 1

Dermatologie 2 2

Gastro-enterologie 6 -

Gynaecologie algemeen 1 1

Interne Geneeskunde algemeen 2 1

Kaakchirurgie 4 -

Keel-, neus- en oorkunde 2 3

 - Keel en neusamandelen 
(kinderen)

4 3

Kindergeneeskunde algemeen 2 2

Longziekten 1 2

Neurochirurgie 3 -

Neurologie 7 7

Oogheelkunde 2 -

Orthopedie 1 -

Pijnbestrijding / Anesthesiologie 1 -

Plastische chirurgie - 4

Reumatologie 10* -

Revalidatiegeneeskunde - 2

Urologie 2 -

* vanwege grote patiëntenstroom uit de regio, in 
verband met pensionering van een specialist uit ander 
ziekenhuis

Tabel 39 Wachttijden (in weken) aantal 

behandelingen Maasstad Ziekenhuis

Specialisme Loc. 
Clara

Loc. 
Zuider

Cardiologie

 - Dotterbehandeling - 2

Chirurgie

 - Liesbreuk 4 5

 - Spataderen 5 4

 - Carpaal Tunnel Syndroom 2 4

 - Galblaas 5 5

 - Besnijdenis 4 6

 - Sterilisatie man 2 2

Plastische chirurgie

 - Borstverkleining - 12

 - Borstvergroting - 12

 - Buikwandcorrectie - 12

 - Dupuytren - 4

 - Carpaal Tunnel Syndroom - 4

Pijnbestrijding

 - Invasieve neuromodulatie 5 -

Gynaecologie

 - Laparoscopie 5 3

 - Sterilisatie vrouw 4 5

 - Baarmoederverwijdering 4 5

 - Incontinentie vrouw 4 6

 - Curettage 1 1

Keel-, neus- en oorkunde

 - Neus-/keelamandelen 4 -

 - Oorbuisjes 3 -

 - Neustussenschot 10 -

Neurochirurgie

 - Hernia 5 -

 - Carpaal Tunnel Syndroom 3 -

Oogheelkunde

 - Staar 8 -

Orthopedie

 - Totale heupoperatie 7 -

 - Kijkoperatie knie 4 -

 - Totale knie operatie 9 -

Urologie

 - Sterilisatie man 2 -

 - Prostaatoperatie / 
prostaatcarcinoom

5 -

 - Besnijdenis 5 -
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werkwijze met RRR-projecten wordt in 2011 

gecontinueerd.

Toegangs- en wachttijden
In de tabellen 38 en 39 vindt u onze 

toegangstijden tot onze poliklinieken 

alsmede de wachttijden voor een aantal 

behandelingen.

Advisory Board Company
Het Maasstad Ziekenhuis is in 2009 lid 

geworden van de Advisory Board Company. 

Dit netwerk van 2700 internationale zorg-

instellingen 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 erva-

ring 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 belang-

rijke bron voor de strategiebepaling van ons 

ziekenhuis voor de periode 2011 – 2015.

4.2.5 De nieuwbouwlocatie
Het Maasstad Ziekenhuis staat aan de voor-

avond van de overgang naar zijn nieuwe 

locatie. De locaties St. Clara Ziekenhuis en 

Zuiderziekenhuis komen bij elkaar in een 

nieuw gebouw. In 2010, het jaar van de ople-

vering, hebben wij hiervoor veel inspanningen 

geleverd.

De aannemers Ballast Nedam en ULC hebben 

in 2010 de belangrijkste bouwwerkzaam-

heden van de nieuwbouw van het Maasstad 

Ziekenhuis afgerond. De eerste bouwfase is 

volgens planning in september opgeleverd 

en de tweede bouwfase in december, waarna 

de aannemers het gebouw officieel aan ons 

hebben overgedragen.

Medio 2010 hebben we de bouwvergun-

ning voor het Milieupark gekregen. Ook 
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dit onderdeel is in december opgeleverd. 

De vergunning voor het helidek wordt naar 

verwachting begin 2011 afgegeven, waarna 

de aanleg kan beginnen. Deze werkzaam-

heden zijn en worden uitgevoerd onder regie 

van het Projectbureau Nieuwbouw. Tot 17 mei 

verricht het Projectbureau afbouwwerkzaam-

heden, waarna het wordt opgeheven.

Programma Ingebruikname Nieuwbouw  
(PIN) 2010
Om de overgang van twee locaties naar 

één in goede banen te leiden, moet enorm 

veel worden geregeld. Daarvoor is in 2009 

het Programma Ingebruikname Nieuwbouw 

gestart met de voorbereiding voor de verhui-

zing en inhuizing. Het programma richt zich 

op alle werkzaamheden die moeten worden 

uitgevoerd tussen de bouwkundige opleve-

ring en de ingebruikname op 17 mei 2011.

Om het programma goed te laten verlopen, 

is een projectorganisatie ingericht met negen 

projecten. Deze projecten vertegenwoordigen 

enerzijds de bouwkundige, technische en logis-

tieke kant van de ingebruikname, en anderzijds 

de menselijke kant van deze verandering. Door 

op elke afdeling een of meer kwartiermakers 

aan te stellen, die al vroegtijdig betrokken 

waren en meehielpen in de projecten, hebben 

wij de verbinding tussen de afdelingen en de 

nieuwbouworganisatie gelegd.

Een mijlpaal in het programma was de bouw-

kundige oplevering van het gebouw eind 

september. Vanaf dat moment is de project-

organisatie bezig met de uitvoering van alle 

werkzaamheden conform de minutieus voor-

bereide planning.

Doorkijk naar 2011
Tot de ingebruikname op 17 mei verschuiven 

de activiteiten van bouwkundige aanpas-

singen en het installeren van medische 

apparatuur naar volledige inrichting en 

aankleding. Wij hebben ervoor gekozen om 

de verhuizing zo kort mogelijk te laten duren. 

De poliklinieken sluiten vrijdag 13 mei waarna 

er drie dagen, 24 uur per dag, wordt verhuisd. 

Maandag 16 mei verhuizen de patiënten en 

gaan we uitpakken en inrichten. Dinsdag 17 

mei opent het nieuwe ziekenhuis zijn deuren.
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4.2.6 Informatie & Communicatie 
Technologie (ICT)

Het betrekken van het nieuwe ziekenhuis is 

ook op ICT-gebied een belangrijke mijlpaal. 

Ons doel voor 2010 was dan ook om ons 

hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. 

Door het uitvoeren van een groot aantal 

ICT-projecten hebben we als Maasstad 

Ziekenhuis naar de verhuizing toegewerkt.

Voor de dossiervorming, beelddigitalisering 

en ontmanteling van het medisch archief 

is ons doel gehaald om in 2010 volledig 

gedigitaliseerd te zijn. De voorgenomen 

digitalisering voor het gehele ziekenhuis is 

gerealiseerd.

Op het gebied van informatiebeveiliging 

is verdergegaan op de ingeslagen weg om 

te voldoen aan de kwaliteitseis NEN7510. 

Door middel van een onafhankelijke audit 

op basis van het toetsingsreglement van 

de NVZ is aangetoond dat het ziekenhuis 

voldoet aan de eisen van de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg op het gebied van 

informatiebeveiliging.

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
Bijna alle specialistische medische dossiers en 

gerelateerde verpleegkundige dossiers zijn 

eind 2010 geïmplementeerd. Samen met het 

verder geoptimaliseerde Gemeenschappelijk 

Kerndossier (GKD) is een integraal en digitaal 

patiëntendossier voor het gehele ziekenhuis 

hiermee een feit. Met de implementatie van 

de laatste dossiers is aan de belangrijkste 

voorwaarde voldaan om een ‘papierloos 

ziekenhuis’ te zijn. Door ook de digitale infor-

matie van functieonderzoeken beschikbaar 

te maken, is het integraal patiëntendossier 

compleet.

Ons doel is om in de nieuwbouw een papier-

loos ziekenhuis te zijn (volledig gedigitali-

seerd). Om dit te bewerkstelligen, moeten we 

ook de orders en aanvragen gedigitaliseerd 

aanbieden en afhandelen. Eind 2009 zijn we 

daarmee begonnen en in 2010 hebben we dit 

verder geoptimaliseerd en geïntegreerd in de 

Elektronische Patiënten Dossiers.

ICT- infrastructuur
Aan de basis-ICT-infrastructuur, als fundament 

voor de totale ICT-dienstverlening, hebben 

we veel verbeterd. Deze is in 2010 herzien 

en verder uitgebouwd. Vooruitlopend op de 

verhuizing zijn we begonnen om de geda-

teerde infrastructuur in fasen te vervangen 

en aan te passen aan hedendaagse opera-

tionele eisen en ICT-standaarden. Hierbij 

zijn de mogelijkheden van een extern data-

center Rotterdam Internet Exchange (R-IX)  

in combinatie met de technische faciliteiten 

in het eigen ziekenhuis verder ontwikkeld. 

De aanpassingen waarborgen een verbete-

ring voor de beschikbaarheid en continuïteit 

en zijn een basis voor verdere standaar-

disering en professionalisering van onze 

dienstverlening.

De storage-architectuur van het zieken-

huis is op belangrijke punten verbeterd. 

Nieuwe primaire storage voor het Ziekenhuis 

Informatie Systeem (EZIS) zorgt voor een 

databeschikbaarheid van vrijwel 100% en 

een sterk gereduceerde beheerlast. De 

verouderde technologie voor de tier 2 en 3 

storage van overige applicaties is vervangen 

en uitgebreid. Ook is de back-up en restore-

oplossing aangepast, waardoor de restore-

tijden met gemiddeld 75% zijn gereduceerd. 

Het digitale archief is opnieuw ingericht op 

basis van Storage as a Service. Zowel medi-

sche informatie (DICOM) als overige infor-

matie wordt op basis van een afgenomen 

dienst op meerdere locaties in Nederland 

veilig opgeslagen.

Met het virtualiseren van zowel servers als 

werkplekken hebben we een grote stap 

gemaakt in de betrouwbaarheid, schaalbaar-

heid en standaardisatie van de infrastruc-

tuur. Ruim 80% van alle servers en van de 

werkplekken is gevirtualiseerd. Door de 

centralisatie van virtuele servers in de veel 

beter beheerbare virtuele serverclusters is de 

controle op de totale keten van dienstver-

lening toegenomen. Op de werkplek wordt 
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gewerkt op basis van verregaand gestandaar-

diseerde werkstations, de zogenaamde ‘thin 

clients’. Hiermee wordt de dienstverlening 

naar eindgebruikers verbeterd en tegen 

lagere kosten uitgevoerd.

Wij hebben vrijwel het gehele lokale en 

interlokale netwerk (LAN/WAN) vervangen en 

gestandaardiseerd. Ook de externe koppe-

lingen zijn aangepast en nu zonder uitzonde-

ring redundant uitgevoerd. Hiermee hebben 

we een uiterst betrouwbare netwerklaag 

gerealiseerd, die grote mogelijkheden biedt 

voor toekomstige ontwikkelingen. Een ‘tech-

nology refresh’ is opgenomen in de afspraken 

met leveranciers, zodat wij ons voor langere 

tijd hebben verzekerd van de meest moderne 

technologie.

Regionale samenwerking
Het Maasstad Ziekenhuis hecht veel waarde 

aan regionale samenwerking. Zo wordt 

intensief samengewerkt met twee regionale 

diagnostische centra, waarbij uitwisseling van 

(beeld)informatie belangrijk is. Dit is in 2010 

gerealiseerd.

Samen met het Erasmus MC, het Sint 

Franciscus Gasthuis en het Nictiz (expertise-

centrum op het gebied van ontwikkeling van 

ICT in de zorgsector) werken we in de regio 

verder om te komen tot uitwisseling van 

patiëntgegevens.

Eind 2010 is het zorgportaal voor zorgverle-

ners gelanceerd. Hierdoor kunnen we gege-

vens ook buiten de muren van het ziekenhuis 

delen. De huisarts heeft inzicht in bepaalde 

gegevens uit het Elektronisch Patiënten 

Dossier (EPD) van zijn eigen patiënten. Ook 

is direct inzichtelijk wie van zijn patiënten zijn 

opgenomen in het ziekenhuis en op welke 

afdeling zij verblijven.

4.2.7 Sourcing
Bij een overgang naar een nieuwe locatie 

komt ook op het gebied van Sourcing veel 

kijken. In het jaar 2010 hebben wij onder meer 

de volgende projecten gerealiseerd:

Optimaal Decentraal 

Alle decentrale magazijnen zijn op papier 

zodanig ingericht dat zij in de nieuwbouw-

situatie passen. Enkele zijn al fysiek omge-

bouwd om de situatie in de nieuwbouw te 

kunnen simuleren. Hierdoor went men aan 

de systematiek en inrichting, en worden 

de vastgestelde voorraadhoogtes real life 

getest.

Ondersteuning nieuwbouw 

Sourcing heeft een belangrijke rol 

gespeeld in de aanloop naar de nieuw-

bouw. Er is een inkoopactieplan opgezet 

voor € 45 miljoen aan investeringen. 

Daarnaast heeft Sourcing diverse aanbe-

stedingstrajecten op exploitatieniveau 

ondersteund. 

Medimall/Zorgboulevard 

Sourcing heeft de inbouwpakketten op 

zich genomen van de afdelingen die 

worden gehuisvest in de Medimall op de 

Zorgboulevard. Dit zijn de Revalidatie, 

Poli Plastische chirurgie, Piketkamers en 

het personeelsrestaurant (La Place). De 

ingebruikname is gelijk aan die van het 

ziekenhuis.

Digimaas 

Het project DigiMaas faciliteert de afde-

lingen bij het digitaliseren van de niet 

EPD-gebonden archieven om na de 

verhuizing digitaal te kunnen werken en 

archieven op gemakkelijke wijze te kunnen 

raadplegen en in te zien.

Centrale Sterilisatieafdeling in Barendrecht 

Naast de bouw van het ziekenhuis is in 

2010 ook de verbouwing begonnen van 

de Centrale Sterilisatieafdeling. Hiervoor is 

een geschikt pand gevonden op het indus-

trieterrein (Vaanpark 4) in Barendrecht. 

In dit gebouw worden alle instrumenten 

die worden gebruikt bij operaties of 

ingrepen gereinigd en gesteriliseerd. Hier 

komt ook het distributiecentrum, zodat er 

een optimale bevoorrading van het zieken-

huis kan plaatsvinden.
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Naast de speciale nieuwbouwprojecten zijn de 

volgende projecten gerealiseerd:

Buffermanagement 

Het project Buffermanagement heeft de 

ToC-theorie toegepast op het meldingen-

beheer van het Maasstad Service Punt. Dit 

project heeft prestaties inzichtelijk 

gemaakt en de dienstverlening naar een 

hoger niveau getild.

Prospitalia  

Door middel van de GPO (Group 

Purchasing Organization) zijn inkoop-

voordelen behaald op het gebied van 

medische ge- en verbruiksmiddelen.

Studentenpool 

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-winsituatie.

Programma Efficiënter Werken 

Het Maasstad Ziekenhuis anticipeert op 

een mogelijke overheidskorting. Door 

projecten te starten waarmee wij onze 

omzet kunnen verhogen of efficiënter 

kunnen werken, willen wij de korting voor 

zijn. Een aantal managers onderzoekt 

de mogelijkheden met behulp van de 

studentenpool.

Servicegericht Patiëntenvervoer 

Door gebruik te maken van een aanvraag-

systeem is het vervoer van patiënten voor 

een groot deel uit handen genomen van 

de verpleging en bij logistiek onderge-

bracht. Hierdoor zijn patiënten op tijd op 

afspraken en wordt de verpleging ontlast 

van logistieke werkzaamheden.

Patiënten Entertainment 

Het project Patiënten Entertainment 

voorziet in de behoefte van de patiënt om 

tijdens de ligduur in ons ziekenhuis te zijn 

voorzien van dezelfde gemakken als thuis, 

zoals radio, tv en internet. Eveneens biedt 

Patiënten Entertainment het ziekenhuis de 

mogelijkheid om de informatieverstrekking 

aan patiënten te verbeteren. Ook kunnen 

patiënten maaltijden zelf bestellen.  

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

4.3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem
In de besturing van het Maasstad Ziekenhuis 

maken we sinds 2010 gebruik van de 

Balanced Scorecard als belangrijk hulp-

middel. 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 manage-

mentniveau wordt deze Balanced Scorecard 

elke maand in de Board Review besproken en 

wordt bepaald welke bijsturing naar aanlei-

ding van de ontwikkeling moet plaatsvinden. 

De Board Review duurt hierbij één werkdag.

In het kwadrant Kwaliteit richten we ons zowel 

op de kwaliteit van de zorg als op de kwaliteit 

van de overige processen binnen de organi-

satie. Naast de Balanced Scorecard werken 

we binnen het ziekenhuis breed met de bestu-

ringsprincipes uit de Theory of Constraints 

(ToC).

In 2010 is via het programma sturen op 

resultaat (SOR) veel aandacht besteed aan 

het verder implementeren van de Balanced 

Scorecard en de achterliggende besturings-

filosofie. Mede op basis hiervan is het sturen 

op basis van de Balanced Scorecard en meer 

specifiek het kwadrant Kwaliteit intrinsiek 

onderdeel geworden van het besturings-

systeem van het Maasstad Ziekenhuis.

Kwaliteit van informatie en registratie
De afgelopen jaren is de kwaliteit van regis-

tratie steeds belangrijker geworden. Een 

groeiend aantal stakeholders vraagt om 

detailinformatie. Of het nu gaat om het 

vastleggen van aantallen, samenstelling of 
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bedragen, de vastlegging van informatie 

vormt de basis voor het beantwoorden van 

de grote hoeveelheid vragen van diverse 

stakeholders.

In 2010 heeft via het programma ‘DOT van 

een kans’ een voorbereiding plaatsgevonden 

op de implementatie van het verbeterplan 

van de DBC- systematiek ‘DOT’. In deze 

voorbereiding hebben we verbeteringen 

in de bronregistratie kunnen doorvoeren, 

waarbij we naar schatting ruim € 715.800,- aan 

opbrengsten hebben kunnen genereren. We 

hebben een continu proces van terugkoppe-

ling en kennisdeling naar de bron toe opgezet 

en in werkafspraken vastgelegd. Ook hebben 

we verschillende werkprocessen geoptimali-

seerd, zoals het registreren van machtigingen, 

verkeerde beddagen en patiëntenregistratie. 

In 2011 hebben we via het programma, 

dat initieel uit zeven projecten bestaat, de 

verschillende facetten van het verbeterplan 

‘DOT’ geïmplementeerd. Daarnaast vindt 

de implementatie van een nieuw facturatie-

programma plaats. Voor de financiële adminis-

tratie staat de invoer van een nieuwe, op de 

nieuwbouw afgestemde kostenplaatsenstruc-

tuur en de invoer van een nieuwe crediteuren-

module op de planning.

Vanzelfsprekend leiden bovenstaande activi-

teiten en maatregelen ter bevordering van de 

kwaliteit van registratie ook tot een verbete-

ring van de kwaliteit van de informatie. Ter 

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 aanslui-

tingscontroles tussen de ‘leverende’ systemen 

aan het datawarehouse, zoals EZIS en Exact. 

Binnen de bronsystemen zelf zijn ook aanslui-

tings- en verbandscontroles opgenomen. Voor 

de productieadministratie maken we naast 

EZIS gebruik van door ValueCare ontwik-

kelde 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 analy-

seren we signalen van de gebruikers over de 

betrouwbaarheid van de opgeleverde infor-

matie. Deze signalen leiden waar nodig tot 

structurele aanpassingen.

Na de ervaringen en de sterke uitbreiding van 

het werken met de Balanced Scorecards en 

Dashboards in Webfocus in 2010, is het nu tijd 

voor de volgende stap. De door de directie 

gebruikte Balanced Scorecard en de daarbij 

horende KPI’s worden verder toegespitst op 

de lange termijndoelstellingen, die zijn gefor-

muleerd in ons ‘oranje boekje’:

1. veilig en met een kwalitatief goede 

uitkomst;

2. voortdurend verbeteren;

3. gastgericht denken en handelen door 

geïnspireerd personeel;

4. financieel succesvol.

4.3.2 Gegevensbeveiliging
Patiëntgegevens worden steeds meer gedi-

gitaliseerd. Hierdoor wordt informatiebe-

veiliging steeds belangrijker en vraagt dit in 

toenemende mate onze aandacht. Grenzen 

binnen en buiten het ziekenhuis vervagen 

door koppeling van informatie en uitwisseling 

van gegevens. Ons ziekenhuis is zich hiervan 

bewust en heeft in 2010 meer dan ooit geïn-

vesteerd in deze vorm van patiëntveiligheid.

Zo hebben we gezamenlijk gewerkt aan de 

vernieuwing van het informatiebeveiligings-

beleid en hebben we een informatie-

beveiligings plan voor de komende jaren 

opgesteld. In het najaar van 2010 is een 

bewustwordingscampagne gestart, met als 

doel om het veilig omgaan met (patiënt)

gegevens te borgen in het gedrag van al onze 

medewerkers.

Ook hebben we technische maatregelen 

genomen om veiliger met patiënt informatie 

om te gaan. Zo hebben we identity manage-

ment doorontwikkeld, waardoor we in 
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2011 controle door middel van raadpleging-

logboeken (conform NEN7513) kunnen 

verscherpen.

Ook is voor ons nieuwe ziekenhuis een 

nieuwe werkplekstandaard ontwikkeld, dat 

dit veilig werken faciliteert. Hierdoor verbe-

tert de beschikbaarheid en betrouwbaarheid 

van informatie(-systemen) en zijn ze beter 

beschermd tegen onbevoegde inzage. ‘Follow 

me printing’ zorgt ervoor dat afdrukken 

niet meer onbeheerd op printers blijven 

liggen, waardoor ook op papier de (patiënt-)

gegevens steeds veiliger zijn.

Mede door deze extra aandacht is tijdens 

de EDP (Electronic Data Processing)-audit 

voor ons ziekenhuis op bijna alle onder-

zochte punten verbetering geconstateerd 

en hebben we aan het eind van het jaar voor 

de eerste maal voor alle onderzochte deel-

gebieden voldaan aan de externe eis van het 

NVZ-toetsingsreglement voor NEN7510.

4.3.3 Kwaliteit van gebouwen

Onderhoud gebouwen
De  verhuizing naar onze nieuwbouwlocatie 

staat gepland voor mei 2011. Dit betekent 

dat in 2010 alleen het uiterst noodzakelijke 

onderhoud heeft plaatsgevonden aan onze 

huidige gebouwen. Logischerwijs zijn wel de 

noodzakelijke acties uitgevoerd voor de veilig-

heid. Zo was sprake van 10274 aanvragen, 

dan wel storingen, installaties en onderhoud 

die levensbedreigend konden zijn of worden 

indien er niet was opgetreden. Denk hierbij 

aan bijvoorbeeld het onderhoud van de 

brandmeldcentrale, de persluchtinstallatie 

(in verband met beademing) en liften.

Brandveiligheid
Het Maasstad Ziekenhuis voldoet voor zijn 

gebouwen aan alle eisen van brandveiligheid.

Verkoop gebouwen
De locatie Zuiderziekenhuis is verkocht aan 

de Groene Groep uit Rotterdam. De Groene 

Groep heeft aan het Maasstad Ziekenhuis 

echter te kennen gegeven de locatie 

Zuiderziekenhuis niet te willen afnemen. Het 

ziekenhuis is het niet eens met deze ziens-

wijze en laat onderzoek doen naar de juiste 

volgende stap om de Groene Groep wel 

de locatie Zuider te laten afnemen. Na de 

verhuizing wordt deze locatie zo snel moge-

lijk geheel buiten gebruik gesteld. De locatie 

Clara blijft na de verhuizing nog operationeel 

ten behoeve van een aantal functies die pas 

later naar de nieuwbouw verhuizen of naar 

de nieuwe Centrale Sterilisatieafdeling in 

Barendrecht. Het verkoopproces voor de 

locatie Clara is nog niet in gang gezet. Eerst 

onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn 

voor gebruik in het perspectief van de huidige 

wet- en regelgeving. Daarbij is ook van belang 

of de gemeente Rotterdam het plan ‘Park 

Stadion’ doorzet.

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 kwaliteits-

onderdelen levert een accreditatie op. In 

2010 beschikten de onderstaande afdelingen 

van het Maasstad Ziekenhuis over een (her)

certificering of accreditatie. Zie tabel 40 op 

bladzijde 79.

Daarnaast zijn we in 2008 begonnen om voor 

informatiebeveiliging gecertificeerd te worden 

volgens de NEN 7510. Onze doelstelling om 

in 2010 gecertificeerd te zijn, is gehaald op 

basis van het Toetsingskader NVZ. 

4.3.5 Visitaties
Onder de kernwaarden ‘kwaliteit en veilig-

heid’ wordt het Maasstad Ziekenhuis in 

het kader van opleiding gevisiteerd door 

de Medische Specialistische Registratie 

Commissie of de wetenschappelijke vereni-

gingen. Tevens wordt gevisiteerd in het 

kader van kwaliteit. Een kwaliteitsvisitatie is 

een vorm van intercollegiale toetsing gericht 

op het functioneren van een maatschap of 
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vakgroep. Elke praktijk krijgt één keer per 

vijf jaar een visitatie. De voorbereidings-

acties voor een kwaliteitsvisitatie worden op 

maatschapniveau besproken. Hieruit volgen 

conclusies en een verbeterplan, dat de 

visitatie commissie ontvangt.

Resultaten 

In 2010 zijn drie vakgroepen door hun 

beroepsvereniging gevisiteerd. Zij hebben 

allen een positieve beoordeling gekregen. 

Een volgende visitatie voor de betreffende 

vakgroepen staat gepland over vijf jaar. 

Een vakgroep heeft een kwaliteitsvisitatie 

ondergaan, met een positieve beoordeling als 

resultaat. Zie tabel 41.

STZ-visitatie
Het Maasstad Ziekenhuis heeft de ambitie 

om tot de vereniging van Samenwerkende 

Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) te 

behoren. De STZ bestaat uit 27 grote zieken-

huizen in Nederland die hooggespecialiseerde 

medische zorg verlenen. Deze ‘teaching 

hospitals’ werken samen op het gebied 

van medisch-specialistische opleidingen en 

andere opleidingen in de gezondheidszorg, 

Tabel 40 (Her)certificeringen en/of accreditaties per afdeling

Afdeling Norm/Keurmerk Certificaat 
sinds

Dialyse HKZ-ISO 9001:2000 
Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorg-
sector (HKZ)

2003

Dialyse Vakantiecentrum Cape Helius 2010

Klinische fysica (infuuspompen en 
hemodialyseapparatuur)

International Organization for Standardization (ISO) – 
TNO QMT certificaten

2006

Vaatcentrum Vaatkeurmerk (De Hart&Vaatgroep) 2007

Ziekenhuisapotheek Fabrikantenvergunning (Farmatec-BMC) 2007

Ziekenhuisapotheek GMP-Z3 2008

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

Tabel 41 Visitaties per vakgroep

Specialisme Kwaliteits- of opleidingsvisitatie Resultaat

Revalidatiegeneeskunde opleiding verlening tot 2015

Chirurgie opleiding verlening tot 2015

Interne Geneeskunde opleiding 
kwaliteit

verlening tot 2015
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wetenschappelijk onderzoek en bovenregio-

nale topklinische zorg.

Naast genoemde  visitaties per vakgroep, is 

ons ziekenhuis op 1 december 2010 gevisi-

teerd door een visitatiecommissie van de STZ. 

Het bestuur van de STZ zal de vertegenwoor-

digers van de STZ-ziekenhuizen tijdens de 

ledenvergadering in april 2011 positief advi-

seren over de toetreding van het Maasstad 

Ziekenhuis. Diezelfde maand nog zal het 

officiële en definitieve ‘ja’ tegen ons geas-

socieerd lidmaatschap volgen. Het Maasstad 

Ziekenhuis ziet een geassocieerd lidmaat-

schap als de eerste stap naar een volwaardig 

lidmaatschap, hetgeen onze ambitie is. 

4.3.6 Relatie met huisartsen 
Onder de kernwaarde ‘financieel succesvol’ 

streeft het Maasstad Ziekenhuis naar een 

poliklinisch marktaandeel van 25%. Het 

opbouwen en behouden van een goede 

relatie met verwijzers is voor ons ziekenhuis 

erg belangrijk. De verwijzers zijn voor ons 

belangrijk om de eerste- en tweedelijns zorg 

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 zieken-

huis en geven nascholing. Onze accountmana-

gers vervullen daarbij een brugfunctie tussen 

het ziekenhuis en de huisartsen.

In 2010 zijn verschillende activiteiten en 

inspanningen geleverd, zoals:

 - het maken van afspraken met de huis-

artsenkring op het gebied van het voor-

schrijven van generieke medicatie;

 - periodiek overleg tussen een aantal speci-

alismen en huisartsenpraktijken, waaruit 

samenwerkingsafspraken zijn ontstaan 

(bijvoorbeeld over de COPD, dermato-

logie, pijnbestrijding en oogheelkunde);

 - driemaal het ‘Huisartsen Overleg Maasstad 

Ziekenhuis’ gehouden (ter bevordering van 

de wederzijdse samenwerking);
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 - de maandelijkse nascholingsformule 

gehouden (Lombardijen-fora) voor 

huisartsen;

 - een nascholingsformule gehouden voor 

verloskundigen en CJG-artsen (Centrum 

voor Jeugd en Gezin);

 - symposium gehouden over robotchirurgie;

 - aanwezig met een stand op de 

Huisartsenbeurs in Ahoy, waar huisartsen 

en praktijkondersteuners een AED–cursus 

konden volgen. Ook konden zij oefenen 

met de laparoscoop en het maken van 

uitstrijkjes;

 - het BeterEvenement gehouden, waarbij 

huisartsen en specialisten elkaar hebben 

ontmoet en onderling ervaringen hebben 

uitgewisseld. Tevens is de nieuwbouw-

locatie bezocht.

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.

Behalve het Maasstad Ziekenhuis zijn in 2010 

ook het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en het 

Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht/

Zwijndrecht aangesloten bij ZorgDomein, 

waardoor het model een breed draagvlak 

heeft gekregen in de regio Rijnmond-Zuid.

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.

De onderhandeling met zorgverzekeraars 

werd in 2010 gedomineerd door onduide-

lijkheden in de ontwikkelingen op landelijk 

niveau. Kortingen op het honorarium van 

specialisten, onduidelijkheden over de 
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invoering van het verbeterplan DBC’s op 

weg naar transparantie (DOT) in 2012 en de 

dreigende extra bezuinigingen bemoeilijkten 

de voortgang van deze onderhandeling. Toch 

hebben wij ook in 2010 met alle zorgverzeke-

raars contracten afgesloten voor het leveren 

van zorg in het B-segment. De onderhan-

delingen voor het A-segment zijn dit jaar 

gevoerd met Achmea en CZ.

Wij hebben met de diverse verzekeraars 

afspraken gemaakt over de prijs, het volume 

en de kwaliteit van de zorg. Achmea heeft 

ook in 2010 gekozen om – voor een klein 

aantal behandelingen – te werken met voor-

keursaanbieders. Deze voorkeursaanbieders 

zijn gekozen op basis van kwaliteitsgegevens 

en dienstverlening. Ons ziekenhuis is in 2010 

voor maar liefst drie behandelingen gekozen 

tot een van de voorkeursaanbieders, te weten 

voor de knieprothese, de heupprothese en de 

liesbreuk.

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 kwaliteits-

indicatoren. Het doel hiervan is dat de kwali-

teit en de doelmatigheid binnen ziekenhuizen 

worden verbeterd en de keuzevrijheid van 

patiënten vergroot. Er wordt namelijk inzich-

telijk 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 leve-

ren we de afgelopen jaren ook prestatie-

indicatoren aan die worden ontwikkeld 

door Stichting Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. 

Stichting Zichtbare Zorg is een samenwer-

king tussen belanghebbendenorganisaties 

in de zorg (o.a. zorgverzekeraars, de Orde 

van Medisch Specialisten en de Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuizen) die zorgen voor 

een eenduidige uitvraag van informatie bij 

de zorgaanbieders en voor een vergroting 

van de transparantie van het zorgaanbod bij 

de patiënten, zorgverzekeraars en andere 

belangstellenden.

De prestatie-indicatoren voor de 

Inspectie voor de Gezondheids zorg 

worden gepresenteerd op de website 

www.ziekenhuizentransparant.nl en op 

de site van het Maasstad Ziekenhuis 

(www.maasstadziekenhuis.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, steeg het Maasstad Ziekenhuis 

in 2010 naar de 5e plek (35e plek in 2009; 

56e plek in 2008; 84e plek in 2007).

Een groot deel van de prestatie-indicatoren is 

opgenomen in ons dashboard. Dit dashboard 

is een tool waarmee maandelijks wordt gerap-

porteerd 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 verbe-

teren’ 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 

decentraal af te handelen is na aanschaf en 

inrichting in februari 2010 organisatiebreed 

uitgerold. Wij maken in onze klachtenregeling 
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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 trans-

parant 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 betrek-

king tot het voorkomen van klachten te 

realiseren.

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 klacht dossier. 

Als de klacht niet decentraal kan worden 

afgehandeld, verloopt de afhandeling van de 

klacht centraal via de klachtenfunctionaris.

In 2010 hebben 413 klagers 510 klachten bij 

de beide klachtenfunctionarissen ingediend. 

Tabel 42 Aantal klachten gemeld bij 

functionarissen

Onderwerp Aantal ingediende 
klachten

2010 2009

Medisch/verpleegkundig 221 182

Relationeel 159 143

Organisatorisch 112 89

Financieel 18 24

Totaal 510 438

Klachtenbehandeling
Het Maasstad Ziekenhuis heeft een klachten-

commissie waar cliënten een klacht kunnen 

(laten) indienen over een gedraging van 

een medewerker van het ziekenhuis. Wij 

informeren 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 geledingen. 

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 ontvankelijk 

is bevonden, stelt de klachtencommissie een 

onderzoek in en vraagt de benodigde gege-

vens op. De commissie stelt de aangeklaagde 

in de gelegenheid schriftelijk een toelichting 

te geven op de klacht en stelt partijen vervol-

gens wederzijds op de hoogte van ieders 

zienswijze. Klager en aangeklaagde worden 

uitgenodigd voor een mondelinge behande-

ling van de zaak. Tijdens de procedure kunnen 

zowel klager als aangeklaagde zich laten 

bijstaan.

Om te waarborgen dat de klacht binnen een 

redelijke termijn wordt afgehandeld, staat in 
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Tabel 43 Aantal ingediende klachten en klachten waarover in 2010 een uitspraak is gedaan

Onderwerp Aantal 
ingediende 

klachten

Aantal 
uitspraken*

% Gegrond % Ongegrond %

Medisch/
verpleegkundig

39 8 21% 2 5% 5 13%

Relationeel 9 4 44% 2 22% 2 22%

Organisatorisch 3 - - -

Financieel - - -

Totaal 51 12 24% 4 8% 4 8%

* inclusief lopende zaken uit 2009

Tabel 44 Aantal gemelde incidenten

Aard van de melding 2010 2009 % stijging/
daling 

Behandeling en verzorging 373 173 + 115

Bloedproducten 10 

Medicatie en infusie 362 297 + 22

Valincidenten 158 178 - 12

Overige meldingen 741 556 + 33

Laboratoria meldingen vanaf april 2010 apart 219

Totaal aantal meldingen 1853 1214

 

Tabel 45 Aantal gemelde incidenten (2010)

  Behandeling 
& Verzorging

Laboratoria 
meldingen

Medische & 
Infusie

Overige 
meldingen

Valincidenten  

Jan 31 0 38 61 18  

Feb 30 1 38 57 13  

Mrt 39 0 29 84 12  

Apr 35 2 35 69 9  

Mei 17 2 27 75 8  

Juni 37 15 31 97 14  

Juli 26 20 25 53 14  

Aug 31 35 23 44 11  

Sept 22 27 29 51 9  

Okt 34 27 25 41 21  

Nov 37 31 32 65 14  

Dec 34 59 30 44 15  

Totaal 373 219 362 741 158 1853
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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 verlen-

ging doen we, onder vermelding van de reden 

en een nieuwe termijn, schriftelijk mededeling 

aan de betrokken partijen. 

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.

In 2010 heeft de klachtencommissie over 

twaalf klachten een uitspraak gedaan, waarvan 

er vier gegrond werden verklaard. Deze vier 

dossiers hebben geleid tot twee aanbeve-

lingen van de klachtencommissie. Alle aanbe-

velingen die de commissie heeft gedaan, zijn 

door de directie overgenomen. Het meest 

voorkomende onderwerp bij de aanbeve-

lingen is de communicatie, uitgesplitst in 

delen als bejegening, overleg, overdracht, 

dossiervorming en informatievoorziening. In 

een geval heeft de klachtencommissie geen 

uitspraak gedaan in verband met gebrek aan 

toetsbare feiten. Zie tabel 43.

4.4.3 Melding Incidenten Patiëntenzorg 
(MIP) 

Ziekenhuizen zijn verplicht om alle (bijna) inci-

denten 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 mede-

werkers 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 afgehan-

deld. 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 herhalings-

risico 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.

Sinds 1 januari 2010 moeten onze medewer-

kers op alle afdelingen incidenten decentraal 

melden. In de loop van het jaar werd duidelijk 

dat de aanvangsproblematiek tot een nog 

niet optimale meldingssituatie heeft geleid. 

Wel is duidelijk dat door de nieuwe manier 

van melden de meldingsbereidheid van onze 

medewerkers enorm is toegenomen. Eind 

december bedroeg het aantal meldingen 

1853. Zie tabel 44 en 45.

4.4.4 Zorgvernieuwing en 
doelmatigheidsprojecten

Onder de kernwaarde ‘voortdurend verbe-

teren’ heeft het Maasstad Ziekenhuis, om de 

steeds complexere zorgvragen van pati-

enten het hoofd te bieden, ook in 2010 hard 

gewerkt aan de ontwikkeling van zijn medi-

sche expertise.

Zo beschikken wij binnen ons ziekenhuis over 

een Robot Expertisecentrum. Hier opereren 

onze chirurgen met behulp van robots aan 

darmtumoren. Gynaecologen en urologen 

vergrootten hun vaardigheden met robot-

operaties aan baarmoeder- en vaginatop-

verzakkingen, baarmoederverwijderingen en 

behandelingen aan nier- en prostaatkanker. 

In het expertisecentrum Bariatrie werden 
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bijna 300 patiënten geopereerd als eerste 

stap naar een gezonder gewicht. In het 

Vaatcentrum sloegen interventieradiologen en 

vaatchirurgen 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 zorgverzekeraars ons €1.600.000,- toege-

kend. In 2010 zijn binnen ons ziekenhuis 

acht zorgvernieuwingsprojecten uitgevoerd 

met uiteenlopende onderwerpen, van hoog-

gespecialiseerde medische zorg voor speci-

fieke doelgroepen tot procesverbeteringen 

binnen de organisatie. In 2009 waren er 23 

zorgvernieuwingsprojecten.

Voorbeelden van zorgvernieuwingsprojecten 

die in 2010 zijn gestart, zijn:

 - familiair geweld;

 - multidisciplinaire behandeling van 

kinderen met urine-incontinentie.

Oncologisch Centrum
Een groot deel van deze liquide middelen 

(€ 685.000) is echter vrijgemaakt voor de 

ontwikkeling van een (virtueel) Oncologisch 

Centrum, onder leiding van de Raad 

van Oncologie (voorheen de Oncologie 

Commissie). Wij hebben dit opgestart om 

een tumorgerichte ketenorganisatie neer te 

zetten, van verwijzing tot en met de follow up 

dan wel revalidatie.

Naast interne afspraken zijn ook samenwer-

kingafspraken gemaakt met externe partners, 

zoals thuiszorgorganisaties, palliatieve- en 

psychosociale zorginstellingen. Op deze 

manier ervaart onze patiënt continuïteit van 

zorg in de hele keten.

Voor zes tumortypen hebben we inmiddels 

een multidisciplinaire zorgketen ingericht. Het 

gaat om de volgende typen:

 - prostaat;

 - mamma;

 - long;
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 - ovarium;

 - colorectaal;

 - hersentumor / metastasen.

De inrichting van de keten is bepaald door 

een multidisciplinaire tumorwerkgroep onder 

leiding van een regisseur (medisch specialist). 

De tumorwerkgroep verkrijgt informatie 

vanuit de werkgroepen psychosociale zorg, 

verpleegkundige zorg, ICT, complementaire 

zorg en opleiding. De dagelijkse uitvoering 

van de ketenplanning en begeleiding van 

de patiënt gebeurt door een case-manager 

(verpleegkundig specialist of gespecialiseerde 

verpleegkundige).

Tevens hebben we een zorgketen palliatieve 

zorg ingericht, die niet tumorspecifiek is. Een 

mobiel palliatief team coördineert binnenkort 

de ziekenhuisbrede palliatieve zorg.

4.4.5 Calamiteitenteam 
Het Calamiteitenteam van het Maasstad 

Ziekenhuis bestaat uit drie crisiscoördinatoren, 

die tijdens een calamiteit worden ondersteund 

door twee secretaresses. Het strategisch 

crisisteam wordt in voorkomende gevallen 

aangevuld met een lid van het directieteam en 

een medewerker van de afdeling Marketing, 

Communicatie en Sales.

Een incident wordt een calamiteit wanneer 

een ernstige verstoring van het bedrijfsproces 

dreigt. Dat kan een extern incident zijn, 

bijvoorbeeld een groot ongeluk waarbij veel 

gewonden binnenkomen op de Spoedeisende 

Hulp. Maar het kan ook een intern ‘ongeval’ 

zijn, zoals een grootschalige stroomstoring.

De alarmering van de crisiscoördinator 

gebeurt door afdelingsmanagers, de spoed-

eisende hulp of een avond/nachthoofd. 

Verder zijn wij actief aangesloten op het regio-

nale netwerk van overheidsdiensten, zoals de 

politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige 

Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen). 

Bij grootschalige incidenten krijgt de 
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dienstdoende crisiscoördinator een oproep 

via een pager.

Het strategisch crisisteam is in 2010 verschil-

lende malen bijeen geweest in verband met 

calamiteiten die zich daadwerkelijk of bijna 

voordeden. Deze zijn naderhand mondeling 

en/of schriftelijk geëvalueerd. In tabel 46 volgt 

een overzicht van de (bijna) calamiteiten die 

in 2010 plaatsvonden. In 2009 zijn er negen 

(bijna) calamiteiten geweest.

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, waar-

door de patiënten uit deze regio’s ook snelle 

toegang hebben tot Intensive Care-zorg.

De intensivisten van ons ziekenhuis zijn verant-

woordelijk 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 inmid-

dels allen een grondige bijscholing gekregen 

in intensieve zorg, zodat zij de eerste nood-

hulp kunnen verlenen. Ook lopen ze bij 

toerbeurt stage in ons ziekenhuis. Op alle 

drie de IC-afdelingen gelden sinds de samen-

werking dezelfde protocollen met betrekking 

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  

Tabel 46 (Bijna) calamiteiten 2010

Datum Intern/extern Omschrijving

4 januari Intern Uitval zuurstofvoorziening Neonatologie

27 januari Intern Netwerkstoring

18 maart Intern Netwerkstoring

4 mei Intern Uitval telefonie

17 mei Extern Stroomstoring bij BP met gevolg stankklachten in Maasstad Ziekenhuis

20 juli Intern /Extern Ongeluk met buurtbus voor locatie Clara

25 juli Intern Suïcide op locatie Clara

21 oktober Extern Instorting gebouw Rotterdam

1 november Extern Uitval netwerkvoorzieningen 
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Data Management Systeem van het Maasstad 

Ziekenhuis.

4.4.7 HSMR
HSMR staat voor Hospital Standardised 

Mortality Rate. Dit sterftecijfer wordt bere-

kend door de werkelijke sterfte af te zetten 

tegen de sterfte die op basis van een aantal 

patiëntkenmerken wordt verwacht (tijdens 

opname in het ziekenhuis). Het is daarmee 

een indicator voor potentieel vermijdbare 

sterfte in ziekenhuizen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg eist 

van alle ziekenhuizen in Nederland inzicht in 

de sterftecijfers. Ons doel voor 2010 was om 

aan deze eis te voldoen. Door in juli 2010 de 

ruwe sterftecijfers over het jaar 2009 te publi-

ceren, hebben we aan deze eis voldaan.

In 2009 hebben 66.355 opnames plaats-

gevonden, zowel in dagbehandeling als in 

klinische setting. Daarbij zijn 586 patiënten 

in ons ziekenhuis overleden. Er zijn geen 

patiënten in de dagbehandeling overleden. 

In totaal komt onze procentuele sterfte voor 

2009 in de kliniek uit op 1,86% (ten opzichte 

van de hoogste score van 2,73% op landelijk 

niveau).

In 2010 hebben 69.613 opnames plaats-

gevonden, eveneens zowel in dagbehan-

deling als in klinische setting. Daarbij zijn 

579 patiënten in ons ziekenhuis overleden. 

Procentueel komt onze sterfte voor 2010 in 

de kliniek uit op 1,67%. De hoogste score op 

landelijk niveau is ten tijde van het schrijven 

van dit jaardocument nog niet bekend, 

aangezien deze cijfers nog niet zijn vrijge-

geven. Zie tabel 47.

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 hoofddiagnosen2 

die hebben geleid tot 80% van de sterfte in 

de Nederlandse ziekenhuizen. De sterftecij-

fers worden gecorrigeerd naar onder meer 

leeftijd, geslacht, opnamediagnose, ernst 

van de hoofddiagnose, acute opname en 

nevendiagnosen.

In het verleden hebben wij er als Maasstad 

Ziekenhuis voor gekozen om in de 

LMR-aanlevering alleen de hoofddiagnose 

per opname te coderen (en niet de even-

tuele nevendiagnosen). Hierdoor kan geen 

betrouwbaar HSMR-cijfer worden berekend. 

Vanaf januari 2010 zijn wij deze nevendiag-

nosen weer gaan coderen.

Uit de analyse blijkt verder dat in een aantal 

gevallen de bronregistratie niet tijdig en 

volledig beschikbaar is, wat een juiste 

codering bemoeilijkt. Hiervoor hebben we 

verbetervoorstellen geformuleerd, zoals 

een controle op ontslagdocumentatie via 

onze bewakingssoftware ValueCare en de 

(neven)diagnoseregistratie in het Elektronisch 

Patiënten Dossier (EPD). Deze verbetervoor-

stellen worden in 2011 geïmplementeerd.

Om de resultaten van deze verbetervoor-

stellen in relatie tot de sterftecijfers te kunnen 

2  Volgens de CCS-codering

Tabel 47 Ruwe Sterftecijfers 

Jaartal Totaal 
dag-opnames

Totaal klinische 
opnames

Overledenen in 
dagopname

Overledenen in 
klinische opname

% dag % kliniek

2009 34.806 31.549 0 586 0,00 1,86

2010 35.334 34.619 0 579 0,00 1,67
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monitoren, heeft de directie de applicatie 

RTM (Real Time Monitoring)3 aangeschaft. 

Met behulp van deze tool hebben de medisch 

codeurs afgelopen jaar de codering van 

de overleden patiënten van 2009 kritisch 

bekeken en daar waar nodig aangepast. 

Tevens bekijken we in 2011 de codering per 

afgesloten (LMR)maand kritisch. Deze code-

ring wordt vervolgens ter accordering voorge-

legd aan de medisch managers, aangezien de 

specialist verantwoordelijk is voor het stellen 

van de uiteindelijke (juiste) diagnose. Deze 

verbetervoorstellen zullen leiden tot bereke-

ning van een betrouwbaar HSMR-cijfer over 

2011.

3  Van adviesbureau De Praktijk-Index

4.5 Kwaliteit ten aanzien van 
medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid 
De doelstellingen op het gebied van ons 

personeelsbeleid voor 2010 stonden in het 

teken van de professionalisering van P&O en 

de gevolgen van de nieuwbouw. Belangrijke 

onderdelen daarbij zijn de strategische 

personeelsplanning, Werving & Selectie, Arbo 

& Verzuim 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 introduceren we het digitaal 

personeelsdossier, waarin de bestaande 

dossiers zijn opgenomen. Ook zijn de nodige 

voorbereidingen getroffen voor het gedigi-

taliseerd verzuimproces en de personeelsge-

bonden administratieve processen. We willen 

deze systemen vanaf april 2011 laten werken.

Naast deze belangrijke nieuwbouwvraag-

stukken zijn wij eind 2010 begonnen met de 

verdere professionalisering van de afdeling 

P&O naar een HR afdeling. We hebben de 

begrippen HR Businesspartner, HR Service 

Centrum en HR Expertisecentrum geïntro-

duceerd. Die worden in 2011 verder geïm-

plementeerd. Het doel van de herinrichting 

is aansluiting krijgen bij onze strategische 

doelstellingen.

Ook hebben we in 2010 verder gewerkt aan 

de ontwikkeling van een nieuw functiehuis, 

een Medewerkerswaarderingsonderzoek 

(MWO), Dynamische Personeelsplanning 

(DPA) en een nieuw sociaal plan.

4.5.2 Strategische personeelsplanning
Organisatiebreed hebben we bekeken welke 

personele behoefte er bestaat, hoe het 

huidige personeelsbestand is opgebouwd 

en hoe de gewenste behoefte kan worden 
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gerealiseerd. Daar waar het eigen bestand 

van medewerkers niet toereikend is, heeft de 

afdeling Werving & Selectie de juiste mede-

werkers aangetrokken. 

4.5.3 Werving en selectie
Via een online sollicitatieformulier in het 

werving- en selectiesysteem, ROOS genaamd, 

kunnen sollicitanten hun interesse voor een 

vacature kenbaar maken. In 2010 hebben 

we aandacht besteed aan het genereren 

van informatie uit dit systeem. Ook hebben 

we kennisgemaakt met de mogelijkheid om 

online assessments af te nemen bij geschikte 

kandidaten. P&O-adviseurs zijn getraind om 

de resultaten van zo’n assessment te interpre-

teren en te vertalen naar ontwikkelpunten.

We zijn in 2010 begonnen met de herziening 

van de werving- en selectiestrategie voor 

de periode van 2010 tot 2015. Zo zijn we 

begonnen met het inzetten van sociale media 

en CV-search. Voor de komende jaren staat 

op de wensenlijst van werving en selectie 

een verdere uitbreiding van het pakket 

ROOS: inrichting management (dashboard), 

het aanleggen van de interne en externe 

talentpool, het opzetten van adequaat 

relatie beheer en een effectievere inzet van 

financiële middelen.

4.5.4 Arbo en verzuim
In de zomer is een softwareapplicatie geïm-

plementeerd die leidinggevenden en de 

afdeling Arbo & Verzuim ondersteunt bij de 

re-integratie van verzuimende medewerkers. 

Ook de dossiervorming verbetert met deze 

applicatie.

De eerste helft van 2010 hebben we te maken 

gehad met wisselingen van bedrijfsartsen en 

arbodiensten. Op 1 juli is met de contrac-

tering van een nieuwe arbodienst en een 

nieuwe bedrijfsarts weer stabiliteit ontstaan. 

Zie tabel 48.

4.5.5 VRIE
De Veiligheidsrisico Inventarisatie en –

Evaluatie (VRIE) is afgelopen jaar afgerond. 

De VRIE is een uitgebreide inventarisatie 

en evaluatie van risico’s op de afdelingen. 

In totaal is op 64 afdelingen (zorg en zorg-

ondersteunend) een gedegen Plan van 

Aanpak opgesteld. De komende tijd gaan 

de leidinggevenden van de desbetreffende 

afdelingen dit plan uitvoeren.

Tabel 48 Ontwikkeling verzuim

Jaar 2010 2009 2008    2007 2006 

Verzuimpercentage* 4,11% 3,5% 2,6% 3,3% 3,5%

Meldingsfrequentie* 1,45 1,47 1,41 1,65 1,77

Gemiddelde ziekteduur* 12,61 11,83 10,5 9,8 9,7

* exclusief zwangerschap

Tabel 49 Agressie en geweldsincidenten

Jaar 2010 2009 2008    2007 2006 2005

Aantal gemeld 48 68 77 94 63 69

Sancties:

- Officiële waarschuwing 7 14 9 6 4 0

- Formele ontzegging 3 1 0 2 1 0
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4.5.6 Agressie- en geweldsincidenten
Helaas hebben we moeten constateren dat 

agressie en geweldsincidenten ook in het 

Maasstad Ziekenhuis voorkomen. De nauwe 

samenwerking met de beveiliging en met de 

jurist over sancties is voortgezet. Meldingen 

van agressie-incidenten registreren we in een 

elektronisch meldingssysteem. Van daaruit 

monitoren we de nazorg na een incident bij 

de slachtoffers. Het aantal schriftelijk uitge-

vaardigde sancties – de officiële waarschu-

wing (‘gele kaart’) en de formele ontzegging 

(‘rode kaart’) – varieert per jaar. De meeste 

incidenten (23 in 2009 en 12 in 2010) vonden 

plaats op de afdeling Spoedeisende Hulp. Op 

de afdeling Interne Geneeskunde vonden tien 

incidenten plaats in 2010. Zie tabel 49.

4.5.7 Prik- en snijaccidenten
Vanaf eind september is het protocol gewij-

zigd voor het melden van prik- en snij-

accidenten. De melding is nu opgenomen 

in een vragenlijst, die de behandelend arts 

op de SEH moet invullen in het Elektronisch 

Patiënten Dossier. Daarmee sluit de melding 

aan op de behandeling. De respons is 

daarmee aanzienlijk verhoogd. In 2010 zijn 

zo’n 58 prikaccidenten gemeld.

4.5.8 Meubilair nieuwbouw
Begin 2010 is de definitieve keuze gemaakt 

voor het kantoormeubilair voor de nieuw-

bouw. De arbo-adviseur is betrokken bij de 

selectie en keuze.

4.5.9 MRSA-bacterie
We hebben vorig jaar de screening op de 

MRSA-bacterie voor nieuwe medewer-

kers voortgezet en de werkprocedures zijn 

gestroomlijnd. Bij nieuwe medewerkers 

wordt tevens nagegaan of zij voldoende zijn 

beschermd tegen Hepatitis B. Als dat niet 

het geval is, starten we een vaccinatietraject. 

In 2010 zijn vier contactonderzoeken uitge-

voerd, nadat medewerkers in contact waren 

gekomen met een met TBC besmette patiënt. 

Ook zijn de jaarlijkse herhalingsonderzoeken 

op geselecteerde afdelingen uitgevoerd naar 

de prevalentie van TBC bij de medewerkers 

van deze afdelingen.

4.5.10 Vitaliteitsmanagement
In tijden van een moeilijke arbeidsmarkt is 

het behouden van goed personeel een must. 

Daarom zijn wij ons bewust van de nood-

zaak om een goed beleid te hebben, waarin 

medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. We 

hebben een start gemaakt met de ontwikke-

ling van vitaliteitsmanagement. Dit is in 2011 

een samenhangend geheel van processen en 

activiteiten die tot doel hebben om de mede-

werkers van het Maasstad Ziekenhuis op een 

gezonde en veilige wijze langdurig en vitaal 

inzetbaar te houden.

4.5.11 Performance Management
Wij gaan in 2011 aan het werk met 

Performance Management. Dit helpt ons 

ziekenhuis bij de realisatie van de bedrijfs-

doelstellingen en creëert voor de medewer-

kers betrokkenheid bij deze doelstellingen. 

Met het Performance Management zullen 

we een nieuwe beoordelingscyclus invoeren, 

waarin zowel op resultaat als competenties 

wordt beoordeeld.

Voor de beoordeling van competenties 

hebben we een competentiecatalogus ontwik-

keld, waarin zowel de kerncompetenties 

gastgerichtheid, samenwerkingsgerichtheid 

en resultaatgerichtheid als functiegerichte 

competenties worden omschreven. In de 

competenties wordt een link gelegd naar 

de nieuwe functieprofielen van de mede-

werkers. Het Performance Management en 

Competentie Management worden gefaseerd 

ingevoerd. In 2011 beginnen we met de 

hoogste managementlaag, waarna we deze 

ervaringen gebruiken voor de invoering in de 

hele organisatie.

4.5.12 Functiewaardering 
gezondheidszorg 

Na een consistentieonderzoek hebben wij 

in 2008 een nieuw functiehuis opgesteld. 
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Daarin zijn alle functies opnieuw beschreven 

en gewaardeerd conform geldende 

CAO-afspraken. Door het consistentie-

onderzoek kunnen we de huidige zeshonderd 

verschillende typeringen terugbrengen naar 

maximaal honderdvijftig. Het project bestaat 

uit vier fasen: 

 - de voorbereidingsfase;

 - het beschrijven van de typeringen;

 - het indelen van de typeringen;

 - de nazorgfase.

Deze fasen hebben we voor iedere individuele 

medewerker doorlopen. Uiteraard houden de 

functietyperingen onze aandacht, omdat ze 

aan veranderingen onderhevig zijn.

4.5.13 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.

4.5.14 Medewerkerswaarderings - 
onderzoek 

In 2010 hebben we opnieuw een onderzoek 

uitgevoerd onder onze medewerkers. De 

uitkomsten geven ons inzicht in de ontwikke-

ling van de waardering van onze medewerkers 

voor ons ziekenhuis en in hoeverre zij trots zijn 

op ons ziekenhuis. De resultaten zijn verge-

leken met 2008 en 2009.

Tabel 50 Responspercentage 

medewerkerswaarderingsonderzoek

Oktober 2009 42% 

Oktober 2010 48% 

Over het algemeen kunnen we concluderen 

dat de medewerkers op alle punten posi-

tiever zijn over het Maasstad Ziekenhuis dan 

tijdens de metingen van 2008 en 2009. De 

tevredenheid over het werken in ons zieken-

huis is gestegen ten opzichte van voorgaande 

metingen. De meerderheid van de mede-

werkers is (zeer) tevreden over werken in het 

Maasstad Ziekenhuis. In oktober 2010 is 87% 

van de medewerkers tevreden. Dit is een 
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stijging van 5% ten opzichte van 2009 (83%) 

en 12% ten opzichte van juli 2008 (75%). Ook 

het aandeel zeer tevreden medewerkers is 

gestegen van 6% in juli 2008 naar 13% in 

oktober 2010. Zie figuur 11.

Daarnaast zijn in 2010 meer medewerkers trots 

(92%) dat zij in het Maasstad Ziekenhuis werken 

dan in 2008 (89%) en 2009 (91%). Het Maasstad 

Ziekenhuis wordt goed gewaardeerd als werk-

gever, maar medewerkers zijn nog voorzichtig 

in het aanbevelen van het Maasstad Ziekenhuis 

als ziekenhuis (21%). Desondanks is een duide-

lijk stijgende lijn te zien in deze aanbeveling. In 

2008 was dit percentage 7% en in 2009 14%. 

Dit Medewerkerswaarderingsonderzoek wordt 

in 2011 herhaald.

4.5.15 Introductie nieuwe medewerkers
We hebben in 2009 een introductiepro-

gramma ontwikkeld, dat in 2010 verder is 

uitgewerkt in een generieke introductie-

bijeenkomst voor de nieuwe medewerkers 

en introductiebijeenkomsten voor specifieke 

doelgroepen om uniformiteit in werkwijze en 

gedrag te bereiken.

Tijdens deze bijeenkomsten maken de nieuwe 

medewerkers onder meer via een animatiefilm 

kennis met ons ziekenhuis. Daarnaast krijgen 

zij presentaties over verleden, heden en 

toekomst van het ziekenhuis en worden onze 

visie en missie toegelicht. Ook besteden we 

in het bijzonder aandacht aan klantbeleving, 

een onderwerp dat hoog in het vaandel staat 

binnen ons ziekenhuis. 

In 2010 is voor nieuwe medewerkers, die een 

maand hebben gewerkt, een ‘terugkomlunch’ 

met één van onze directieleden gelanceerd. 

Deze lunches zijn druk bezocht en hebben tot 

waardevolle feedback geleid en krijgen de 

komende jaren dan ook een vervolg.

4.5.16 Interne Service Monitor
Interne Service Monitor (ISM) meet de mate 

waarin de medewerkers tevreden zijn over 

de dienstverlening van de (medisch) onder-

steunende afdelingen van het ziekenhuis. De 

ISM wordt vanaf kwartaal 4 2008 structureel 

gemeten per kwartaal en vanaf 2010 elk half 

jaar. De doelgroep van de interne klanten zijn 

arts-assistenten, specialisten, medisch mana-

gers, teamleiders en (zorg)managers. Vanaf 

2010 hebben alle medewerkers de vragenlijst 

ontvangen. In totaal worden elf ondersteu-

nende en acht medisch-ondersteunende afde-

lingen meegenomen in het onderzoek. Op 

hoofdlijnen is besloten dat de ontwikkeling 

Figuur 11 Uitkomst MWO (Medewerkerswaarderingsonderzoek)
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in tevredenheid en NPS-score een positieve 

ontwikkeling moeten laten zien.

De ontwikkeling in tevredenheid voor de 

beheerafdelingen geeft een positieve trend 

weer van 67% in Q1/Q2 2009 naar 71% in 

Q3/Q4 in 2010. De NPS-score in het tweede 

half jaar is ook verbeterd ten opzichte van het 

eerste half jaar, van -52% naar -45%. De cijfers 

uit 2009 kunnen niet worden afgezet tegen 

de resultaten uit 2010, omdat in 2010 ervoor 

gekozen is alle medewerkers – in plaats van 

een selectieve doelgroep – mee te nemen in 

het onderzoek. Bovendien is de tevredenheid 

over de verschillende deelaspecten op een 

andere manier uitgevraagd dan in 2009. In 

2009 gebeurde dit via een puntensysteem en 

in 2010 via een tevredenheidschaal (van zeer 

tevreden naar zeer ontevreden). Hiermee is 

een trendbreuk ontstaan. Deze vergelijking 

kan in 2011 wel worden gemaakt.

De ontwikkeling in tevredenheid voor de 

medisch ondersteunende afdelingen is stabiel 

gebleven, hoewel deze afdelingen hebben 

geïnvesteerd in hun dienstverlening. De 

NPS-ontwikkeling in 2010 is zeer positief: 

van -38% naar -26%. Zie figuur 12.

De hoofdconclusies voor 2010 zijn:

 - de medisch ondersteunende afdelingen 

scoren beter op de algemene tevreden-

heid ten opzichte van de ondersteunende 

afdelingen;

 - de medewerkers zijn het meest tevreden 

over de medisch ondersteunende afde-

lingen Radiologie (89%), Pathologie (87%) 

en Apotheek (82%). Deze afdelingen 

scoren ook het hoogst op de aanbeve-

lingsintentie (NPS score). Pathologie wordt 

hiervan het meest aanbevolen door haar 

interne klanten;

 - de CSA scoort op veel criteria het minst 

goed van de medisch ondersteunende 

afdelingen. De prioriteiten van deze afde-

ling liggen bij het nakomen van afspraken, 

kwaliteit en het voldoen aan behoeftes;

 - de medewerkers zijn het meest tevreden 

over de adviseurs van Team Advies & 

Ontwikkeling (79%), Maasstad Academie 

(77%) en Gebouw & Techniek (76%). 

Deze afdelingen hebben de uitdaging 

om het bereikte niveau te handhaven. 

De Maasstad Academie wordt hiervan 

het meest aanbevolen door haar interne 

klanten;

Figuur 12 Ontwikkeling NPS ten behoeve van de Interne Service Monitor (ISM)
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 - sourcing scoort op veel criteria het minst 

goed van de ondersteunende afdelingen. 

Gevraagd is om prioriteit te leggen bij 

de criteria deskundigheid, duidelijke 

afspraken en het voldoen aan behoeftes.

4.5.17 Dynamische Personeelsplanning 
(DPA) 

In 2009 en 2010 hebben we het project 

Dynamische Personeelsplanning  (DPA) uitge-

voerd. Dit project is gericht op het verlagen 

van de kosten van het personeel dat niet in 

loondienst is, door het creëren van een flexi-

bele 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 DPA fase II, 

waarbij de beginselen van DPA I nog verder in 

de organisatie worden doorgevoerd.

4.5.18 Medewerker Patiëntenservice
Het Maasstad Ziekenhuis heeft samen 

met Assist Zorgondersteuning een bedrijf 

opgericht, genaamd Maasstad Ziekenhuis 

Patiëntenservice (MaAssist BV), om de zorg-

ondersteunende processen op de verpleeg-

afdelingen van ons ziekenhuis gastvrij en 

efficiënt te organiseren en uit te voeren.

MaAssist BV zorgt voor de planning en 

uitvoering van huishoudelijke en licht verzor-

gende taken in het ziekenhuis. Gastvrijheid 

en klantgericht werken zijn sleutelbegrippen 

in deze dienstverlening. Voor alle zorg onder-

steunende taken rondom het bed of op de 

afdeling is één persoon verantwoordelijk: 

de medewerker Patiëntenservice.

De medewerker Patiëntenservice neemt werk 

uit handen van verpleegkundigen en verzorgt 

de patiënt en zijn verblijfsomgeving, waardoor 

het verblijf van de patiënt aangenamer wordt. 

De dienstverlening krijgt hierdoor één gezicht, 

waardoor een band ontstaat met de patiënt.

MaAssist B.V. heeft in 2010 een positief finan-

cieel resultaat behaald, dat wordt uitgedrukt 

in een verlaging van het uurtarief. Dit draagt 

bij aan de omarming van het concept en 

mogelijk een uitbereiding van het aantal uren.

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 

inmiddels benaderd. Dit traject is in 2008 

Tabel 51 Onderwerpen uit IFMS

Onderwerpen/vragen Score op schaal 1-5 (range)

2010  2009

Deelname aan 360° feedbackonderzoek wordt niet als bedreigend ervaren 4.4 (3-5) 4.4 (3-5)

Zou een collega aanraden om deel te nemen aan 360° feedbackonderzoek 4.0 (1-5) 4.2 (2-5)

Deelname aan vervolggesprekken wordt niet als bedreigend ervaren 4.2 (3-5) 4.5 (3-5)

Zou een collega aanraden om deel te nemen 4.1 (1-5) 4.4 (3-5)

Aanwezigheid van buddy is zinvol 4.1 (2-5) 4.3 (4-5)

Zinvol om 360° feedbackonderzoek te herhalen 3.5 (1-5) 3.7 (2-5)

Zinvol om vervolggesprekken met buddy te herhalen 3.8 (1-5) 4.0 (2-5)
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gestart in samenwerking met Nosce Orbis, het 

personeelsbureau voor medici.

De gehanteerde systematiek is ongewijzigd. 

Deze bestaat uit het invullen van een 360° 

feedback vragenlijst, die is gebaseerd op 

competenties (zoals gehanteerd voor speci-

alisten in opleiding) namelijk communicatie, 

medisch handelen, professionaliteit, organi-

satie, samenwerking, kennis en wetenschap, 

maatschappelijk handelen. Dit wordt gevolgd 

door twee gesprekken met een psycholoog, 

waarbij het tweede gesprek wordt gevoerd in 

aanwezigheid van een collega-specialist. De 

uitkomsten van deze evaluatie zijn vertrou-

welijk van aard en zullen derhalve niet in dit 

jaardocument gepubliceerd worden.

De waardering van de 95 medisch specialisten 

die het traject in zijn geheel hebben door-

lopen, staat in onderstaande tabel samen-

gevat. Deze waarden worden meegenomen 

in de evaluatie van de eerste periode van het 

360° feedbacksysteem. De evaluatie vindt 

begin 2011 plaats, waarbij wordt bekeken of 

deze systematiek gehandhaafd zal blijven of 

dat een andere systematiek wellicht  beter 

passend is. Zie tabel 51.

Medio 2010 waren vijftien van de twintig 

maatschappen/vakgroepen gestart met het 

traject. Drie vakgroepen hebben hun deel-

name opgeschort, waarbij is aangegeven dat 

in geen van deze gevallen de opzet van het 

IFMS daarvan de oorzaak was.

4.5.20 Opleidingen
Als uitdrukkelijke voorwaarde voor het continu 

veranderen blijven we voortdurend investeren in 

kennis, kunde en ervaring van het manage ment 

en personeel in opleidingen die we bieden. Zo 

zijn in ook 2010 leider schaps cursussen gegeven 

voor (nieuwe) medewerkers en medisch speci-

alisten. In het Maasstad Ziekenhuis kun je jouw 

eigen loopbaan regisseren. Alle opleidingen 

zijn centraal en overzichtelijk ondergebracht 

bij de Maasstad Academie, die op het gebied 

van onderwijsinnovatie aan de weg timmert. 

Ambitieuze professionals kunnen zodoende 

hun kennis en kunde voortdurend verbeteren, 

verbreden en verdiepen.

Het Maasstad Ziekenhuis is een van de grootste 

opleidingsziekenhuizen in de regio Rotterdam-

Rijnmond. Wij willen de zorg verbeteren door 

onderzoek te verrichten en door het uitbreiden 
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en delen van onze kennis, door onder meer het 

verzorgen van opleidingen. Wij streven ernaar 

een organisatie te zijn waar medewerkers 

worden geïnspireerd om het beste uit zichzelf 

te halen. ‘Ik leer en ontwikkel mijzelf in mijn 

ziekenhuis’, staat dan ook in onze missie.

We zijn een serieuze speler op de opleidings-

markt en willen goed opgeleid en deskundig 

(para)medisch, medisch- en zorgondersteunend 

en ondersteunend personeel aantrekken én 

behouden.

Artsen worden in het Maasstad Ziekenhuis 

opgeleid tot medisch specialist, voor 

verpleegkundigen zijn er specialistische 

vervolgopleidingen en voor schoolverlaters 

hebben we basisopleidingen op mbo- en 

hbo-niveau. We investeren volop in bij- en 

nascholing. In korte cursussen en bijeen-

komsten verzorgen we verder nascholings-

programma’s en themabijeenkomsten voor 

onder meer huisartsen, thuiszorgmedewerkers 

en doktersassistenten.

Ook in 2010 hebben we veel geïnvesteerd in 

opleidingen. Daarvan getuigt het aanvragen 

van het geassocieerd STZ-lidmaatschap. In 

december 2010 zijn wij hiervoor gevisiteerd.

Naast het reguliere onderwijs verzorgen wij 

ook onderwijs in toegepast medisch-weten-

schappelijk onderzoek, evidence based medi-

cine, klinische epidemiologie en statistiek.

Maasstad Academie
Onze Maasstad Academie is in 2010 uitgegroeid 

tot hét loket voor alles wat met opleiding, 

onderwijs, cursussen, trainingen, symposia, 

congressen en wetenschappelijk onderzoek te 

maken heeft. De Maasstad Academie organi-

seert en faciliteert trainingen op aanvraag. Ook 

adviseert zij op verschillende gebieden over 

opleidingen en trainingen, over mogelijkheden, 

didactiek, materialen en middelen. 

Het in 2009 aangekochte e-learning- en infor-

matieprogramma is in 2010 in de organisatie 

geïntroduceerd, gefaciliteerd door een leer-

managementsysteem (LMS). Ook is het skillslab 

verder uitgebouwd. In de beroepsopleidingen 

heeft het competentiegerichte onderwijs zijn 

intrede gedaan. Vorig jaar is op het gebied van 

opleiden en ontwikkelen ook een start gemaakt 

met de samenwerking met de andere partners 

op de Zorgboulevard. We zijn in het najaar 
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begonnen met vaardigheidstrainingen voorbe-

houden handelingen Wet BIG. Deze trainingen 

verlopen door middel van blended learning, 

een combinatie van online leren en contact-

onderwijs. De doelgroepen zijn verpleegkun-

digen en dokters assistenten. Eind 2010 is een 

carrouselmodel opgezet dat betrekking heeft 

op deze vaardigheidstrainingen (venapunctie, 

infuus aanleggen, bronchiaal toilet, blaascathe-

terisatie, maagsonde inbrengen).

In het nieuwe skillslab op de nieuwbouw locatie 

kunnen we geavanceerd simulator onderwijs 

bieden aan de A(N)IOS poort artsen, co-assis-

tenten en specialistisch verpleegkundigen. 

Ook wordt het gebruikt voor de SEH-scholing 

volgens het Handhavingsplan Spoedeisende 

Hulp, Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGZ-2010-219211/EA). De voorbereidingen 

hiervoor zijn momenteel in volle gang. A(N)

IOS Chirurgie trainen hun vaardigheden voor 

laparoscopische chirurgie op vijf laparoscopi-

sche oefenboxen. Ook operatiemedewerkers 

scholen hiermee hun vakkennis.

Beroeps- en beroepsvervolgopleidingen

Het Maasstad Ziekenhuis profileert zich 

als ziekenhuis met een regionale en maat-

schappelijke verantwoordelijkheid. In 2010 

boden we zowel opleidingsplaatsen voor de 

beroepsopleidingen als opleidingsplaatsen 

voor de beroepsvervolgopleidingen.

Daarnaast bieden we opleidingen voor: 

audiologieassistent, analist HLO, centrale 

sterilisatie assistent, endoscopie-assistent, 

MC PACU, mondhygiëniste, orthoptist en 

technisch oogheelkundig assistent.

Wij hebben in 2010 vele stagiaires begeleid. 

Deze stagiaires waren afkomstig van:

 - HBO’s – Opleiding tot verpleegkundige 

(niveau 5);

 - ROC’s – Opleiding tot verpleegkundige 

(Beroepsopleidende Leerweg, niveau 4);

 - opleiding tot doktersassistente (niveau 4);

 - Opleidingscentrum Militair Geneeskundige 

Diensten – Opleiding tot Algemeen Militair 

Verpleegkundige (niveau 4);

 - Verpleeginstellingen in en om Rotterdam 

– Opleiding tot verpleegkundige (niveau 3 

en 4);

 - Universiteiten – Opleiding tot arts en Beleid 

Management Gezondheidszorg (zorgstage).

Een tabel met het aantal beroeps- en bedrijfs-

opleidingen per 31-12-2010 is opgenomen in 

bijlage 3 op bladzijde 118 en 119.

Medische opleidingen

AIOS

In het Maasstad Ziekenhuis zijn elf medische 

vervolgopleidingen, waarvan zes in poort-

specialismen. Tevens participeert de afdeling 

neurologie in de opleiding psychiatrie (Delta 

Ziekenhuis).

In tabel 52 is te zien welke vervolgopleidingen 

er zijn en het aantal AIOS (Arts in Opleiding 

tot Specialist) dat aan deze vervolgopleiding 

verbonden is.

Tabel 52 Aantal vervolgopleidingen en 

AIOS-plaatsen

Vervolgopleidingen Aantal AIOS

Interne geneeskunde (P)* 8

Kindergeneeskunde (P)* 3

Revalidatie (P)* 3

Gynaecologie (P)* 3

Heelkunde (P)* 11

Anesthesiologie (P)* 3

Klinische Chemie 1

Klinische Farmacie 2

Medische Microbiologie 3

Radiologie 10

Klinische Fysica 1

Totaal 48

(P)* = poortspecialisme



100 Jaardocument 2010

Coassistenten

Het Maasstad Ziekenhuis heeft een affiliatie-

overeenkomst met het EMC. In ons ziekenhuis 

leveren acht medische disciplines een bijdrage 

aan het opleiden van coassistenten, van wie er 

continu gemiddeld vijfendertig aanwezig zijn. 

De Maasstad Academie organiseert maan-

delijks 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 belang-

rijk toetsinstrument voor de kwaliteit van het 

onderwijs- en opleidingsklimaat. Tweemaal 

per jaar vindt er met de Co-raad een evalu-

atie plaats. De resultaten van de evaluaties 

worden teruggekoppeld naar de opleiders 

van de coassistenten en besproken in de 

onderwijscommissie.

4.6 Samenleving

4.6.1 Voorbereiding rampen en crises in 
de regio

Het Maasstad Ziekenhuis neemt zijn verant-

woordelijkheid voor de voorbereiding op 

rampen en crises in de regio zeer serieus. In 

2010 hebben er diverse trainingen plaatsge-

vonden, gericht op externe calamiteiten en 

crisismanagement: 

 - verpleegkundigen van de spoedeisende 

hulp, het observatorium, de OK en de 

medewerkers van de afdeling bevei-

liging volgden de training HMIMS4 

Bedrijfshulpverleners;

 - verpleegkundigen van de spoedeisende 

hulp, beveiligers en een lid van het 

strategisch crisisteam volgden de training 

‘omgaan met besmette slachtoffers’;

 - het crisisteam (in verschillende samenstel-

lingen) is intensief getraind op het gebied 

van crisismanagement en communicatie;

4  Hospital Major Incident Management System 

 - de crisiscoördinatoren namen deel aan 

het maandelijks regionaal overleg crisis-

coördinatoren, dat wordt georganiseerd 

door de GHOR.

Wij hebben dit jaar eveneens meegedaan 

aan de regionale oefening Exodus, waarbij 

een ongeval in de Rotterdamse metro werd 

gesimuleerd. Hieruit kwam naar voren dat wij 

goed zijn toegerust op het behandelen van 

grote aantallen slachtoffers.

4.6.2 Milieu 
Het Maasstad Ziekenhuis is zich ook wat het 

milieu betreft bewust van zijn verantwoorde-

lijkheid tegenover patiënten, medewerkers, 

bezoekers en omgeving. Ons beleid is het 

voorkomen dan wel verkleinen van de nega-

tieve invloed van de eigen bedrijfsactiviteit 

op het milieu. Uiteraard voldoen wij aan de 

milieuwetgeving. Controles, onder meer 

door de Milieudienst Rijnmond (DCMR), 

wijzen uit dat wij voldoen aan de Wet milieu-

beheer en aan de milieuvergunning. Tevens 

hebben we regelmatig overleg met deze 

milieudienst over lopende zaken en (nieuwe) 

ontwikkelingen.

Ons energieverbruik ligt op hetzelfde niveau 

als in voorgaande jaren. Vanwege de verhui-

zing is in 2010 niet meer geïnvesteerd in ener-

giebesparende maatregelen. In de nieuwbouw 

hebben we wel energie besparende tech-

nieken toegepast. Medio 2012 onderzoeken 

we of verdere energiebesparing mogelijk is.

De belangrijkste milieubelastende factoren in 

2010 waren de productie van afvalstoffen, het 

energieverbruik (gas, water en elektriciteit) 

en de emissies naar bodem en lucht. Door 

aandacht te schenken aan deze milieubelas-

tende factoren, bijvoorbeeld door een verant-

woorde scheiding en verwerking van afval, 

dragen wij ons steentje bij aan een beter milieu.
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Tabel 53 Ontwikkeling energieverbruik

Jaar Gas (m3) Elektriciteit 
(kWh)

Water (m3)

2010 3.921.269 12.362.288 126.202

2009 3.507.051 12.660.660 124.592

2008 3.476.295 12.173.332 121.144

2007 3.328.555 12.225.954 120.689

Tabel 54 Ontwikkeling aardgasverbruik

Jaar Gas (m3) Graaddagen Gecorrigeerd 
verbruik

2010 3.921.269 2704 3.826.973

2009 3.507.051 2790 3.536.202

2008 3.476.295 2767 3.120.751

2007 3.328.555 2484 3.500.075

Over de hele linie is de afvalproductie van ons 

ziekenhuis gestegen. De stijging van speci-

fiek ziekenhuisafval is te verklaren, doordat 

halverwege 2009 dialyseafval niet meer mocht 

worden afgevoerd  als bedrijfsafval, maar als 

specifiek ziekenhuisafval. Vergeleken met de 

hoeveelheid specifiek ziekenhuisafval van het 

laatste halfjaar van 2009 laat 2010 geen signi-

ficante stijging zien.

De hoeveelheid bedrijfsafval toont wel een 

aanmerkelijke stijging. Dit wordt veroorzaakt 

door de komende verhuizing, waardoor we 

veel overbodige producten afvoeren.

Tabel 55 Ontwikkeling afvalstromen

Jaar Totaalafval  
(kg/GPE)

Specifiek zieken-
huisafval (kg/GPE)

2010 1,19 0,110

2009 1,19 0,108

2008 1,21 0,086

2007 1,20 0,075

4.6.3 Vervoersbeleid
Voor 2011 ontwikkelen we een vervoers-

beleid om het gebruik van de auto bij het 

woon-werkverkeer terug te dringen ten 

gunste van de fiets of het openbaar vervoer. 

Onderdelen van dit beleid zijn:

 - parkeren bij het nieuwe ziekenhuis 

ontmoedigen door een hoog tarief voor 

de parkeergarage te rekenen;

 - invoeren van betaald parkeren in de omge-

ving van het ziekenhuis;

 - wijziging vergoeding woon-werkverkeer, 

waardoor de fiets en het openbaar vervoer 

worden gestimuleerd;

 - een gratis fietsverzekering.

4.6.4 Afvalverwerking
Verder willen we in 2011 het geproduceerde 

afval CO2-neutraal laten verwerken, waarbij 

jaarlijks een afvalscan wordt gemaakt om te 

kijken waar besparing mogelijk is.

4.6.5 Pact op Zuid, Kanskaart 
Zorgboulevard en 
Bestuursopdracht Zorgboulevard

Het Pact op Zuid is een programma van de 

gemeente Rotterdam, deelgemeenten en 

woningcorporaties op Rotterdam-Zuid, met 

als doel om de selectieve migratie (het vertrek 

van bewoners met een midden- en hoger 

inkomen) tot 2015 tot nul terug te brengen 

en de bewonerstevredenheid omhoog te 

brengen.

De Zorgboulevard is een van de kanskaarten 

van het Pact op Zuid die kansen biedt voor 

de economische, fysieke en sociale groei 

van Rotterdam-Zuid. Om invulling te geven 

aan deze kanskaart heeft de gemeente een 

bestuursopdracht gegeven.

Hierin zijn de volgende opdrachten voor vier 

tempoteams benoemd:

 - optimaliseren van de ontsluiting en een 

betere inrichting van de openbare ruimte, 

optimaliseren van het parkeren en verbe-

teren van de aansluiting op het openbaar 

vervoer;
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 - versterken van het zorgprofiel;

 - vormgeven aan de economische spin-off 

van de Zorgboulevard;

 - spin-off voor bewoners van Zuid in de 

vorm van opleidingen, werkgelegenheid 

en stages.

De uitvoering van de bestuursopdracht is een 

gezamenlijk traject van vijf partijen: gemeente 

Rotterdam, deelgemeente IJsselmonde, Pact 

op Zuid, Zorgboulevard Rotterdam BV en 

Vereniging Zorgboulevard Rotterdam. De 

uitvoeringsorganisatie bestaat uit een bestuur-

lijk overleg en een kernteam met daaronder 

vier tempoteams.

De vier tempoteams zijn onderweg. Concrete 

resultaten in 2010 zijn onder meer: 

 - een verbeterde ontsluiting van de 

Zorgboulevard;

 - afspraken over parkeren op en parkeer-

beleid rond de Zorgboulevard;

 - een verbeterde en veilige ontsluiting voor 

voetgangers van de weg van en naar het 

station;

 - uitgewerkte zorgarrangementen voor 

tienermoeders;

 - een concept om lokale mensen kansen te 

geven een eigen bedrijf te starten op de 

Zorgboulevard;

 - een initiatief om met werkgevers en 

scholen te komen tot ontwikkeling van een 

zorgacademie en een leerwerkwinkel op 

de Zorgboulevard.

Hiermee zijn belangrijke stappen gezet om 

de synergie binnen de Zorgboulevard en 

ook tussen de Zorgboulevard en haar maat-

schappelijke omgeving concreet invulling te 

geven. Deze ontwikkeling zal zich in 2011 

voortzetten.

4.6.6 Stichting Vrienden Maasstad 
Ziekenhuis

De stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis 

is na een financieel wat mager jaar 2009 vol 

goede moed doorgegaan in 2010. Vorig jaar 

heeft de stichting zich als doel gesteld om de 

target van € 3,5 miljoen te halen. Gelukkig 

was het merkbaar dat het economisch klimaat 

in een aantal sectoren is hersteld. In 2010 is 
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er € 1,8 miljoen gerealiseerd ten opzichte van 

€ 75.000,- in 2009. Daarmee is de doelstel-

ling helaas niet gehaald, maar is er wel een 

behoorlijke stijging gerealiseerd ten opzichte 

van het jaar 2009.

Deltalinqs heeft zich ingezet om geld in te 

zamelen voor de OK van het brandwonden-

centrum. Daarmee is de lang gekoesterde 

wens in vervulling gegaan dat het brand-

wonden centrum ook in het nieuwe ziekenhuis 

kan beschikken over een eigen operatiekamer. 

Het donatiefonds DELTAPORT heeft een 

bedrag ter beschikking gesteld voor het 

ontwerpen en realiseren van speelcontainers. 

De speciaal voor het Maasstad Ziekenhuis 

ontworpen spellen in de vorm van een 

container staan in de wachtkamers waar veel 

kinderen komen. Dankzij een bijdrage van 

Stichting Dada en Smith Holland zijn veel 

meer speelcontainers door het ziekenhuis te 

vinden dan in eerste instantie beoogd. 

Voor de aanleg van zeven groene daken op 

onze nieuwbouw heeft de stichting van de 

gemeente Rotterdam subsidie gekregen. 

De groene daken met een oppervlakte van 

3300 m2 zijn aangelegd op de lagere delen 

van het nieuwe ziekenhuis. De daken zijn 

bedekt met verschillende soorten vetplantjes, 

kruiden en mossen. Groene daken zorgen 

voor een betere isolatie, een betere opvang 

van regenwater en voor een langere levens-

duur van het dak.

Dankzij een ruimhartige bijdrage van stich-

ting Neyenburg is de stichting ook in staat 

geweest de groene patio’s mede te finan-

cieren. Deze groene patio’s zorgen ervoor 

dat de patiënt en bezoeker zich even kunnen 

terugtrekken in binnentuinen, omringd door 

grote bomen.

Een enkele keer melden bedrijven zich ook 

spontaan aan. Zo heeft Holland Casino 

Rotterdam op eigen initiatief contact met 

ons gezocht. Jaarlijks doneren ze de waarde 

van de gevonden fiches aan een goed 

doel. Wij vonden een mooie bestemming 

voor het bedrag in het tuinmeubilair op de 

kraamafdeling. 

Kunst moet een prominente plaats krijgen in 

het ziekenhuis; toegankelijke kunst, die soms 

een verbinding legt met de oude locaties 

Zuider en Clara. Dankzij de inzet van de stich-

ting wordt dit mogelijk. Zo heeft de G. Ph. 

Verhagen Stichting een bedrag beschikbaar 

gesteld. Daardoor konden we een foto-

opdracht geven aan Jannes Linders.

2010 is ook het jaar waarin we de medewer-

kers opriepen om acties te bedenken voor het 

inzamelen van geld en hen de mogelijkheid 

boden om de waarde van hun kerstpakket te 

doneren aan de stichting. Vijftig medewerkers 

gaven aan de oproep gehoor. Het is hartver-

warmend om te zien dat zij zich betrokken 

voelen en graag willen bijdragen aan een 

mooier ziekenhuis. 

De stichting heeft daarnaast vele donateurs. 

Sommigen doneren trouw al meer dan 

twee jaar maandelijks een bedrag. Anderen 

merken de oproepen op en melden zich aan 

als nieuwe Vriend. Met als resultaat dat de 

stichting er vorig jaar 62 nieuwe Vrienden 

bij kreeg. Eind 2010 telde ze in totaal 440 

donateurs.

4.6.7 Partnerschap met Hôpital 
Laquintinie

Projectgroep
Het samenwerkingsverband met het 

Laquintinie ziekenhuis in Douala in Kameroen 

heeft in 2010 meer vorm gekregen. Een 

projectgroep heeft de samenwerking in de 

praktijk gebracht.  

Stichting
Eind 2010 is de stichting Samenwerking 

Maasstad Ziekenhuis – Hôpital Laquintinie 

opgericht om de kwaliteit te verbeteren van 

de zorg voor patiënten in het Kameroense 

ziekenhuis. 

De stichting tracht haar doel onder meer te 

verwezenlijken door:
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 - het (laten) organiseren van uitwisselings-

projecten tussen personeel van Hôpital 

Laquintinie en Maasstad Ziekenhuis;

 - het beschikbaar stellen van medische 

apparatuur, andere en financiële middelen, 

personeel, kennis en kunde;

 - het werven van financiële middelen.

Sterilisatiecontainer
In samenwerking met het ministerie van 

Defensie is in Douala een sterilisatiecontainer 

gebouwd. In een zeecontainer zijn drie Linden 

autoclaven (sterilisatoren) ingebouwd en is 

elektriciteit aangelegd. Deze container is 

tegen het OK-complex geplaatst en aange-

sloten. Op deze wijze kan er solide en gecon-

troleerd worden gesteriliseerd. Het geheel 

is bovendien ‘low-tech’ en onderhouds-

vriendelijk. In juli is deze container uitgerust 

met overig materieel en hulpgoederen en in 

augustus officieel overgedragen.

Inventarisatie materieel Maasstad 
Ziekenhuis
Parallel aan de inventarisatie van het mate-

rieel voor de nieuwbouw van het Maasstad 

Ziekenhuis heeft de projectgroep geïnventa-

riseerd 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.

Bezoek 
Een delegatie van het Maasstad Ziekenhuis 

heeft in augustus een bezoek gebracht aan 

het Hôpital Laquintinie. Dit bezoek had een 

drieledig doel:

 - het bevestigen van de samenwerking;

 - het overdragen van de hulpgoederen;

 - kennismaken met de lokale situatie voor 

vervolgprojecten, zoals de intensive care 

(IC).

Toekomst
In het eerste halfjaar van 2011 ligt de nadruk 

op het verzamelen en transporteren van 

het materieel dat na de verhuizing overblijft 

van onze twee oude locaties. Verder krijgt 

het vervolgtraject van de IC vorm en wordt 

begonnen met de uitvoering van overige 

projecten. Volgens planning ligt in de tweede 

helft van 2011 de nadruk op het OK-complex 

van Hôpital Laquintinie.
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4.7 Financieel beleid

4.7.1 Algemene financiële 
ontwikkelingen

De begroting voor 2010 is vastgesteld met 

een positief resultaat van € 6,8 miljoen. Na 

het derde kwartaal is de prognose voor 2010 

bijgesteld tot € 4,6 miljoen positief. Het 

(enkelvoudig) eindresultaat is € 4,8 miljoen 

positief geworden. Hoewel het resultaat nog 

steeds positief is, vinden wij dit toch een 

zorgelijke ontwikkeling waarmee we in 2011 

hard aan de slag moeten.

De begroting 2011 van het Maasstad 

Ziekenhuis is vooral gebaseerd op de groei-

doelstellingen, die zijn vastgelegd in de meer-

jarenbegroting  2011-2013 en het in de hand 

houden van de kostengroei. Uiteraard hebben 

we daarbij rekening gehouden met de ontwik-

kelingen die zich in 2010 hebben voorgedaan 

na de vaststelling van de meerjarenbegroting5 

en het voortschrijdend inzicht met betrekking 

tot de ontwikkelingen in 2011.

Naast de effecten van de verhuizing naar 

de nieuwbouw hebben vooral de door het 

ministerie aangekondigde aanvullende bezui-

nigingen op de ziekenhuizen, vanwege de 

overschrijding van het Budgettair Kader Zorg 

(BKZ) van € 549 miljoen, een belangrijke rol 

gespeeld. Inmiddels is het extra bezuinigings-

bedrag bijgesteld tot € 314 miljoen. De NVZ 

heeft tot op heden geen antwoord gekregen 

op haar vraag naar een adequate onderbou-

wing van dit door het ministerie vastgestelde 

bedrag.

Wij hebben vooral aandacht besteed aan 

de, deels incidentele, meerkosten door de 

oplevering en de ingebruikname van de 

nieuwbouw in 2011. Een sterke oriëntatie op 

de kosten is daarnaast nodig, mede omdat 

5  De meerjarenbegroting 2012-2014 zelf wordt 
opgesteld na vaststelling van de jaarrekening 2010

we in de nieuwbouw met een structureel lager 

aantal bedden werken. 2011 is het jaar waarin 

wij door het versnellen van de doorlooptijd en 

het verder verkorten van de verpleegduur een 

groeiende productie binnen de muren van 

de nieuwbouw moeten bereiken. Begin 2010 

heeft een onderzoek plaatsgevonden naar 

de nadere opbouw van onze opbrengsten en 

kosten per vakgroep. De uitkomsten moeten 

aanknopingspunten bieden voor de opbouw 

van de (meerjaren)begroting voor 2011 en 

later. De uitkomsten van het onderzoek zijn 

(worden) met de vakgroepen besproken 

om ontwikkelingen, strategieën en keuzen 

gezamenlijk met de vakgroepen te kunnen 

realiseren, mede gericht op het efficiënter en 

doelgerichter werken op een kwalitatief hoog 

niveau zonder onze groeidoelstellingen los te 

laten.

Ten aanzien van het personele beleid zetten 

we in 2011 sterker in op het terugdringen van 

PNIL (Personeel Niet In Loondienst)-kosten 

door het versterken van het interne flex-

bureau. De flexibele inzet van het personeel 

binnen onze eigen organisatie moet worden 

vergroot. 

Ten opzichte van 2010 stijgen de materiële 

kosten in de begroting slechts gering. De 

maatregelen die we in het kader van de 

begroting 2011 hebben aangekondigd, 

richten zich op terugdringen van de groei 

van de variabele patiëntgebonden mate-

riële kosten om het rendement te herstellen. 

De groei van de kapitaallasten wordt in het 

bijzonder veroorzaakt door de toegenomen 

rentelasten in 2011. Deze worden gedekt 

door de groei van het externe budget 2011.

De begroting 2011 laat slechts een gering 

resultaat zien van € 0,9 miljoen. Hierbij is 

rekening gehouden met een aantal bijzondere 

ontwikkelingen. Het gaat om:

 - incidentele kosten bij de overgang 

naar de nieuwbouw, zoals de dubbele 

kosten zolang de oudbouw niet definitief 
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is overgedragen, voor een totaal van 

€ 6,8 miljoen;

 - de aanvullende bezuinigingen van de 

overheid boven de al eerder vastge-

stelde bezuinigen, nu gecalculeerd op 

basis van € 314 miljoen extra voor de 

ziekenhuissector.

Overgang naar prestatiebekostiging
Hoewel de verdere liberalisering van prijzen 

in de gezondheidszorg risico’s met zich 

meebrengt, zien wij deze ontwikkeling als een 

kans. Een systeem waarin geleverde presta-

ties en een goede kwaliteit van zorg worden 

beloond, is in lijn met de strategische koers 

van ons ziekenhuis. De volgende stappen in 

dit traject worden door het kabinet pas in 

2012 ingezet. Wij zullen ons daarop in 2011 

verder moeten voorbereiden.

Kapitaallastenregeling 2010
Gelet op de situatie van nieuwbouw, met 

een verhuizing per mei 2011 en de daaraan 

verbonden stijging van onze kapitaallasten, 

hebben wij extra aandacht voor de ontwik-

kelingen op dit dossier. Definitieve besluit-

vorming op dit dossier moet zekerheid 

geven over de effecten voor het Maasstad 

Ziekenhuis. Dit betreft zowel de totale afschrij-

vingen voor de oudbouw als de acceptatie 

van de afschrijvingen van de nieuwbouwfasen.

Voor beide trajecten geeft de in de loop van 

2010 vastgestelde overgangsregeling voor 

het Maasstad Ziekenhuis voldoende ruimte 

om voor het A-segment de kapitaallasten te 

dekken. Voor het B-segment zullen we in de 

prijsonderhandelingen ruimte moeten creëren 

om ook de kapitaallasten te dekken. Om 

de kansen en risico’s die we hierin lopen zo 

goed mogelijk te benutten/af te dekken, is de 

nieuwbouw al in 2010 geactiveerd. Voor het 

A-segment is ook de afschrijving in dit jaar 

begonnen. De afschrijving over het B-segment 

deel start in 2011.

4.7.2 Ontwikkelingen in balans en 
resultatenrekening

In de jaarrekening worden de individuele 

posten uitgebreid toegelicht. Een paar 

daarvan willen we ook hier noemen. Zo is 

op de balans de post langlopende schulden 

ruim zes keer hoger dan in 2009. De post 

kortlopende schulden is echter bijna € 100 

miljoen lager. De verklaring is te vinden in de 

omzetting van kortlopende leningen naar een 

langlopende lening.

Op de resultatenrekening is vooral de stij-

ging van de personeelskosten opvallend. Dit 

komt door een aantal ontwikkelingen in de 

CAO. Hierdoor is bijvoorbeeld dit jaar voor 

het eerst een voorziening opgenomen voor 

het Persoonlijk Levensfase Budget. Daarnaast 

is ook een stijging van de kosten Personeel 

Niet In Loondienst (PNIL) een opvallende post 

binnen de personeelskosten. De verklaring 

hiervoor is onder meer te vinden in het grote 

aantal mensen dat bezig is met voorberei-

dingen op de verhuizing en de invoering van 

DOT in 2012.

4.7.3 Ratio’s
De ratio’s over 2010 zien er, berekend naar 

het volledige enkelvoudige resultaat over het 

boekjaar, als volgt uit:

Tabel 56 Resultaat

Resultaatratio’s 2010 2009

Resultaatratio 1,7% 5,8%

Liquiditeit 2010 2009

Liquiditeit (vlottende 
activa / kort vreemd 
vermogen exclusief 
financieringsoverschot)

97,2% 27,5%

Solvabiliteit 2010 2009

Solvabiliteit (totaal eigen 
vermogen / balanstotaal)

13,4% 15,5%

Solvabiliteit (totaal 
eigen vermogen / totaal 
opbrengsten

16,2% 16,5%
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De schommelingen in deze ratio’s hebben 

twee oorzaken. De eerste is de bijzondere 

bate die een positieve invloed had op het 

resultaat van 2009 van € 8,9 miljoen. Die 

had vooral op de resultaatratio van 2009 

een behoorlijk verhogend effect. De tweede 

oorzaak is het omzetten van een groot deel 

van de kortlopende leningen in een lang-

lopende lening. Die omzetting zorgt voor 

een daling van het kort vreemd vermogen en 

heeft daarmee een groot positief effect op de 

liquiditeit.

Als we 2009 schonen voor de bijzondere bate 

is een vergelijking met 2010 wat reëler. De 

resultaatsratio ziet er dan als volgt uit:

Tabel 57 

2010 2009

Resultaatratio 1,7% 2,4%

4.7.4 Lopende financieringen
Ter financiering van de nieuwbouw, de (medi-

sche) apparatuur en het werkkapitaal is een 

arrangement met een consortium van ING, 

Fortis, Van Lanschot en BNG afgesloten.

In de loop van 2009 is de totale financierings-

faciliteit van de nieuwbouw opgehoogd tot 

€ 330 miljoen. 

De financieringsfaciliteit is samengesteld uit 

leningen van:

 - € 75 miljoen ten behoeve van het 

werkkapitaal;

 - € 205 miljoen ten behoeve van de 

nieuwbouw;

 - € 50 miljoen ten behoeve van overige 

vaste activa.

De condities zijn in het licht van de krediet-

crises door de banken aangescherpt, zowel 

financieel als kwalitatief. De door de overheid 

genomen maatregelen om de financiering van 

zorginvesteringen nog mogelijk te maken zijn 

zeer noodzakelijk om tot afspraken te komen 

met de financiers.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft in 2010 met 

partijen uit het consortium SWAP/IRS (Interest 

Rate Swap) overeenkomsten gesloten ten 

einde renterisico’s af te dekken tot een 

bedrag van € 240 miljoen.

Belangrijke investering in 2011
In 2011 zullen de investeringen met name 

betrekking hebben op het afronden van de 

Nieuwbouw alsmede de vernieuwing van de 

medische apparatuur in relatie met de over-

gang naar de Nieuwbouw.

4.7.5 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.

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 
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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 geanaly-

seerd en toegelicht aan de RvT, directie en 

externe stakeholders zoals de banken. Deze 

rapportages worden tevens besproken met 

de RvT. In 2010 zijn KPI’s als het aantal Eerste 

Polikliniek Bezoeken (EPB’s), ziekteverzuim-

percentage, budgetdiscipline en de gemid-

delde ligduur regelmatig met directie en 

RvT besproken en indien noodzakelijk zijn er 

passende bijsturingmaatregelen genomen. 

De meerjarenbegroting wordt jaarlijks aange-

past aan de nieuwste informatie over externe 

ontwikkelingen en aangevuld met informatie 

uit jaarplannen en begrotingen. De meerjaren-

begroting is opgesteld door F&C in nauwe 

samenwerking met MCS en na gesprekken 

met vakgroepen en managers.

Tevens wordt elke maand een maandrappor-

tage opgesteld op basis waarvan het manage-

ment 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 samen-
werking 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 practiti-
oner, 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
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Specialisme Topklinische/toppreferente zorg

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

Kinderdiabetesteam voor heel Rotterdam Zuid (sec. verwijzingen vanuit 
Ikazia ZH): 2 kinderartsen met speciale kennis hierover, 2 gespecialiseerde 
kinderdiabetesverpleegkundigen, 1 dietiste, 1 kinder psycholoog, 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 

Specialisme Opnamen Verpleegdagen

A-segment B-segment Totaal A-segment B-segment Totaal

Allergologie 2  -   2 2  -   2

Anesthesiologie 161 128 289 988 390 1.378

Cardiologie 4.055 2.677 6.732 10.951 9.572 20.523

Chirurgie 5.743 1.073 6.816 27.703 5.444 33.147

Dermatologie 12 5 17 132 64 196

Gastro-Enterologie 895 89 984 6.040 640 6.680

Interne Geneeskunde 5.458 559 6.017 26.611 2.877 29.488

Kaakchirurgie 86 - 86 226 4 230

Keel-, neus-, en 
oorheelkunde

136 153 289 315 332 647

Kindergeneeskunde 2.637 52 2.689 12.442 308 12.750

Longziekten 1.896 144 2.040 13.283 451 13.734

Neurochirurgie 178 991 1.169 477 3.380 3.857

Neurologie 651 690 1.341 3.859 4.123 7.982

Oogheelkunde 4 13 17 7 31 38

Orthopedie 292 649 941 1.414 3.680 5.094

Plastische chirurgie 273 62 335 889 161 1.050

Reumatologie 59 52 111 450 435 885

Revalidatie - - - - - -

Urologie 317 716 1.033 1.162 2.721 3.883

Verloskunde/
Gynaecologie

1.085 2.626 3.711 1.725 8.195 9.920

Totaal  23.940 10.679 34.619 108.676 42.808 151.484
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Specialisme Dagverpleging EPB’s

A-segment B-segment Totaal A-segment B-segment Totaal

Allergologie 534  -  534 1.376  -  1.376

Anesthesiologie 1.749 1.317 3.066 834 945 1.779

Cardiologie 113 533 646 6.141 7.013 13.154

Chirurgie 2.088 1.033 3.121 26.231 2.159 28.390

Dermatologie 54 388 442 7.442 2.888 10.330

Gastro-Enterologie 1.847 705 2.552 3.402 938 4.340

Interne Geneeskunde 5.263 1.793 7.056 14.617 2.571 17.188

Kaakchirurgie 417 - 417 9.655 32 9.687

Keel-, neus-, en 
oorheelkunde

855 2.130 2.985 6.589 2.571 9.160

Kindergeneeskunde 1.525 6 1.531 6.862 127 6.989

Longziekten 1.231 31 1.262 4.373 294 4.667

Neurochirurgie 32 331 363 1.307 758 2.065

Neurologie 916 246 1.162 5.276 3.531 8.807

Oogheelkunde 245 1.259 1.504 5.703 3.261 8.964

Orthopedie 690 839 1.529 9.187 1.209 10.396

Plastische chirurgie 1.471 213 1.684 4.669 425 5.094

Reumatologie 234 868 1.102 3.957 2.110 6.067

Revalidatie 21 - 21 3.337 1 3.338

Urologie 987 927 1.914 4.746 1.095 5.841

Verloskunde/
Gynaecologie

1306 1.137 2.443 8.075 3.237 11.312

Totaal 21.578 13.756 35.334  133.779 35.165 168.944
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Bijlage 2a Gemiddelde verpleegduur per specialisme

Specialisme Gemiddelde 
verpleegduur

Herhalings bezoeken Totaal aantal 
polikliniekbezoeken

Allergologie 1.0 3.358 4.734

Anesthesiologie 6.1 3.064 4.843

Cardiologie 2.7 20.849 34.003

Chirurgie 4.8 45.873 74.263

Dermatologie 11.0 26.047 36.377

Gastro-Enterologie 6.8 5.698 10.038

Interne Geneeskunde 4.9 34.786 51.974

Kaakchirurgie 2.6 6.813 16.500

Keel-, neus-, en oorheelkunde 2.3 11.767 20.927

Kindergeneeskunde 4.7 8.762 15.751

Longziekten 7.0 9.955 14.622

Neurochirurgie 2.7 2.640 4.705

Neurologie 5.9 9.906 18.713

Oogheelkunde 1.8 9.356 18.320

Orthopedie 4.8 18.317 28.713

Plastische chirurgie 3.3 11.262 16.356

Reumatologie 7.6 17.128 23.195

Revalidatie - 6.439 9.777

Urologie 3.7 11.994 17.835

Verloskunde/Gynaecologie 1.6 36.662 47.974

Totaal 4.4 300.676 469.620
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Bijlage 2b Ontwikkeling productie 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2005-2010 2005-2010

absoluut procen tueel

EPB’s 168.944 162.537 151.964 146.494 141.768 140.020 28.924 20.7

Dagopnamen 35.334 34.806 29.854 27.198 21.179 20.899 14.435 69.1

Klinische 
opnamen

 34.619 31.549 29.679 27.964 27.202 25.324 9.295 36.7

verhouding D 
(D+K)

50 52 50 49 44 45 5 -

Verpleeg dagen 151.484 150.396 152.471 165.639 172.704 174.186 -22.702 -13

Gemiddelde 
verpleegduur

4,4 4,8 5,1 5,9 6,3 6,9 -2,5 -36.4
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Bijlage 3 Aantal beroeps- en 
bedrijfsopleidingen op 31-12-2010

Beroepsopleiding Erkenning aantal op 
31-12-10

opleidingsinstituut

BBL verpleegkunde regulier niveau 4 Calibris 68 Albeda College

BBL verpleegkunde verkort niveau 4 Calibris 30 Albeda College

BBL HBO verpleegkunde niveau 5 Calibris 7 Hogeschool Rotterdam

Stagiairs Verpleegkunde Gemiddeld 
over 2010: 60

diversen

Stages Doktersassistenten Calibris gemiddeld  
over 2010: 6

Diversen

Verpleegkunde Specialistische 
vervolgopleidingen

Oncologie 5 EMC

Hematologie 4 EMC

IC verpleegkundigen CZO 12 Albeda College

HC 3 Albeda College

HC brandwonden verpleegkundigen 3 Albeda College

Kinderverpleegkundigen CZO 9 Albeda college

Kinderoncologie 2 EMC

Obestetrie CZO 3 EMC

Neonatologie 2 EMC

Medium Care 1 Albeda College

Interventie Cardiologie 1 EMC

Nurse Practitioners 4 HRO of In Holland

Physician Assistants 3 HRO

Opleiding Brandwonden Verpleegkundige 7 Brandwondencentra

Dialyseverpleegkundigen CZO 12 Albeda College

Spoed Eisende hulp CZO 4 Albeda College

Gipsverbandmeester CZO 2 EMC

Anesthesiemedewerkers CZO 11 UMC

Operatieassistent CZO 16 UMC
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MC pacu 7 Albeda College

Radiodiagnostisch laborant CZO 12 Albeda College
Fontys Hogeschool Haarlem
EMC

Bij- en nascholingen aantal op 
31-12-2010

Opleidingsinstituut

Trainingen MS Office 40 Twice IT

Medische Terminologie 33 Kiwa Prismant

Dossieropbouw 61 Maasstad Ziekenhuis

Ergocoach 13 Maasstad Ziekenhuis

Selectiegesprekken 51 Maasstad Ziekenhuis

Communicatie rond Donatie 21 Maasstad Ziekenhuis

Training Werkbegeleiding 216 Maasstad Ziekenhuis

Voorbehouden handelingen 12 Maasstad Ziekenhuis



Bijlage 4 Lijst van afkortingen

AICD’s Automatic implantable 

cardioverter-defibrillator

AIOS Arts In Opleiding tot Specialist

ANIOS Arts Niet In Opleiding Tot Specialist

AO/ IC Administratieve Organisatie en 

Interne Controle

BA Bedrijfsadministratie 

BEB Bedrijfseconomisch Bureau

BFRS Blame Free Reporting Systeem 

BKZ Budgettair Kader Zorg

BLS Basic Life Support

BOZ Brancheorganisaties in de Zorg 

BSC Balanced Scorecard 

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 Diagnosebehandelcombinatie

DICOM Digital Imaging and 

Communications 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

EPB Eerste Polikliniekbezoek 

EPD Electronisch Patiënten Dossier

EZIS Electronisch Zorg Informatie 

Systeem

F&C Financiën & Control

FWG Functiewaardering 

Gezondheidszorg

GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij 

Ongevallen en Rampen

GKD Gemeenschappelijk Kerndossier

GPO Group Purchasing Organization

HMIMS Hospital Major Incident 

Management System

HSMR Hospital 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 

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

120 Jaardocument 2010



MIS Management Informatie Systeem 

MCS Marketing, Communicatie en Sales 

MWO Medewerkers 

Waarderingsonderzoek 

MIP Melding Incidenten Patiëntenzorg 

(MIP) 

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 Voor 

Ziekenhuis Directeuren  

OR Ondernemingsraad 

P&C Planning & Control

P&O Personeel en Organisatie 

P(N)IL Personeel (Niet) In Loondienst 

PDMS Patiënt Data Management Systeem 

PIN Programma Ingebruikname 

Nieuwbouw 

POWI Postoperatieve wondinfecties

PTCA Percutane Transluminale Coronaire 

Angioplastiek 

PTM Patient Tevedenheids monitor 

RRR Rapid Reliable Response 

RTM Real Time Monitoring

RvB Raad van Bestuur

RvT Raad van Toezicht

SCS Spinal Cord Stimulation 

SEH Spoedeisende Hulpverlening 

SMJBP Strategisch Meerjarenbeleidsplan

STZ Vereniging Samenwerkende 

Topklinische opleidingsZiekenhuizen

TAO Team Advies en Ontwikkeling 

ToC Theory of Constraints 

TWOR Toetsingscommissie 

Wetenschappelijk Onderzoek 

Rotterdam en omstreken 

VAR Verpleegkundige adviesraad 

VIKC Vereniging van Integrale 

Kankercentra

VIM Veilig Incidenten Melden

VMS Veiligheid Management Systeem 

VOD Voorlopige Ontslag Datum

VRIE Veiligheidsrisico Inventarisatie 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
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