’S-HERTOGENBOSCH
Bezoekadres
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch
Postadres
Postbus 90153
5200 ME ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 553 20 00
BOXTEL
Bezoekadres
Liduinahof 35
5281 AD Boxtel
Postadres
Postbus 10100
5280 GA Boxtel
Telefoon (073) 553 20 00
DRUNEN
Bezoek- en postadres
Tinie de Munnikstraat 17
5151 VW Drunen
Telefoon (073) 553 35 00
ROSMALEN
Bezoek- en postadres
De Hoef 90
5242 CN Rosmalen
Telefoon (073) 553 35 30
ZALTBOMMEL
Bezoek- en postadres
Kerkstraat 2
5301 EH Zaltbommel
Telefoon (073) 553 35 70
Bezoek- en postadres
Gamerschestraat 32a
5301 AS Zaltbommel
Telefoon (073) 553 26 00

JAAR

DOCUMENT

2016

Inhoudsopgave
Voorwoord Raad van Bestuur en Bestuur Bossche Specialisten Coöperatie
Voorwoord Raad van Toezicht

3
5

1.

7

Uitgangspunten van de verslaggeving

Deel I Jaarverslag
2.

Profiel van de organisatie
10
2.1 Locaties				
2.2 Kerngegevens 					
2.3 Juridische en organisatiestructuur					
2.4 Medezeggenschap
2.5 Gelieerde entiteiten
2.6 Partners in de zorg

3.

Bestuur en toezicht
3.1 Raad van Bestuur
3.2 Raad van Toezicht

20

4.

Meerjarenbeleid en strategie
4.1 Strategische doelstellingen 2016
4.2 Kwaliteit van zorg
4.3 Digitaal Werken
4.4 Informatie- en capaciteitsmanagement
4.5 Ketensamenwerking
4.6 Verpleegkundig leiderschap

28

5.

Bedrijfsvoering
5.1. Planning & controlcyclus
5.2 Verbetering bedrijfsvoering
5.3 Financiering
5.4 Risico’s
5.5 Fraudebeleid

36

6.

HRM
6.1
6.2
6.3
6.4

42
Strategische personeelsplanning
Professionalisering
Duurzame inzetbaarheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

JAARDOCUMENT 2016 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

1

7.

Onderwijs, opleiding en onderzoek
46
7.1 Jeroen Bosch Academie 				
7.2 OOR-partners					
7.3 Postacademische (RGS-erkende) vervolgopleidingen,
mbo-, hbo- en CZO-erkende opleidingen
7.4 Beleid en uitvoering onderwijs
7.5 Wetenschap en innovatie

8.

Medische Technologie en ICT

9.

Samenleving
58
9.1. Milieu		
9.2. Energie
9.3. Gebouwen

54

10. Financieel beleid
10.1 Behaalde omzet en resutaten
10.2 Financiële positie

62

11. Tolbrug Specialistische Revalidatie
11.1 Structuur van de organisatie
11.2 Beleid, inspanningen en prestaties 2014

68

Bijlage
Overzicht commissies
Deel II

2

Jaarrekening

JAARDOCUMENT 2016 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

Voorwoord Raad van Bestuur en
Bossche Specialisten Coöperatie
Den Bosch en omstreken zetten zich het afgelopen jaar op de kaart met het Jeroen Boschjaar.
Groots werd gevierd dat de meester uit de Middeleeuwen precies vijfhonderd jaar geleden
overleed. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis haakte op kleine schaal in op de activiteiten rond haar
naamgever, maar keek in 2016 ook alvast vooruit naar de komende jaren.
Een goede basis om de best mogelijke zorg te kunnen leveren op dit moment én in de toekomst.
Daaraan hebben we met z’n allen hard gewerkt. Op een prikkelende, enthousiasmerende wijze is met
een dwarsdoorsnede van JBZ’ers gestart met het vormgeven van onze strategie richting 2025. Want:
de urgentie om de wendbaarheid van het ziekenhuis te vergroten, die is er. Daar kunnen we niet
omheen.
Om de mensen uit Den Bosch en omstreken nóg beter van dienst te kunnen zijn, willen we zorg op
maat leveren, dicht bij huis en op het moment dat het hen uitkomt. Nu al doen we dingen die prima
passen binnen dat kader. Denk bijvoorbeeld aan de opening van onze nieuwe buitenlocatie in Drunen,
de toename in gebruik van de JBZ Zorgapp en de succesvolle pilot ketenaanpak overgewicht bij
kinderen (OLIC).
De komende jaren leggen we als JBZ steeds meer de nadruk op ‘gezondheidswelzijn’ in plaats van op
ziekte. Met deze nieuwe visie op gezondheid kijken we vooral naar wat mensen wél kunnen, en waar ze
zelf invloed op hebben. Onze focus verschuift van behandeling naar het verbeteren van het
functioneren in het dagelijks leven. De patiënt en maatwerk staan daarbij centraal. Er is namelijk niet
langer sprake van een strikte relatie tussen ziekenhuis en patiënt; het JBZ wordt meer en meer
onderdeel van zijn of haar netwerk.
Met de succesvolle lancering van ons elektronisch patiëntendossier (EPD) werd in 2016 alvast een
fundament gelegd. Medische en verpleegkundige gegevens worden voortaan digitaal bijgehouden en
kunnen door de patiënt worden ingezien via het portaal MijnJBZ. Dat maakt meer grip op het eigen
zorgproces mogelijk. ‘Eigen regie in gezondheid’, daar willen we naartoe.
Het EPD is ingericht op basis van de normen van Joint Commission International (JCI), een nonprofitorganisatie die is opgericht om wereldwijd de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de
gezondheidszorg te verbeteren. In 2016 werd hard gewerkt ter voorbereiding op de survey die ons
uiteindelijk het ‘JCI Gold Seal of approval’ opleverde. Een geweldige prestatie! Niet alleen was er sprake
van een gerichte aanpak van patiëntveiligheidsdoelen in het JBZ, ook werd iedereen in huis betrokken
bij het opstellen en ‘levend maken’ van nieuw beleid. Vooral unithoofden verdienen een groot
compliment voor de inspanning die is geleverd. Het EPD en JCI vormden twee gigantische en
belangrijke projecten, die voor veel medewerkers een grote overgang betekenden en ook op het werk
van medisch specialisten flinke impact hebben gehad.
Uit de succesvolle afronding van zowel het EPD- als JCI-traject blijkt nog maar eens dat we in het JBZ
medewerkers hebben om trots op te zijn. En bij wie het bruist van de ideeën om de zorg voor onze
patiënten nóg beter te maken. Een mooi voorbeeld is de realisatie van een herdenkplek voor overleden
kinderen, nadat bleek dat daar onder ouders behoefte aan was.
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Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt niet voor niets dat het JBZ op een aantal punten
bijzonder goed scoort in vergelijking met andere Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
(STZ).
Nu is de tijd gekomen om verder te bouwen op dat enthousiasme en op alles wat in 2016 is
gerealiseerd, waarbij we de relatie met het beschikbare budget niet uit het oog verliezen. Het wegvallen
van incidentele baten én het verzilveren van de efficiencyvoordelen van het nieuwe EPD zijn reden voor
een ziekenhuisbrede aanpak om kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht te brengen. Dat
betekent dat het tijd is voor keuzes, maar ook tijd om onze ambities uit te spreken en samen met
medewerkers, ketenpartners én patiënten toe te werken naar ons doel: zou het niet mooi zijn als de
mensen uit Den Bosch en omstreken in 2025 hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van Nederland
geven? Zodat de stad en regio straks bekend staat als geboortegrond van Jeroen Bosch, maar ook als
de plek waar een hele nieuwe soort zorg wordt verleend.

Piet-Hein Buiting
Voorzitter Raad van Bestuur 			

4

Mike Korst  
Voorzitter Bossche Specialisten Coöperatie
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Voorwoord Raad van Toezicht
Voor de Raad van Toezicht was 2016 het eerste volledige kalenderjaar waarin werd
samengewerkt met de Raad van Bestuur in huidige formatie. Met Piet-Hein Buiting en Marcel
Visser heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis twee ervaren bestuurders in huis. Bestuurders die in
het afgelopen jaar een voortvarende aanpak lanceerden voor een traject dat uiteindelijk moet
leiden tot een nieuwe, toekomstbestendige strategie. Daarbij worden niet alleen alle
geledingen binnen het JBZ betrokken, maar zoekt het ziekenhuis ook actief de verbinding met
externe partners zoals de gemeente ’s-Hertogenbosch en zorgverleners in de eerste lijn.
Naast de wisseling van de wacht in de Raad van Bestuur waren er binnen de Raad van Toezicht ook
personele veranderingen: Annette Mosman is per 1 januari 2016 aangetreden als opvolgster van
Heino van Essen, wiens maximale zittingstermijn van acht jaar was bereikt. Lucas Vos en Anne
Stiggelbout zijn in 2016 geworven om per 1 januari 2017 Arno Barendregt en Johan Legemaate op te
volgen. Ook hun maximale zittingstermijn zat erop. Met deze wisselingen heeft de Raad van Toezicht
van het JBZ drie toezichthouders van buiten het Brabantse, waarvan twee een eindverantwoordelijke
positie bekleden in het bedrijfsleven en één een hoogleraarspositie in de academische wereld. De
vertrekkende leden zijn wij veel dank verschuldigd voor hun inzet en bijdrage in de periode van hun
toezichthouderschap; tezamen bijna 25 jaar.
Net zoals dat ze nauwlettend de sturing van de Raad van Bestuur in de gaten blijft houden, is de Raad
van Toezicht ook scherp in het toezicht op de kostenontwikkeling. Ondanks de aanzienlijke
investeringen in het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) en het wegvallen van de voorheen
nogal eens aanwezige incidentele baten, is 2016 afgesloten met een positief resultaat.
Het plan om de verpleegafdelingen Urologie en Kort Verblijf samen te voegen was in 2016 een mooi
voorbeeld van een pragmatische en doeltreffende werkwijze om dit doel te bereiken. Met het
concentreren van leegstaande bedden in het gehele ziekenhuis, bleek het mogelijk om één
verpleegafdeling te sluiten. Daarmee werd meteen ook een efficiëntieslag gemaakt.
De Raad van Toezicht was het afgelopen jaar actief betrokken bij de voorbereidingen op de JCIaccreditatiesurvey. De strenge eisen die JCI stelt, tillen de kwaliteit van zorg naar een nóg hoger plan.
Dat het JBZ zich inmiddels officieel ‘JCI-geaccrediteerd’ mag noemen, is daarom een mooie stap in de
goede richting voor het ziekenhuis. Het vormt het fundament voor de toekomst, waarin het
zorglandschap gaat veranderen, ook in Den Bosch en omgeving.
Aan de Raad van Toezicht is de taak om ook in de komende spannende en uitdagende jaren voort te
borduren op de goede samenwerking met zowel de Raad van Bestuur als het Bestuur Bossche
Specialisten Coöperatie (BBSC). Verandering biedt namelijk altijd kansen. Voor bestuurders én alle
(zorg)professionals in ons mooie ziekenhuis. Op de toekomst!
Peter Beckers
Voorzitter Raad van Toezicht
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1. Uitgangspunten van de
verslaggeving
Als maatschappelijke onderneming vindt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) het van belang om
verantwoording af te leggen aan de samenleving over de wijze waarop het de cyclus van beleid,
inspanningen, prestaties en bijstelling van beleid vormgeeft. Ook willen we transparant zijn over onze
governance. Dit doen we niet alleen via de verplichte jaarrekening en DigiMV, maar ook via dit
jaarverslag, dat een aanvulling is op wat in DigiMV is opgenomen.
Het jaarverslag voldoet aan de eisen van de Richtlijn 655 Zorginstellingen inzake de jaarverslaglegging
zorginstellingen en vervangt het bestuursverslag bij de jaarrekening. Het oordeel van de accountant is
weergegeven in de bijgevoegde controleverklaring.
Dit jaarverslag wordt samen met de jaarrekening gepubliceerd op de website
www.jaarverslagenzorg.nl en op de eigen website www.jeroenboschziekenhuis.nl.
In dit jaarverslag gaat het over de rechtspersoon Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Revalidatiecentrum Tolbrug hoort bij het ziekenhuis. Daarom wordt over de financiële resultaten van
Tolbrug verantwoording afgelegd in de jaarrekening van het ziekenhuis. Het inhoudelijk gevoerde beleid
en de behaalde prestaties van Revalidatiecentrum Tolbrug worden afzonderlijk vermeld in dit
jaarverslag. Hiermee wordt recht gedaan aan de eigen positie die het revalidatiecentrum inneemt in
het zorgveld.
Hoewel de Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis meerdere buitenpoliklinieken heeft is de administratie
ingericht als ware de Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis één locatie. De aan de Stichting Jeroen Bosch
Ziekenhuis gelieerde rechtspersonen worden in het jaarverslag vermeld. Het betreft rechtspersonen
waarin het Jeroen Bosch Ziekenhuis in meer of mindere mate een deelbelang heeft.

JAARDOCUMENT 2016 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

7

8

JAARDOCUMENT 2016 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

2
Deel I. Jaarverslag
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2. Profiel van de organisatie
2.1. Locaties Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het verzorgingsgebied van het Jeroen Bosch Ziekenhuis omvat de regio ’s-Hertogenbosch en de
Bommelerwaard: van Boxtel tot Oss en van Zaltbommel tot Vlijmen.

Zaltbommel
Rosmalen
Drunen

’s-Hertogenbosch
Boxtel

Huisvestingslocaties 2016
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Bijzonderheden
Henri Dunantstraat 1

Hoofdlocatie met klinische, poliklinische,

5223 GZ ’s-Hertogenbosch

dagbehandelings- en diagnostische faciliteiten.
Tevens bestuurscentrum.

Revalidatiecentrum Tolbrug

Henri Dunantstraat 7

Klinisch en poliklinisch revalidatiecentrum

5223 GZ ’s-Hertogenbosch
Liduina
Bommels Gasthuis

Liduinahof 35

Poliklinische en diagnostische faciliteiten en

5281 AD Boxtel

geplande dagbehandeling

Kerkstraat 2

Poliklinische faciliteiten

5301 EH Zaltbommel
Gamersestraat 32a
5301 AS Zaltbommel
Drunen

Tinie de Munnikstraat 17

Poliklinische en diagnostische faciliteiten

5151 VW Drunen
Sport Medisch Centrum

Marathonloop 9

Sportmedische keuringen en advies

5235 AA ’s-Hertogenbosch
Rosmalen

De Hoef 90

Poliklinische en diagnostische faciliteiten

5242CN Rosmalen

10
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Op 31 oktober 2016 is een nieuwe locatie in Drunen geopend, in Gezondheidscentrum Drunen. Daar
biedt het JBZ vanaf 31 oktober gespecialiseerde ziekenhuiszorg dichtbij. Mensen kunnen er terecht
voor bloedprikken, röntgenfoto’s, echo’s, fundusfotografie en hartfilmpjes. Daarnaast houden diverse
vakgroepen hier spreekuur. In Gezondheidscentrum Drunen houdt een groot aantal eerstelijns
zorgverleners praktijk, waaronder huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen. Dit maakt het voor
het JBZ mogelijk om nog nauwer samen te werken met deze zorgverleners. Tegelijkertijd met de
opening van de locatie Drunen is de bestaande locatie van het JBZ in Nieuwkuijk gesloten. Daar konden
mensen terecht voor bloedprikken, röntgenfoto’s, echo’s en fundusfotografie. Deze diagnostiek is
verplaatst naar de locatie Drunen.

2.2 Kerngegevens
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis in ’s-Hertogenbosch en omgeving met een breed aanbod van medisch-specialistische zorg (diagnostiek, behandeling
en nazorg) en daaraan gerelateerde verpleging en verzorging. Het JBZ heeft een toelating als algemeen ziekenhuis en als revalidatiecentrum.
overzicht van de 25 in het Jeroen Bosch Ziekenhuis aanwezige medische specialismen
Anesthesiologie

Klinische geriatrie

Pathologie

Cardiologie

Longgeneeskunde

Plastische chirurgie

Chirurgie

Medische microbiologie

Psychiatrie

Dermatologie

Neurologie

Radiologie

Interne geneeskunde

Neurochirurgie

Reumatologie

Intensieve geneeskunde

Nucleaire geneeskunde

Revalidatiegeneeskunde
Urologie

Kaakchirurgie

Obstetrie en gynaecologie

Keel-, neus- en oorheelkunde

Oogheelkunde

Kindergeneeskunde

Orthopedie

Daarnaast kent het JBZ de specialismen: Klinische Chemie, Hematologie, Medische Technologie,
Medische Psychologie, Moleculaire Diagnostiek en Ziekenhuisfarmacie. Een bijzondere
ziekenhuisfunctie is de Interventiecardiologie. Het JBZ beschikt over een Intensive Care, level 3, en een
Spoedeisende Hulp (SEH), level 2.
In 2016 had het JBZ 26 geaccrediteerde medische- en bèta-vervolgopleidingen en de opleiding tot
GZ-psycholoog. Daarnaast heeft het ziekenhuis erkenning voor een dertigtal zorgopleidingen,
waaronder die tot verpleegkundige.
Volgens de kwalificatie van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) kent het JBZ
vijf expertisecentra:
1. Kinderobesitas
2. Primaire afweerstoornissen
3. Multiple Sclerose
4. (robotondersteunde) Minimaal invasieve urologische chirurgie
5. Artrose van de duim
Beroepsverenigingen van medisch specialisten hebben voor een aantal ingrepen volumenormen
opgesteld, vanuit de gedachte dat een bepaalde ervaring nodig is om een ingreep kwalitatief goed te
kunnen uitvoeren. Het JBZ voldoet bij de ingrepen in onderstaande tabel aan de normen.
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Ingrepen die aan de volumenormen voldoen
• Mammacarcinoom
• Blaasverwijdering
• Carotisinterventies
• Pancreaticoduodenectomieën
• Leverresecties
• Colonresecties
• Rectumresecties
• Longresecties
• Aorta abdominalis (AAA)
• Radicale prostatectomie ingrepen
• PCI procedures
• Schildklieroperaties
• Inguinoscrotale operaties bij kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar oud
• Testisoperaties
• Niercelcarcinoom
Kerngegevens van het JBZ over capaciteit, productie en personeel. De financiële bedrijfsgegevens
staan in hoofdstuk 11.1.
kerngegevens, inclusief

2013

2014

2015

2016

Revalidatiecentrum Tolbrug
Capaciteit
Gemiddeld aantal beschikbare bedden

754

732

732

709

88,00%

85,20%

83,40%

84,10%

Aantal bedden voor Hartbewaking

14

12

12

12

Aantal bedden Intensive Care met

16

16

16

16

0

0

0

0

Ja

Ja

Ja

Ja

Aantal personeelsleden in loondienst

4.054

3.913

3.868

3.778

Aantal fte personeelsleden in loondienst

2.943

2.946

2.937

2.927

267

282

284

277

Totaal bedrijfsopbrengsten

344.414.000

341.021.000

397.599.000

398.011.000

Opbrengsten zorgprestaties

294.112.000

300.699.000

357.360.000

358.616.000

4.494.000

5.638.000

6.419.000

6.674.000

45.808.000

33.391.000

33.820.000

32.721.000

Aantal geopende DBC’s

427.284

417.868

600.135

961.315

Aantal gesloten DBC’s

342.328

338.797

507.608

828.717

Aantal opnamen en dagverpleging

68.207

57.503

55.017

54.846

Aantal ontslagen patiënten

67.601

56.885

54.327

53.915

Aantal operatieve verrichtingen

41.823

42.963

42.354

33.802

Aantal klinische opnamen

31.193

31.882

31.646

29.936

188.811

185.375

183.515

177.861

37.279

25.861

23.598

25.150

5,7

5,5

5,5

5,6

0,00%

0,04%

0,00%

0,06%

Aantal eerste polikliniekbezoeken

213.422

185.517

182.490

163.281

Aantal overige polikliniekbezoeken

326.144

338.773

305.688

293.966

88.772

89.117

76.945

79.224

Gemiddeld bedbezettingspercentage

beademingsmogelijkheid
Aantal bedden Intensive Care zonder
beademingsmogelijkheid
7 x 24 uurs afdeling Spoedeisende Hulp
Personeel

Aantal medisch specialisten op 31 december
Bedrijfsopbrengsten

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Overige bedrijfsopbrengsten incl. subsidies
Productie

Aantal klinische verpleegdagen
Aantal dagverplegingsdagen
Gemiddelde verpleegduur klinische opnamen
Gemiddeld percentage ‘verkeerd-bedpatiënten’

Aantal revalidatie behandeluren
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2.3 Juridische en organisatiestructuur Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een stichting die wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die
eindverantwoordelijk is voor het strategisch beleid, de kwaliteit van de zorg en de behaalde resultaten.
De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De medisch-specialistische zorg van het JBZ wordt sinds 1 januari 2015 uitgevoerd door de Bossche
Specialisten Coöperatie (BSC). De Collectieve Toelatings- en Samenwerkingsovereenkomst (CTSO)
tussen de Raad van Bestuur en de BSC beschrijft de rechtsverhouding tussen beide.
De BSC is de rechtsopvolger van de Vereniging Medische Staf en de Stafmaatschap (VMS) en is een
strategische partner voor de Raad van Bestuur op het gebied van strategie en kwaliteit van zorg. Het
unieke van de JBZ-constructie is dat alle medisch specialisten, ook degenen die niet vrijgevestigd zijn,
deel uitmaken van de BSC.
In de CTSO is opgenomen dat er sprake is van exclusiviteit. Het JBZ en de BSC werken alleen voor
elkaar. Ook is vastgelegd dat de BSC verantwoordelijk is voor het wervings- en selectiebeleid van
nieuwe medisch specialisten en dus voor de kwaliteit van zorg geleverd door medisch specialisten.
Uiteraard is daarbij wel sprake van een goede afstemming met de Raad van Bestuur, die blijft immers
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg.
De financiële verplichtingen van het ziekenhuis en de BSC zijn vastgelegd in de
honorariumomzetafspraak.
Het JBZ is georganiseerd in een lijn-staforganisatie met Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s)
onder leiding van een duaal managementteam (medisch manager en manager bedrijfsvoering). Zij
sturen poort- en ondersteunende eenheden aan rondom een medisch specialisme. Het JBZ kent 26
RVE’s. De negen managers bedrijfsvoering zijn verantwoordelijk voor meerdere RVE’s. Elke manager
bedrijfsvoering is daarnaast verantwoordelijk voor één of meerdere ziekenhuisbrede projecten en/of
horizontale onderwerpen.

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Verpleegkundige
Adviesraad

Cliëntenraad

Bestuur Bossche Specialisten
Coöperatie

Raad van Bestuur

Kwaliteit- en Veiligheidsraad

Financiën, Control en
Informatie (FC&I)

Poort RVE’s
• Longgeneeskunde
• Neurologie & Neurochirurgie
• Interne Geneeskunde
• Chirurgie
• Intensive Care
• Urologie
• Orthopedie
• Plastische Chirurgie
• Dermatologie
• Cardiologie
• Reumatologie
• Geriatrie
• Gynaecologie & Verloskunde
• Kindergeneeskunde
• KNO
• Oogheelkunde
• Kaakchirurgie
• Dagbehandeling/Kort Verblijf

HRM

Kwaliteit & Veiligheid
(K&V)

Medisch ondersteunende RVE’s
• Radiologie
• Nucleaire Geneeskunde
• Klinische Chemie &
Hematologie
• Medische Microbiologie
• Pathologie

Bureau Bestuursondersteuning
(BBO)

Jeroen Bosch Academie
• Medisch Onderwijs
• Zorg Onderwijs
• Bedrijfsopleidingen
• Wetenschap & Innovatie
• Bedrijfsbureau

Servicebedrijf
• Gastenservice
• Technische Service (Vastgoed
en Infrastructuur)
• Inkoop
• Voeding en Catering
• Bedrijfsbureau

Marketing,
Communicatie &
Customer Relations

Tolbrug Specialistische
revalidatie
• Revalidatie geneeskunde
• Paramedisch ziekenhuiszorg

Medische Informatie
Communicatie
Technologie

Jeroen Bosch Diagnostiek
• Jeroen Bosch Diagnostiek

• Operatiecentrum

• SEH
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Het duale RVE-management is verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen en de uitvoering van
de strategie binnen de daarvoor aangereikte kaders en legt rechtstreeks verantwoording af aan de
Raad van Bestuur. Ook het management van de stafafdelingen legt rechtstreeks verantwoording af
aan de Raad van Bestuur.
Naast de verticale lijnorganisatie is er sprake van horizontale afstemming en coördinatie via
commissies betreffende organisatiebrede processen en thema's. Elk horizontaal thema heeft een
proceseigenaar en wordt ondersteund door een of meerdere experts en ondersteuners. Gezamenlijk
zijn zij verantwoordelijk voor de advisering aan het RVE-management over de uitvoering van die
thema’s. Die uitvoering geschiedt onder verantwoordelijkheid van het RVE-management. Uiteraard
vindt tussentijds afstemming plaats tussen procesgroep en RVE-management. De resultaten worden
gemonitord door de horizontale procesgroep.

2.4 Medezeggenschap
De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door drie adviesorganen: de ondernemingsraad (OR), de
Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en de cliëntenraad (CR).
Het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC) fungeert als een strategische partner van
de Raad van Bestuur en adviseert met name op het gebied van kwaliteit van zorg. De VAR adviseert op
het gebied van verpleegkundige zaken.
De adviesorganen OR en CR hebben een wettelijke verankering in de Wet op de ondernemingsraden
(WOR) en de Wet medezeggenschap cliënten in de zorg (WMCZ). Beide raden adviseren de Raad van
Bestuur gevraagd en ongevraagd over voorgenomen besluiten en beleidsaangelegenheden.
De cliëntenraad, ondernemingsraad en de VAR hebben een eigen publieksjaarverslag.

14
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2.5 Aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis gelieerde entiteiten
Ressorterend onder stichting

Stichtingen/organisaties waarin

Steunstichtingen Jeroen Bosch

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Ziekenhuis

(verantwoording via in de

gedeeltelijk participeert

(verantwoording via eigen

jaarrekening Jeroen Bosch

(verantwoording via eigen

jaarverslag en jaarrekening)

Ziekenhuis)

jaarverslag en jaarrekening)

Revalidatiecentrum Tolburg

Clean Care BV

Stichting Vrienden Jeroen Bosch
Ziekenhuis

Stichting Onderwijs Ziekenhuis

Stichting Vrienden van de Kapel

Geneeskunde
Vereniging Inkoop Alliantie

Stichting Health2Business Community

Ziekenhuizen

Jeroen Bosch

Stichting BernBosch
Ressorterend onder stichting

Coöperatie ZANOB

Jeroen Bosch Ziekenhuis

(Ziekenhuisapotheek Noordoost-

(verantwoording via eigen

Brabant) en ZANOB BV

jaarverslag en jaarrekening)
Stichting Trombosedienst

Stichting Godshuizen

Sport Medisch Centrum

GZG CV

Stichting SOZ

Stichting Godshuizen
METC Brabant
GZG CV
CV Willemspoort

2.6 Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingspartner

Onderwerp

Overeenkomst
Convenant

Zorginhoudelijk
Bossche Specialisten

Strategische partner JBZ; medisch-specialistische zorgverlening

ja

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (Onderdeel

ja

Coöperatie
GHOR Brabant Noord

Veiligheidsregio): geeft leiding aan en coördinatie van
geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en
crises
ROAZ Brabant

Regionaal overleg acute zorg

Ja

Radboudumc

Strategische netwerksamenwerking rondom zorg, opleidingen,

Ja

onderzoek en innovatie
Centrum

Consultatieve psychiatrie vanuit RVA (kinder- en jeugd-

Ziekenhuispsychiatrie

psychiatrie, geheugen-problematiek, niet-aangeboren

Reinier van Arkel

hersenletsel) en dienstverlening vanuit JBZ Servicebedrijf en

Ja

Jeroen Bosch Diagnostiek
Stichting Trombosedienst

Uitvoering ondersteunende diensten aan zorgaanbieders en de

Participatie via

’s-Hertogenbosch en

behandeling van mensen die bloedstollingremmende medicijnen

bestuur

omstreken

(orale antistolling dan wel bloedverdunners) gebruiken

Sport Medisch Centrum

expertisecentrum op het gebied van sport, beweging en

Participatie via

’s-Hertogenbosch en

gezondheid

management en

omstreken
Stichting Bernbosch

bestuur
Dialysezorg Ravenstein

Participatie via
bestuur en RvT
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Samenwerkingspartner

Onderwerp

Overeenkomst

ZANOB

Samenwerkingsverband van ziekenhuizen en diverse

Participatie via

zorginstellingen in Noordoost-Brabant op het gebied van

coöperatie en AvA

Convenant

farmaceutische dienstverlening (o.a. op het gebied van inkoop
en bereiding).
Instituut Verbeeten

Radiotherapeutische zorg

ja

Stichting Godshuizen

Afstemming tussen deelnemende instellingen voor

Ja

gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnsorganisaties in regio
’s-Hertogenbosch
RIVAS Zorggroep

ANW dienstverlening kaakchirurgie

ja

Kidz&ko

Samenwerkingsverband ziekenhuizen regio Zuidoost-Brabant

ja

(KinderDiabetesZorg&

op het gebied van gezondheid van kinderen met diabetes

KwaliteitsOverleg)

(uitwisseling kennis en ervaring, gezamenlijke activiteiten en
doorontwikkeling subspecialisaties)

DNA

Samenwerking met Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en

Ja

Rijnstate Arnhem op het gebied van pathologie
Transmuraal Palliatief

Samenwerking op het gebied van palliatieve zorg in de regio

ja

Adviesteam ’s-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch – Bommelerwaard. Partners:
- Bommelerwaard

Zorggroep Chronos, Vivent, Zorggroep Elde, STMR, Prisma en
Stichting Hospice De Duinsche Hoeve

Kentalis

zorg en begeleiding aan mensen met een auditieve,

ja

communicatieve beperking of het vermoeden daarvan; POCT
Visio

zorg en begeleiding aan mensen met een visuele beperking

ja

Erasmus Universitair Medisch

Samenwerking Nierteam aan huis

ja

Samenwerking met ziekenhuizen in Midden- en West-Brabant

ja

Centrum
Embraze

rond oncologie
Regio Rivierenland

Raamovereenkomst zorg en ondersteuning in kader van WMO

ja

en Jeugdwet
Catharina Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst gynaecologische oncologie

ja

Dienstverleningsovereenkomst Donatie.

ja

Eindhoven
Ziekenhuis Bernhoven

Dienstverlening Laboratoria, nucleaire geneeskunde, hygiëne en
infectiepreventie
Samenwerking medische specialismen (o.a. PCI’s)
Regio Hart van Brabant

Regionale Jeugdhulp

Ja

mProve

Samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling, innovatie

Ja (vereniging)

en kwaliteit van zorg met 4 andere STZ-ziekenhuizen (Rijnstate,
Maxima Medisch Centrum, Isala, Albert Schweitzer)
Eerste lijn
Huisartsen

Jaarlijkse ontmoetingsdagen gericht op persoonlijke

Nee

kennismaking met huisartsen en medisch specialisten, periodiek
een-twee-overleg gericht op gezamenlijke initiatieven om de
zorg beter vorm te geven. Eén tot twee keer per jaar een
bestuurlijk overleg met zorggroepen van huisartsen.
Samenwerkingsafspraken over chronische zorg met

Ja

zorggroepen en diverse specialismen.
HOV

16

Inrichting huisartsenpost buiten kantooruren in JBZ

Ja

JAARDOCUMENT 2016 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

Samenwerkingspartner

Onderwerp

Apothekers, V&VT

Afstemming in beleid en onderlinge dienstverlening om

instellingen, diagnostische

gezamenlijk optimale zorg aan patiënten in de regio

centra, VG- en LG-

’s-Hertogenbosch te kunnen realiseren. Denk aan:

instellingen

•

COPD keten

•

Ketenzorg dementie

•

CVA keten

•

Zorgprogramma kwetsbare ouderen

•

Medicatie-overdracht

Overeenkomst
Convenant

Lareb

Samenwerking op het gebied van medicatieveiligheid in het

Ja (op deelaspecten)

Ja

ziekenhuis
DvU

Samenwerking eerstelijnsdiagnostiek op deelgebieden

Ja

VerlosDenBosch

Geboortezorg samen met verloskundigen en kraamzorg

ja

Health2Business Community

In H2B ontmoeten bedrijven, medisch specialisten,

Via

Jeroen Bosch (H2B)

zorgmanagers en kennisinstellingen elkaar om ervaring uit te

bestuurslidmaatschap

Bedrijfsleven

wisselen en gezamenlijk vernieuwende oplossingen te bedenken
voor medische problemen. Vanuit H2B worden innovatieve
ziekenhuisprojecten gesponsord.
Stichting Vrienden van het

Het verwerven van fondsen waarmee extra voorzieningen in het

Via

Jeroen Bosch Ziekenhuis

ziekenhuis worden gerealiseerd die het verblijf van patiënten

bestuurslidmaatschap

veraangenamen.
Stichting Vrienden van de

Het verwerven van fondsen voor de realisatie, het onderhoud en

Via

Kapel

de exploitatie van de kapel van het JBZ.

bestuurslidmaatschap

Onderwijs/opleiding/onderzoek
Samenwerkende Topklinische

Delen van kennis en ervaring op het gebied van medisch-

opleidingsZiekenhuizen

specialistische opleidingen, toegepast wetenschappelijk

(25 opleidingsziekenhuizen)

onderzoek en zorginnovatie.

Opleidings- en

OOR richt zich op kennisontwikkeling rondom vaardigheidsleren

Onderwijsregio’s (OOR)

en docentprofessionalisering. Ook worden zaken besproken

Oost-Nederland en Utrecht

zoals de bekostiging van specialisten in opleiding.

Stichting Opleiding

Samen met drie andere ziekenhuizen een erkende

Ziekenhuisgeneeskunde

profielopleiding ziekenhuisarts realiseren

Koning Willem I college

Samenwerking gericht op het realiseren van stageplaatsen

-

Avans Hogeschool

Samenwerking gericht op met name verpleegkundige

-

via lidmaatschap

Ja

Ja

opleidingen
METC Brabant

Samen met Instituut Verbeeten, het Elisabeth-TweeSteden

Ja, via

Ziekenhuis en de Universiteit van Tilburg heeft het JBZ de METC

bestuurslidmaatschap

Brabant opgericht als onafhankelijke medisch-ethische
toetsingscommissie. Onderzoekssituaties met patiënten (WMO)
worden bij de METC Brabant getoetst.
AgriFood Capital

Hierin komen vertegenwoordigers vanuit de overheid, het

Ja

bedrijfsleven en kennisinstellingen samen op het gebied van
voedingsinnovatie. Vertegenwoordiging vanuit de overheid vindt
plaats door de Bestuurlijke Regie Groep (BRG) NoordoostBrabant, waarin de gemeenten en waterschappen op basis van
een convenant samenwerken.
Foodsquad

Het ontwikkelen en testen van nieuwe voeding en

Via lidmaatschap

voedingsgerelateerde diensten die bijdragen aan een beter
leven. Partners: HAS, Agrifood Capital, Hutten, Sligro, Rabobank,
Medicinfo namens CZ, Stichting Voeding Leeft en WUR.
Health Valley

Een netwerk van bedrijfsleven, overheid, universiteiten en

Via lidmaatschap

gezondheidsinstellingen dat technologische innovaties in de
gezondheidszorg stimuleert
Bestuurlijk
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Samenwerkingspartner

Onderwerp

Overeenkomst

Nederlandse Vereniging

De NVZ is de brancheorganisatie voor ziekenhuizen. Via de NVZ

Van Ziekenhuizen (NVZ)

vindt collectieve behartiging van zorginhoudelijke, sociale en

Convenant
via lidmaatschap

economische belangen van leden plaats.
Vereniging Inkoop Alliantie

Realiseren inkoopvoordelen

Ja

Gesprekspartner van het JBZ voor ontwikkelingen/voorzieningen

nee

Ziekenhuizen (negen
ziekenhuizen)
Overheidsorganisaties
Gemeente ’s-Hertogenbosch

rondom de nieuwbouw, waaronder parkeervoorzieningen,
grondruil/-verkoop en de ontwikkeling Willemspoortgebied,
grenzend aan Jeroen Bosch Ziekenhuis. Gezamenlijke projecten
in kader nieuwe strategie JBZ

18
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3. Bestuur en toezicht
3.1. Raad van Bestuur
Taak, samenstelling en portefeuilleverdeling
De Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bestaat uit de heer H.P.J. (Piet-Hein) Buiting
MA, MD, MHA en de heer drs. M.B.P.M. (Marcel) Visser. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door
mevrouw mr. I.W.F.D. (Irène) Verkuylen, bestuurssecretaris. Zij is tevens ambtelijk secretaris van de
Raad van Toezicht.
samenstelling en portefeuilleverdeling raad van bestuur
Naam

Bestuursfunctie

Portefeuille

H.P.J. Buiting MA, MD, MHA

Voorzitter

Voorzittersrol
Governance
Strategie en Beleid
Kwaliteit en Veiligheid
Ethiek
Onderwijs, opleiding, onderzoek en innovatie
Integraal risicomanagement
Marketing en Communicatie
Compliance
Ketenpartners in de zorg (relatiebeheer eerste lijn en Verpleging
Verzorging en Thuiszorg (VV&T)
Aansturen van RVE’s en stafafdelingen

Drs. M.B.P.M. Visser

Lid

Governance
Strategie en Beleid
Financiën, Control en Informatie
Organisatieontwikkeling
Human Resource Management
Elektronisch patiëntendossier (EPD), zorglogistiek en
capaciteitsmanagement
Medische Informatie en Communicatie Technologie (MICT)
Facilitaire zaken inclusief inkoop, lange termijn huisvestingsplannen
en vastgoed
Zorgverkoop
Aansturen van RVE’s en stafafdelingen

Werkwijze Raad van Bestuur
Overeenkomstig het reglement vergadert de Raad van Bestuur wekelijks. In deze vergadering worden
(voorgenomen) bestuursbesluiten genomen, zowel strategische als tactische onderwerpen besproken
en vindt onderlinge afstemming plaats op portefeuilleoverstijgende zaken.
De Raad van Bestuur vergadert tweewekelijks met het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie
(BSC). Dat overleg wordt het Besturenberaad genoemd. In het Besturenberaad staan naast
strategische onderwerpen met name kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de patiëntenzorg op de
agenda. Gestreefd wordt naar gezamenlijke besluitvorming, ieder binnen de eigen bevoegdheid. De
maandelijkse vergadering van de vakgroepvertegenwoordigers van de BSC wordt structureel door de
Raad van Bestuur bijgewoond.
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Overleg met externe accountant
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vergaderen tweemaal per jaar met de externe
accountant, voorafgaand aan het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening en ter bespreking van
de accountsrapportage naar aanleiding van de interimcontrole in het najaar.
Nevenfuncties
Leden van de Raad van Bestuur hebben diverse externe bestuurlijke functies. Sommige nevenfuncties
houden verband met het bestuurslidmaatschap van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, of vloeien hieruit
voort. Andere nevenfuncties staan hier los van.

relevante nevenfuncties van bestuursleden
H.P.J. Buiting  MA, MD, MHA
Programmaleider Management voor Medici, Academie voor Medisch Specialisten, Utrecht
Programmaleider Stolte Advanced Programma voor bestuurders in de zorg, Tranzo, Tilburg University
Lid Raad van Commissarissen Bussman Verhuur Groep (tot augustus 2016)
Kerndocent Centrum voor Zorgbestuur (CvZ), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
Vicevoorzitter Stichting Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde
Voorzitter Stichting Ondersteuning Ziekenhuiszorg
Voorzitter Stichting Trombosedienst
Bestuurslid Sport Medisch Centrum
Voorzitter Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noordoost-Brabant
Bestuurslid Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Kapel
Bestuurslid Stichting Bernbosch Ravenstein
Bestuurslid Health Valley
Drs. M.B.P.M. Visser
Lid Raad van Toezicht Careyn
Lid Raad van Advies Vebego International
Bestuurslid Stichting Ondersteuning Ziekenhuiszorg
Bestuurslid Stichting Trombosedienst
Bestuurslid Sport Medisch Centrum
Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noordoost-Brabant
Bestuurslid Stichting Health to Business
Bestuurslid Stichting Godshuizen
Bestuurslid Coöperatie Zanob UA
Lid Raad van Commissarissen CV Willemspoort
Bestuurslid Coöperatie ICT NO Brabant

Bij de toetsing of er sprake is van belangenverstrengeling geldt binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis het
uitgangspunt dat de leden van de Raad van Bestuur zich toetsbaar opstellen ten aanzien van het eigen
functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling en/of belangenverstrengeling wordt
vermeden.
Het individueel handelen is voor elkaar inzichtelijk en maakt collegiale toetsing goed mogelijk. Dit
gebeurt tijdens collegiale overlegmomenten. Gedurende het verslagjaar is er geen handelswijze of
praktijk geconstateerd die strijdig is met de geldende norm.
Voor de vervulling van nevenfuncties die niet verband houden met, of logisch voortvloeien uit de
bestuursfunctie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is vooraf toestemming vereist van de Raad van
Toezicht. Sinds 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht leidend bij de toetsing van nevenfuncties.
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 van kracht. De nieuwe Governancecode
is vooral gebaseerd op principes in plaats van regels en moet bijdragen aan het verstevigen van het
maatschappelijk vertrouwen in de zorgorganisaties. De Raad van Toezicht toetst haar beleid voor de
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vergoeding van onkosten aan de Raad van Bestuur aan de nieuwe Governancecode. Over 2016 is eens
per vier maanden een overzicht van de declaraties en onkostenvergoedingen van de Raad van Bestuur
verstrekt aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij heeft de vergoedingen van onkosten van de
Raad van Bestuur beoordeeld en akkoord bevonden.
H.P.J. Buiting

M.B.P.M. Visser

Vaste en variabele onkostenvergoedingen

¤ 2.940,-

¤ 2.940,-

Binnenlandse en buitenlandse reiskosten

¤ 130,-

¤ 2.974,-

Opleidingskosten

-

¤ 2.556,-

Representatiekosten

¤ 125,-

¤ 231,-

Overige kosten

-

¤ 325,-

Totaal

¤ 3.195,-

¤ 9.026,-

3.2. Raad van Toezicht
Taak en reglement
De Raad van Toezicht heeft als taak om integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van
Bestuur (toezichtrol). Ook staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur zo nodig met raad terzijde
(adviesrol). De Raad van Toezicht hanteert hierbij een passende terughoudendheid om te voorkomen
dat de adviesrol conflicteert met de toezichtrol. Tevens houdt de Raad van Toezicht scherp in het oog
niet op de stoel van de Raad van Bestuur te gaan zitten. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de
werkgeversrol voor de bestuurders. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn
vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. Statuten en het reglement zijn gepubliceerd op
www.jeroenboschziekenhuis.nl.
Profiel en samenstelling
Als onderdeel van het reglement Raad van Toezicht is een generieke profielschets opgesteld rond
aandachtsgebieden. De zes aandachtsgebieden die door de leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk
worden gedekt zijn:
• Strategie en beleid
• Financieel/economisch
• Zorginhoudelijk/kwaliteit en veiligheid
• Bestuurlijk en juridisch
• Sociaal Beleid, maatschappelijke omgeving, cliënten en andere stakeholders
• Opleiding en wetenschappelijk onderzoek
Bij vacatures wordt bekeken welke aandachtsgebieden in de wervingstekst specifiek tot uitdrukking
moeten komen, alsmede of een specifieke opleidings-/ervaringsachtergrond is gewenst/vereist. In het
verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit zeven leden. Eén lid neemt zitting in de Raad van Toezicht
op voordracht van de cliëntenraad, dat is mw. dr. M.J.H. Paes.
De leden van de Raad van Toezicht zijn geselecteerd op kennis van en ervaring met de
gezondheidszorg. In de statuten en uitvoeringsregelingen wordt de onafhankelijkheid van de
toezichthouders gewaarborgd via specifieke selectie-eisen en verplichtingen gedurende het
lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De facto is deze onafhankelijkheid aanwezig. De Raad van
Toezicht doet waar nodig aan deskundigheidsbevordering.

22

JAARDOCUMENT 2016 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

Drs. P.M.J. Beckers
Functie Raad van Toezicht

Voorzitter

Aandachtsgebied

Strategie en beleid; financieel/economisch; sociaal beleid;
stakeholders

Commissielidmaatschappen

Lid selectie- en benoemingscommissie

Mw. Dr. M.J.H. Paes
Functie Raad van Toezicht

Vice-voorzitter

Aandachtsgebied

Zorginhoudelijk/kwaliteit en veiligheid; strategie en beleid;
maatschappelijke omgeving; cliënten

Commissielidmaatschappen

Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
Voorzitter selectie- en benoemingscommissie

Drs. A.L.M. Barendregt
Functie Raad van Toezicht

Lid

Aandachtsgebied

Strategie en beleid; financieel/economisch; maatschappelijke
omgeving en andere stakeholders

Commissielidmaatschappen

Voorzitter auditcommissie Financiën

Mw. E.A.P.M. Thewessen, arts
Functie Raad van Toezicht

Lid

Aandachtsgebied

Zorginhoudelijk/kwaliteit en veiligheid; strategie en beleid;
maatschappelijke omgeving en andere stakeholders

Commissielidmaatschappen

Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Prof. Mr. J. Legemaate
Functie Raad van Toezicht

Lid

Aandachtsgebied

Zorginhoudelijk/kwaliteit en veiligheid; strategie en beleid;
bestuurlijk en juridisch (governance)

Commissielidmaatschappen

Voorzitter auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Drs. H.H.J. Bol
Functie Raad van Toezicht

Lid

Aandachtsgebied

Strategie en beleid; financieel/economisch; maatschappelijke
omgeving en andere stakeholders

Commissielidmaatschappen

Lid auditcommissie Financiën
Lid selectie- en benoemingscommissie

Mw. Drs. A. Mosman RA
Functie Raad van Toezicht

Lid

Aandachtsgebied

Strategie en beleid; financieel/economisch; maatschappelijke
omgeving en andere stakeholders

Commissielidmaatschappen

Lid auditcommissie Financiën

Zorgbrede Governance Code
Voor het eigen functioneren, hanteert de Raad van Toezicht de algemene vastgelegde regels uit de
Zorgbrede Governance Code. Onder meer zijn daarin bepalingen opgenomen over de maximale
zittingsduur. Per 1 januari 2016 is mevrouw drs. A. Mosman RA toegetreden tot de Raad van Toezicht;
zij volgt de heer drs. H.J. van Essen op na het verstrijken van diens statutaire zittingstermijn.
Rooster van aftreden
Naam

Datum eerste

Datum

benoeming

aftreden

Herbenoembaar

Datum def.
aftreden

Drs. A.L.M. Barendregt

01-01-2009

01-01-2013

Herbenoemd 01-01-2013

01-01-2017

Prof. Mr. J. Legemaate

01-01-2009

01-01-2013

Herbenoemd 01-01-2013

01-01-2017

Dr. M.J.H. Paes

01-01-2010

01-01-2014

Herbenoemd 01-01-2014

01-01-2018

E. Thewessen, arts

01-01-2011

01-01-2015

Herbenoemd 01-01-2015

01-01-2019

Drs. P.M.J. Beckers

01-01-2014

01-01-2018

01-01-2022

Drs. H.H.J. Bol

01-01-2014

01-01-2018

01-01-2022

Drs. A. Mosman RA

01-01-2016

01-01-2020

01-01-2024
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Informatievoorziening aan Raad van Toezicht
Om te kunnen voldoen aan de toezichthoudende taak krijgt de Raad van Toezicht periodiek informatie
van de Raad van Bestuur over de realisatie van de doelstellingen, eventuele risico’s verbonden aan
activiteiten, financiële verslaglegging, ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de
zorg, samenwerkingsrelaties en de relatie met belanghebbenden.
Vergaderingen Raad van Toezicht
In 2016 hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zesmaal overleg gevoerd. De
aanwezigheid van alle leden werd als goed tot zeer goed beoordeeld. Alle meningsvormende en
besluitvormende onderwerpen zijn voorafgaand aan de reguliere vergadering besproken in de
auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en/of in de auditcommissie Financiën.
Belangrijke onderwerpen op de agenda waren, naast de statutair verplichte onderwerpen:
strategieontwikkeling; kwaliteit en veiligheid van zorg; implementatie HiX; voorbereiding JCI
accreditatie; productie- en kostenontwikkeling; aanpassing in profiel en reglement Raad van Toezicht;
aanpassing huishoudelijk reglement en portefeuilleverdeling Raad van Bestuur; zelfevaluatie.
De Raad van Toezicht pleegt goed door te vragen op de opnderbouwing van voorstellen en maakt soms
eigen afwegingen, maar dit leidde niet tot afwijkende standpunten ten aanzien van de voorstellen van
de Raad van Bestuur.
Eén keer per jaar wordt een meerdaagse strategiesessie gehouden tussen de Raad van Toezicht, de
Raad van Bestuur en het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). De sessie in 2016
stond in het teken van een evaluatie van de effecten van de invoering van de integrale bekostiging per
1-1-2015 en de keuze voor het samenwerkingsmodel, evenals de trends en ontwikkelingen in de cure
sector, die uitgangspunt zijn voor de strategievorming van het JBZ en een JBZ E-health strategie.
Naast de reguliere vergadering met de Raad van Bestuur kwam de Raad van Toezicht verschillende
malen voorafgaand aan de reguliere vergadering bijeen voor een onderling overleg. Dit betrof de
reguliere opvolging van een tweetal Raad van Toezichtleden en de voorbereiding op de Raad van
Toezichtvergadering.
Commissies Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent drie commissies. Hun taken en werkwijze zijn vastgelegd in reglementen.
Auditcommissie Financiën
Taak

Houdt toezicht op en controleert de werking van de interne risicobeheersings- en
controlsystemen en adviseert de Raad van Bestuur hierin. Beoordeelt financiële
managementrapportages, ziet toe op de financiële informatieverschaffing van het JBZ
en bereidt de behandeling van de begroting en de jaarrekening voor ten behoeve van
de overige leden van de Raad van Toezicht.

Overleg

Kwam in 2016 viermaal bijeen. De vergaderingen van de auditcommissie Financiën
worden bijgewoond door de manager Finance Control en Informatie.

Agenda

Productie- en kostenresultaat; dure geneesmiddelen; selfassessment NZA;
managementletter bij de interimcontrole; onderhandelingsresultaat met
zorgverzekeraars; treasurystatuut; jaarrekening en accountantsverslag; derivaten;
risicoanalyse implementatie HiX; ervaringen na go live HiX; kredietarrangement;
begroting; investeringsprocedure; meerjareninvesteringsbegroting; aandelenverkoop
Rubigen; jaarrekening dialysecentrum Ravenstein.
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Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
Taak

Adviseert de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur over relevante ontwikkelingen op
het gebied van kwaliteit en veiligheid en treedt op als sparringpartner van de Raad
van Bestuur als het gaat om de kwaliteit van zorg (toetsen en enthousiasmeren
aangaande de gemaakte beleidskeuzes en de implementatie daarvan).

Overleg

Kwam in 2016 viermaal bijeen. De vergaderingen van de auditcommissie Kwaliteit en
Veiligheid worden vast bijgewoond door de manager Kwaliteit & Veiligheid, de medisch
specialist Patiëntveiligheid en de voorzitter van de Kwaliteits- en Veiligheidsraad JBZ.

Agenda

Voorbereiding JCI accreditatie; resultaten DNV audit; Quality Board Letter;
patiëntenparticipatie; HSMR/SMR-analyse; rapport Keurmerken; PRI-implementatie
EPD; notitie Gelijkheid; prestatie-indicatoren; patiëntveiligheidsdoelen; calamiteiten;
rapport Sturen op verantwoord functioneren en omgaan met verminderd
functioneren van zorgverleners; beleidskader Goed toezicht op bestuur (NZA/IGZ);
herinrichting afdeling Kwaliteit en Veiligheid; ontwikkeling dashboard Kwaliteit en
Veiligheid.

Selectie- en benoemingscommissie
Taak

De opvolgingsplanning en (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht en
Raad van Bestuur; het bewaken van de omvang en samenstelling van de Raad van
Toezicht en de Raad van Bestuur; het periodiek beoordelen van het functioneren van
de individuele leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; het rapporteren
hierover aan de Raad van Toezicht; het voorstellen van (her)benoemingen; het toezicht
houden op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en de
benoemingsprocedure voor hoger management.

Overleg

Is in 2016 meerdere keren bijeengekomen

Agenda

Werving en selectie twee leden Raad van Toezicht
Jaargesprek met bestuurders afzonderlijk

Overleg interne belanghebbenden
In 2016 heeft de Raad van Toezicht samen met Raad van Bestuur en programmamanagement Digitaal
Werken een werkbezoek gebracht aan een aantal poliklinieken om het per 24 juni live gegane
elektronisch patiëntendossier HiX in werking te zien. Tijdens dit werkbezoek heeft het
programmamanagement de Raad van Toezicht uitgebreid geïnformeerd over de implementatie van en
eerste ervaringen met HiX.
Daarnaast neemt een delegatie van de Raad van Toezicht jaarlijks deel aan een overlegvergadering van
de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en cliëntenraad.
Tweemaal heeft een delegatie van de Raad van Toezicht het Besturenberaad bijgewoond.
Zelfevaluatie Raad van Toezicht
Eind 2016 heeft de jaarlijkse zelfevaluatie plaatsgevonden van de Raad van Toezicht. De resultaten
daarvan worden structureel gedeeld met de Raad van Bestuur. Eenmaal per drie jaar vindt de
zelfevaluatie plaats onder externe begeleiding; in 2016 was dit zonder externe begeleiding. Onder
meer is beoordeeld in hoeverre opvolging is gegeven aan de in het jaar daarvoor geformuleerde
verbeterpunten. Concreet is onder meer afgesproken dat de Raad van Toezicht zich meer een beeld
gaat vormen van het team onder de Raad van Bestuur, onder meer via werkbezoeken of de uitnodiging
aan RVE- en stafmanagers om een presentatie te houden over hun aandachtsgebied in een Raad van
Toezichtvergadering. Ook zal de Raad van Toezicht in het vervolg sterker betrokken worden bij de
invulling van vacatures in het tweede echelon.
De Raad van Toezicht wil daarnaast een actievere rol gaan spelen in de strategieontwikkeling en
bijvoorbeeld acte de présence geven op de bijeenkomsten met stakeholders in dit kader.
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4. Meerjarenbeleid en strategie
4.1 Strategische doelstellingen 2016
E-health, personalized healthcare, shared decision making, nano-technologie en big data veranderen
het zorglandschap ingrijpend. Om de inwoners van ’s-Hertogenbosch en omstreken te bieden wat zij
nodig hebben, is het essentieel om te vernieuwen. Dat besef groeide in 2015 en 2016. Om die reden is
begin 2016 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis
(JBZ), als vervolgstap op ‘Werken uit het hart’, waarin de missie en visie van het ziekenhuis zijn
weergegeven: samen met huisartsen, thuishulpmedewerkers, verpleeginstellingen en mantelzorgers
zorg van voortreffelijke kwaliteit leveren in een veilige en gastvrije omgeving, snel en servicegericht als
het kan, ingetogen en zorgzaam waar het moet.
De strategieontwikkeling is ziekenhuisbreed aangepakt, met zoveel mogelijk gebruikmaking van de
(verborgen) talenten en intrinsieke motivatie van JBZ-medewerkers, verspreid over het ziekenhuis.
Een in- en externe oriëntatie heeft geleid tot het benoemen van vijf belangrijke ontwikkelingen, die als

De 5
ontwikkelingen

Toekomstige
situatie

Vierluik JBZstrategie

8
inhoudelijke
thema’s

•
•
•
•
•
•
•

Focus op ziekte
Behandeling
(in het ziekenhuis)
Het gebouw centraal
Standaard aanpak
Ziekenhuis - patiëntrelatie

•
•
•

Huidige situatie

Focus op gezondheid
Optimalisering van het
functioneren in het
dagelijks leven
De mens centraal
Maatwerk
Onderdeel van het
zorgnetwerk van de
patiënt

1

richtinggevend zijn aangemerkt voor de strategie van het JBZ:
Deze ontwikkelingen sluiten prima aan bij landelijke ontwikkelingen als de nieuwe FMS-visie 2025 en
het rapport van de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen
(rapport Kervezee). Eind 2016 is het vierluik ‘strategie’ tot stand gekomen:

De 5
ontwikkeling
en

Vierluik
JBZstrategie

8
inhoudelijke
thema’s

Hoger Doel
Waarom bestaan wij?
Medisch specialistische zorg leveren ten
behoeve van mensen in de regio

Kernwaarden
Waarvoor staan wij?
Kernwaarden:
•Open
•Gastvrij
•Vernieuwend
•Veilig

Gewaagd doel
Waarheen gaan wij?

Kernkwaliteiten
Waar blinken wij in uit?
Bestaand:
§ Reactief /
improviseren
§ Contact maken
§ Denken/werken
vanuit de patiënt
§ Individueel werken,
leren, ondernemen

Wenselijk:
§ Flexibel organiseren
§ Kunnen handelen
van uit het contact
§ Denken/werken
vanuit de persoon
§ Samenwerken, leren

In 2025 geven de mensen
uit Den Bosch en
omstreken hun
gezondheidswelzijn het
hoogste cijfer van
Nederland.

4
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De kern daarvan is waar we voor gaan:

Gewaagd doel:
In 2025 geven de mensen uit Den Bosch en omstreken
hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van Nederland.

• Wie staat voor ons centraal? De mens in zijn of haar dagelijks leven. Wij bieden hulp waar
nodig, zoveel mogelijk op de plaats en op het moment waarop de mens dat wil.

• Wat is gezondheidswelzijn? Het vermogen van mensen om zich aan te passen en de regie te
voeren over hun leven, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Het gaat om hoe mensen hun gezondheid beleven in het dagelijks leven.
• Wat leveren wij? Hoogwaardige professionele medisch specialistische kennis en vaardigheden
met gebruik van steeds weer nieuwe technologie.

• Hoe werken wij? Wij werken intensief samen, intern en extern. Met de patiënt en zijn
omgeving, met andere professionals en met andere organisaties.

2

Het gewaagde doel beschrijft de ambitie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor de komende jaren. In
2017 krijgt deze ambitie handen en voeten in de vorm van concrete acties en werkplannen.
In de Kaderbrief 2016 is een aantal speerpunten benoemd. In de volgende paragrafen worden deze
kort beschreven.

4.2 Kwaliteit van zorg
Het accent lag in 2016 op de verdere ontwikkeling van de zorg zoals beschreven in de
patiëntveiligheidsdoelen van de Joint Commission International (JCI). Eerder heeft het Jeroen Bosch
Ziekenhuis ervoor gekozen om de certificering van het veiligheidsmanagementsysteem uit te breiden
naar een ziekenhuisbrede accreditatie volgens de normen van de JCI.
De patiëntveiligheidsdoelen geven aan waar volgens JCI de grootste
SABAR
risico’s liggen. Het JBZ heeft daar nog twee patiëntveiligheidsdoelen
Situatie
aan toegevoegd: antistolling en de vitaal bedreigde patiënt, omdat de
• ‘Ik ben… (naam en functie)’
• ‘Ik ben aanwezig op afdeling. en bel over… (gebruik 2 identifiers ->
zorg rond deze patiënten complex is en de risico’s – bij onvoldoende
naam, geboortedatum en eventueel patiëntnummer)‘
• ‘Ik maak me zorgen over… (benoem het kernprobleem)‘
kwaliteit van zorg – aanzienlijk zijn.
Patiëntveiligheidsdoelen
Identificatie en verificatie patiënt
Effectieve communicatie
Risicomeditatie
Juiste procedure, juiste patiënt, juiste plaats
Handhygiëne
Valpreventie
Antistolling
Vitaal bedreigde patiënt

Achtergrond
• ‘De reden van opname is…‘
• ‘De relevante voorgeschiedenis (kernachtig) is…‘
• ‘De behandelbeperkingen van de patiënt zijn…‘
• De Early Warning Score (EWS ) is…‘ (geef toelichting)
• Benoem aanvullende relevante klinische gegevens…
(volgens ABCDE methodiek)
• Indien relevant: ‘tot nu toe is er… aan behandeling ingezet/gedaan’
Beoordeling
• ‘Ik denk dat het probleem is… (indien je dit weet)‘
• ‘Het probleem lijkt cardiaal, infectieus, neurologisch,
respiratoir, anders, nl…‘
• ‘Ik weet niet wat het probleem is maar de patiënt gaat achteruit‘
• ‘De patiënt is onstabiel en wordt slechter, we moeten iets doen‘
Aanbeveling
‘Ik denk dat je… :
1. òf: nu moet langskomen om de patiënt te zien…
2. òf: tussen nu en… langs moet komen om de patiënt te zien…
3. òf: telefonisch mijn vraag kunt afhandelen...’
- ‘Zijn er nog onderzoeken/ testen/controles nodig? (bijvoorbeeld: lab,
röntgen, ECG... etc.)‘
- Als er veranderingen in de behandeling nodig zijn, vraag dan:
• ‘Hoe vaak wil je de EWS gemeten hebben, bij welke waarde wil
je gewaarschuwd worden? En wanneer wil je dat ik weer bel…?‘
Repeteer = Noteer & Herhaal procedure
• Noteer (in dossier patiënt)
• Herhaal:
- ‘U komt… langs‘
- ‘Ik moet nu ….doen?’
- ‘Indien…bel ik terug’
• Gesprekspartner bevestigt
• Voer uit
• Documenteer uitgevoerde acties in het dossier
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De aanpak rondom patiëntveiligheidsdoelen heeft onder meer de volgende concrete resultaten
opgeleverd:
• het consistent gebruik van de SABAR-methode bij de overdracht van informatie over patiënten
• het inzichtelijk en via een handzaam zakkaartje beschikbaar maken van de alarmsignalen bij een
vitaal bedreigde patiënt
• uitgewogen werkwijzen rondom de toediening van risicomedicatie
• verheldering en handhaving van de dresscode
• verbreding van het valpreventiebeleid naar het hele ziekenhuis.

Risicomedicatie in JBZ

Aanpassingen worden ziekenhuisbreed op
(PATIËNTVEILIGHEIDSDOEL
3) verschillende manieren gedeeld, bijvoorbeeld via een JBZ
Kwaliteitswaaier, maar ook via de bestaande overlegvormen en themabijeenkomsten.

ALARMSIGNALEN BIJ VITAAL BEDREIGDE PATIËNT (EWS)
Score
3
O2-toediening
A
SaO2%
< 91
B Ademfrequentie < 8
C Hartfrequentie < 40
Bloeddruk (syst) < 90
D Bewustzijn
< 35,0
E Temperatuur
• EWS 0,1 of 2
• EWS 3,4,5 of ongerust
• EWS 6 of meer

A = alert

2

1

0

1

2

3

buitenlucht <5l O2/min >5l O2/min
92-93

91-100

94-95

> 96

9-11

12-20

41-50

51-90

101-110

111-219

21-24

> 25

111-130

> 131

A

delirium

V/P/U

35,1-36,0 36,1-38,0 38,1-39,0

> 39,1

91-110

> 220

: controleer vitale waarden 1x per 8 uur
: controleer vitale waarden 1x per 4 uur. Overleg met collega verpleegkundige of zaalarts.
: controleer vitale waarden 1x per uur, overweeg continue monitoring.
Overleg middels SABAR met arts < 10 min. Deze informeert zo nodig het
SIT.

V = reactie op aanspreken

P = reactie op pijn

U = geen reactie

Telefoonnummer SIT: 39 58

30

JAARDOCUMENT 2016 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

De tracersystematiek (interne audits) is in 2016 verder uitgerold en geïntensiveerd. Binnen deze
systematiek toetsen intern opgeleide ‘traceraars’ of het ontwikkelde beleid in de praktijk werkt. De
tracers bestaan uit dossiertoetsing, observaties en interviews.
In de kaderbrief 2016 zijn ook de zorginhoudelijke prioriteiten voor het JBZ benoemd:
Excellente aandacht voor ouderen    
Oncologie                                 
Endoscopische chirurgie             
Hart en vaat                                     
Integrale verloskunde              

kwetsbare ouderen
coloncarcinoom
prostaatcarcinoom
CVA, IAT’s
integrale verloskunde

De prioriteiten zijn gebaseerd op het missie- en visiedocument ‘Werken uit het Hart’. Per prioriteit/
richtlijn zijn indicatoren op het dashboard gepubliceerd.
In 2016 waren onder meer de volgende ontwikkelingen van belang:
• In de zomer van 2016 is gestart met het uitvoeren van intra-arteriële trombectomie (IAT); een
nieuwe behandeling voor mensen die een herseninfarct hebben gehad. Het JBZ acht het van belang
om deze behandeling zelf uit te voeren, in het gehele palet van de CVA-zorg. Voor een groot deel
van de 600 personen die zich jaarlijks tot het JBZ wenden met een herseninfarct is de bestaande
behandeling intraveneuze trombolyse geen optie. Deze groep werd voorheen verwezen naar
Nieuwegein. Uitvoering van IAT’s in het JBZ vergroot de herstelkans voor inwoners uit de regio,
omdat het tijdverlies na het optreden van het infarct aanzienlijk beperkt wordt. Een snelle
behandeling biedt de meeste kans op herstel.
• De aanstelling van een projectleider ‘zorgpad colorectaal’, om de uitvoering van het zorgpad te
borgen. Met als doel: uitkomsten scoren die minimaal gelijk zijn aan de benchmark.
• De verdere ontwikkeling van de integrale geboortezorg samen met de verloskundigen uit de eerste
lijn. De bestaande samenwerking wordt langs vier speerpunten uitgebouwd: organisatie, ICT,
integrale bekostiging en zorgpaden. Het doel is om de speerpunten eind 2017 gerealiseerd te
hebben.
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4.3 Digitaal Werken
De in het kader van JCI ontwikkelde protocollen, richtlijnen en procesbeschrijvingen waren input voor
de inrichting van het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) van het JBZ. Ongeveer 600
medewerkers van het JBZ zijn vanaf oktober 2015 actief ingezet om het EPD mee in te richten.
De implementatie van het EPD en JCI hebben elkaar in hoge mate versterkt: enerzijds is het EPD op
een aantal terreinen een voorwaarde om JCI-normen te verwezenlijken, anderzijds waarborgt het
JCI-normenkader dat het nieuwe EPD optimaal voldoet aan de eisen van deze tijd. De inspanningen
van velen hebben geleid tot een succesvolle go live van het nieuwe EPD op 24 juni 2016. Vanaf die
datum zijn alle gegevens van iedere patiënt door het hele huis zichtbaar; een belangrijke vooruitgang.
Niet alleen voor kwaliteit in de directe patiëntenzorg, maar ook voor planning en zorglogistiek. Vanaf de
go live van het EPD is ook het patiëntenportaal MijnJBZ in de lucht, ontwikkeld samen met een groep
patiënten. Via het portaal kunnen onder andere uitslagen van onderzoeken worden ingezien. Aan het
eind van 2016 hadden ruim 11.000 mensen hun weg gevonden via MijnJBZ.

4.4 Informatie- en capaciteitsmanagement
Het nieuwe EPD gaat ook meer managementinformatie leveren om te kunnen sturen op prestatieindicatoren, risico’s en beschikbare capaciteiten. In 2016 is de beschikbare managementinformatie
beter toegankelijk gemaakt, vooral op het gebied van kwaliteit en veiligheid, via het vullen van de
kwaliteitstegels in het dashboard voor het management.
De managementinformatie ondersteunt de sturing op personele, OK- en beddencapaciteit. Hierdoor
maakt het ziekenhuis optimaal gebruik van de beschikbare capaciteiten en kan het de flexibele inzet
van personeel verhogen. Sturing op polikliniek, OK- en beddencapaciteit heeft prioriteit.
Procesverbeteringen moeten leiden tot efficiëntieverbetering en dus tot kostenreductie. Dit is in 2016
ook wel gebleken. In 2016 groeide het programma capaciteitsmanagement naar een vaste plaats in de
organisatie.

4.5 Ketensamenwerking
Samenwerking in het netwerk van inwoners uit ’s-Hertogenbosch en omstreken is een belangrijk
element uit de strategie van het ziekenhuis. Het ziekenhuis bouwt voort op bestaande contacten, zoals
met de huisartsen, maar werkt ook aan nieuwe vormen van samenwerking:
• Met huisartsen, zoals in de proeftuin Gezonde Nieren, waarin het JBZ samen met drie
huisartsengroepen inzet op het vroegtijdig opsporen van mensen met een verhoogd risico op
nierschade. Daarnaast worden patiënten die dialyse nodig hebben, gestimuleerd om dit thuis te
doen in plaats van het ziekenhuis.
• Met partners in de regio, zoals de gemeente Boxtel en de Eldegroep, met wie het JBZ onderzoekt
of de ruimte die is vrijgekomen op de locatie Boxtel kan worden ingezet voor maatschappelijke en
ziekenhuiszorg gerelateerde functies, als een eerstelijns opnameafdeling. Op de locatie Boxtel is
ruimte vrijgekomen, omdat het JBZ aldaar sinds 1 april 2016 geen behandelingen meer uitvoert
onder OK-omstandigheden.
• Met vier andere STZ-ziekenhuizen in het land, die hun krachten bundelen om hun patiënten
dagelijks merkbaar betere zorg te bieden, onder meer door het delen van standaarden en best
practices.
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• Of binnen het mamma-netwerk in de regio Noordoost-Brabant/Gelderland, waarin het
Radboudumc, CWZ, Maasziekenhuis, Ziekenhuis Bernhoven en het JBZ gezamenlijk de zorg voor
vrouwen met borstkanker op een hoger niveau tillen, door gebruikmaking van elkaars sterke
kanten.
De samenwerking met het Radboudumc is verder uitgebouwd door de gezamenlijke activiteiten van
de Centra voor Geheugenproblematiek van beide ziekenhuizen, waaronder gezamenlijke zorgpaden
en wetenschappelijk onderzoek. Diagnostiek en behandeling van relatief zeldzame vormen van
dementie kan op basis hiervan in het eigen ziekenhuis aangeboden worden. Doorverwijzen naar
een van de overige drie Alzheimercentra in Nederland is dan niet meer nodig.
Ook wordt vanaf 2016 de leverpathologie voor het Radboudumc uitgevoerd vanuit het Jeroen
Bosch Ziekenhuis.
• In West-Brabant ten slotte, is onder de naam ‘Embraze’ de bestaande samenwerking op het gebied
van oncologie verder vormgegeven (Admiraal de Ruyter ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Amphia
ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, ZorgSaam, Erasmus MC, JBZ en de twee
radiotherapeutische instituten Instituut Verbeeten en Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut). Doel
van de samenwerking is mensen met kanker state of the art zorg te leveren, zo laagdrempelig en
dicht bij huis als mogelijk.

4.6 Verpleegkundig Leiderschap
Het opbouwprogramma Verpleegkundig Leiderschap beoogt een transitie die leidt tot betere
verpleegkundige zorg. Dit driejarig programma sluit het in totaal negenjarige traject af waarin het JBZ
organisatiebreed de differentiatie tussen hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen heeft
geïmplementeerd. Het programma spreekt niveau 5 verpleegkundigen (hbo’ers) aan op hun rol om
samen met de gehele afdeling én hun management de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit doen ze
onder andere als kartrekker, kwaliteitsaanjager, coördinator en als coach van collega’s of leerlingen, en
wel direct aan het bed. Het verpleegkundig leiderschapsprogramma is in 2016 mede ingezet om de
implementatie van het elektronisch patiëntendossier en de implementatie van het zorgbeleid in relatie
tot JCI tot stand te brengen. Het opbouwprogramma is een best practice in Nederland en werd in 2016
gepresenteerd als input voor het Europese beleid rondom optimalisering van continue professionele
ontwikkeling van zorgprofessionals in de EU.
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5. Bedrijfsvoering
5.1. Planning en controlcyclus
De planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) is gericht op de beheersing van de realisatie van
meerjaren- en jaarlijkse beleidsdoelstellingen. Inzicht in de voortgang van deze doelstellingen is met
name van belang voor de Raad van Bestuur (RvB) als eindverantwoordelijke en het RVE-management
ten behoeve van sturing. Indien de gemaakte doelstellingen te ver verwijderd dreigen te raken van de
realiteit biedt de P&C-cyclus houvast en een structuur om tijdig bij te sturen.
De cyclus omvat verschillende mijlpalen. Allereerst is dat de meerjaren missie en visie, waaruit de
jaarlijkse kaderbrief volgt. De kaderbrief biedt vervolgens de uitgangspunten waarmee individuele
RVE’s hun jaarplannen opstellen. In deze jaarplannen dienen productiedoelstellingen,
kwaliteitsdoelstellingen (met betrekking tot patiëntenzorg, arbeid, opleiding en ICT), en
kostendoelstellingen (begroting) te worden opgenomen. Deze worden uiteindelijk vastgelegd in
managementcontracten. Drie keer per jaar vindt er overleg plaats tussen het management en de RvB
waarin de resultaten ten opzichte van de afgesproken doelstellingen worden besproken. Tot slot
behoort ook het Jaarverantwoordingsdocument inclusief de jaarrekening tot de P&C-cyclus.
De effectuering van de doelstellingen van het ziekenhuis wordt gemonitord via het dashboard. Hierop
staan de tussen de RvB en het management afgesproken doelstellingen op het vlak van kwaliteit en
veiligheid, human resources, onderwijs en opleiden, productie en kosten. Door het werken met een
dashboard wordt de integraliteit van de eerder genoemde onderdelen binnen de RVE’s en
stafafdelingen benadrukt.
In 2016 is een batenprogramma gestart om een kostenombuiging van circa ¤ 11 miljoen te realiseren.
Deze ombuiging was enerzijds noodzakelijk vanwege de hogere exploitatiekosten van het nieuwe EPD
(HiX) en anderzijds vanwege een aantal autonome kostenontwikkelingen waarvoor elders in de
exploitatie financiële ruimte gevonden diende te worden. Deze hogere kosten financieren vanuit een
groeiende omzet is niet mogelijk omdat de afgesproken omzetplafonds met verzekeraars nauwelijks
groeien.
De ombuigingsplannen waren gericht op het concentreren van de leegstand van bedden in de kliniek,
de optimalisatie van de werkprocessen en de afbouw van licenties als gevolg van de introductie van
HiX. Verder dienden de stafdiensten en de medisch ondersteunende afdelingen hun bijdrage aan de
ombuiging te leveren.
Vanwege de vertraagde besluitvorming over deze ombuigingsplannen is het batenprogramma niet
volledig gerealiseerd in 2016. Naar verwachting wordt het resterende deel in het eerste kwartaal van
2017 gerealiseerd.
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5.2 Verbetering bedrijfsvoering
Ontwikkeling planning- en  controlcyclus
In 2016 heeft de planning – en controlcyclus zich ontwikkeld volgens de verwachting. De kaderbrief
was gebaseerd op kaders voor de lange termijn, met name op het gebied van kwaliteit van zorg,
kwaliteit van arbeid en kwaliteit van onderwijs en opleiden. De afspraken uit de jaarplannen zijn
weergegeven in een dashboard. Elke vier maanden wordt de voortgang ten opzichte van deze
afspraken besproken door het management en de Raad van Bestuur; de focus lag daarbij voornamelijk
op kwaliteit van zorg.
In 2016 zijn de kostprijzen van het ziekenhuis wederom berekend in overeenstemming met de
regelgeving vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
De verdere doorontwikkeling van de planning- en controlcyclus is gericht op een begroting waarin
duidelijker de relatie te zien is tussen productie en de hiervoor te maken kosten.
Continue monitoring financieel meerjarenperspectief
Drie keer per jaar wordt het financieel meerjarenperspectief met behulp van de meest recente
informatie geactualiseerd. In dit perspectief wordt geprognosticeerd wat het effect is van interne en
externe ontwikkelingen op de exploitatie van het ziekenhuis van het lopende jaar en de twee jaren
daarna. Het vormt hiermee de basis voor het te voeren financieel beleid.
Administratieve  Organisatie/Interne Controle
De procesbeheersing is in 2016 op orde en draagt bij aan de betrouwbaarheid van de jaarrekening.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis beschikt over een professionele verbijzonderde ‘interne controlefunctie’,
die is ingebed in de organisatie en die toeziet op de kwaliteit van de interne beheersing van een groot
aantal (financiële) bedrijfsprocessen en de jaarrekening.
Treasury
Zoals altijd past het JBZ een voorzichtige financiële bedrijfsvoering toe waarbij de uitvoering van de
primaire taak van de instelling leidend is. Naast het in kaart brengen van de maandelijkse kasstromen,
inclusief het opstellen van een maandelijks geactualiseerde liquiditeitsprognose met toelichting, waren
belangrijke doelstellingen in het verslagjaar:
• een grote betrokkenheid bij de financiering, betalingsvoorwaarden en timing van investeringen in
het EPD;
• een intensieve sturing op rentekosten en het gebruikmaken van deposito’s en spaarrekeningen bij
creditstanden;
• een actieve rol bij de bevoorschotting en schadelastafspraken met zorgverzekeraars;
• actieve betrokkenheid bij het treasurynetwerk van de STZ-ziekenhuizen.
In 2016 vond een aantal maal overleg plaats met huisbankier ABN Amro. Onderwerpen van gesprek
waren de financiële stand van zaken van het ziekenhuis, de liquiditeitspositie en de (jaarlijkse)
actualisering van het totale kredietarrangement.
Bewaking vermogenspositie
Bewaking van het resultaat en de vermogenspositie heeft continu plaatsgehad. Het boekjaar 2016 is
afgesloten met een positief resultaat van ¤ 0,3 miljoen en een eigen vermogen van ¤ 97,3 miljoen.
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5.3 Financiering
In 2016 was de financiering van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vrijwel geheel gebaseerd op
gerealiseerde DOT-productie tot het niveau van het met de zorgverzekeraars afgesproken
omzetplafond. Een kleiner deel van de financiering werd verzorgd door beschikbaar gestelde subsidies
door het Zorginstituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De overheid stelt
een vangnet beschikbaar in de vorm van een garantieregeling voor kapitaallasten. Het betrof een
overgangsregeling, die ultimo 2016 expireerde.
Met alle vijf grote verzekeraars (VGZ, CZ, Achmea, Menzis en Multizorg) is in 2016 een afspraak tot
stand gekomen.
Financiële instrumenten
Voor de financiering van de nieuwbouw zijn vijf leningen afgesloten met een totale hoofdsom van
¤ 340 miljoen. Twee leningen met een hoofdsom van ¤ 140 miljoen zijn geborgd door het
Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De rentelastperiode bij deze leningen is gelijk aan de looptijd.
Eén lening met een hoofdsom van ¤ 100 miljoen kent eveneens geen renteherziening.
Bij twee ultimo 2011 gesloten leningen is sprake van een variabel rentepercentage gedurende de
gehele looptijd. De driemaands Euribor vormt hierbij de basis voor de renteberekening. Het JBZ heeft
als beleid om afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om rentefluctuaties te beheersen. Het
renterisico van de hier genoemde leningen is afgedekt door middel van een renteswap. Zowel het
treasurystatuut van het JBZ als het WfZ staat het gebruik van dit derivaat toe.

5.4 Risico’s
In onderstaand schema zijn de voornaamste risico’s en onzekerheden voor het Jeroen Bosch
Ziekenhuis in beeld gebracht .
Risico

Effect

Beheersing

Stabiliserende omzet/productie

Inkomsten dalen

Nieuwe strategie, hogere tarieven,

Kosten dure geneesmiddelen

Stijgende kosten

focus op kostenbeheersing /-reductie
Afspraken met zorgverzekeraars,
alternatieven voor dure
geneesmiddelen, prijs- en
volumebeheersing dure
geneesmiddelen
Kosten EPD

Stijgende kosten

Beheersing jaarlijkse
onderhoudskosten en monitoren
batenprogramma

Niet realiseren van
rendementsverbeteringen
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Begroot resultaat wordt niet gehaald

Verwerking in begroting, periodieke
monitoring
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Krimpende omzet
Het JBZ heeft vanaf het moment van betrekken van de nieuwbouw een relatief sterke groei
doorgemaakt. De laatste twee jaar vlakt deze groei af en stabiliseert. Dit wordt enerzijds veroorzaakt
doordat verzekeraars de afgesproken omzetplafonds niet willen indexeren voor ontwikkelingen van
lonen en prijzen. Anderzijds stabiliseert de vraag naar zorg, mede als gevolg van een aantal autonome
ontwikkelingen die leiden tot een lagere omzet (meer naar de eerste lijn, e-health).
De nieuwe strategie van het JBZ is gebaseerd op deze ontwikkelingen en heeft de insteek de
organisatie hierop in meer flexibele mate aan te passen. Daarnaast blijft de focus gericht op continu
verbeteren, wat zich ook uit in een continu proces rondom kostenbeheersing.
Kosten dure geneesmiddelen
De beheersing van de kosten van dure geneesmiddelen vereist separate monitoring en aandacht.
Enerzijds door bij de verzekeraars een hogere, separate en bij voorkeur na te calculeren vergoeding te
vragen. Anderzijds door de inzet van (minder dure) alternatieven, zoals biologicals en biosimilars te
onderzoeken. Ook landelijk is dit een belangrijk onderwerp van discussie.
Kosten/baten EPD
Medio 2016 is het EPD live gegaan. De kosten tot het moment van implementatie zijn gemonitord,
evenals de structurele exploitatiekosten na ‘go live’. Er is een batenprogramma ontwikkeld waarmee
financiële ruimte wordt gecreëerd om de kosten van de implementatie en het jaarlijks onderhoud van
het EPD te kunnen financieren. De uitvoering van dit programma vereist strakke monitoring en
aansturing om de geïdentificeerde baten ook daadwerkelijk te realiseren.
Niet realiseren van rendementsverbeteringen
Voor het behalen van de benodigde vermogensgroei is in de begroting 2016 rekening gehouden met
een begroot resultaat van ¤ 3,5 miljoen. In deze begroting is een aantal rendementsverbeteringen
opgenomen.
De ontwikkeling van de realisatie, zowel in omzet als in kosten, wordt periodiek gemonitord en
besproken met het management. In 2016 is gebleken dat de in de begroting opgenomen
rendementsverbeteringen door de RVE’s niet geheel zijn gehaald. Het resultaat uit de reguliere
bedrijfsvoering is negatief. Dit legt een extra druk op de exploitatie van 2017.

5.5 Fraudebeleid
Fraude is een vorm van bedrog waarbij zaken opzettelijk anders worden voorgesteld dan de
werkelijkheid, op een manier die in strijd is met wet- en regelgeving, om zichzelf, anderen of de
organisatie te bevoordelen.
Fraudegevallen kunnen financiële schade, immateriële (imago)schade en ook frauduleuze (financiële)
verslaglegging tot gevolg hebben. Integriteit van de medewerkers en functiescheiding vormen de basis
voor het voorkomen van fraude. Daarnaast zijn de volgende organisatiebrede maatregelen
georganiseerd:
• het opstellen van een organisatiebreed integriteits- en sanctiebeleid;
• een interne registratie van nevenfuncties van JBZ-medewerkers en beoordeling op mogelijke
belangenverstrengelingen;
• een jaarlijks intern onderzoek naar het declaratiegedrag van de leden van de Raad van Bestuur;
• het inrichten en formaliseren van een overkoepelend fraudebeheersingsproces.
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Indien er vanuit de interne procedures en controlewerkzaamheden een signaal van fraude naar voren
komt, wordt het management, de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht onmiddellijk op de
hoogte gesteld. Vervolgens zal er een gedegen onderzoek naar de feitelijkheden plaatsvinden. In 2016
hebben zich geen vermoedens van fraude voorgedaan.

40

JAARDOCUMENT 2016 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

6
JAARDOCUMENT 2016 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

41

6. Human resource management
Iedere medewerker is een professional. Dat is het centrale uitgangspunt van het personeelsbeleid van
het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dat betekent dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun
handelingen en resultaten, maar ook uitstekend kunnen samenwerken in een team. Het is van groot
belang dat alle disciplines - ook medewerkers die niet in de directe zorgverlening aan de patiënt
werkzaam zijn - betrokken zijn bij het ontwikkelen en leveren van hoogwaardige zorg.
Het JBZ is een platte organisatie; dienend leiderschap en gelijkwaardigheid tussen professionals en
tussen werkgever en werknemer zijn daarin essentieel. Leidinggevenden laten hun medewerkers
groeien, bevorderen gemeenschapsgevoel, geven richting, en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.
People, planet en profit zijn zoveel mogelijk met elkaar in balans.
De in 2016 ontstane stafafdeling Human Resource Management (HRM) faciliteert en ondersteunt de
leidinggevenden, het management en de Raad van Bestuur bij het formuleren van het personeelsbeleid
en de uitvoering ervan. Op dit terrein zijn in 2016 de onderstaande resultaten behaald.

6.1 Strategische personeelsplanning
Een goede personele bezetting draagt zowel bij aan een veilige en doelmatige patiëntenzorg als aan
veilig, gezond en prettig werken voor onze medewerkers. De kwaliteitseisen aan ons zorgproces stijgen,
tegelijkertijd moet de betaalbaarheid van zorg gegarandeerd blijven. Dit heeft gevolgen voor het aantal
en type functies (competenties en kwalificaties) en medewerkers dat bij ons werkt. Medewerkers willen
– ten gevolge van maatschappelijke ontwikkelingen - het werken in het JBZ combineren met andere
verantwoordelijkheden daarbuiten (werk-privébalans, mantelzorg, nevenfuncties, etc.), maar moeten
ook een langere periode inzetbaar blijven (langer doorwerken, duurzame inzetbaarheid).
Personeelsplanning, zowel strategisch als tactisch/operationeel (roosteren) wordt daarmee belangrijker
en complexer.
Het JBZ maakt dan ook werk van het strategisch personeelsbeleid, strategische personeelsplanning en
opleidingsbeleid en capaciteitsmanagement/zorglogistiek. De personeelsomvang daalt al jaren op een
rij. Verder zien we een verschuiving van mbo- naar meer hbo-opgeleide medewerkers. Alle
bedrijfsonderdelen hebben een formatieplaatsenplan dat inzicht geeft in de soort en het aantal functies
waarmee zij de werkzaamheden verrichten. Voor de jaarlijkse tactische/operationele
personeelsplanning (roosteren) vormt de recent vastgestelde regeling ‘Personeelsplanning’ het
JBZ-kader. Van ‘plannen vanuit beschikbaarheid’ gaat het ziekenhuis naar ‘zorgvraag gestuurde
personeelsinzet’. Ongeveer 3 procent van alle personeelsinzet komt van flexwerkers. Dit ter vervanging
van collega’s die ziek zijn of zwangerschapsverlof hebben. Circa 13 procent van alle medewerkers heeft
een tijdelijke aanstelling. Voor een groot deel zijn dit medewerkers in een opleidings- of traineetraject.
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6.2 Professionalisering
Het JBZ is in 2016 de tweede fase ingegaan van het driejarig professionaliseringsprogramma. Het
opbouwprogramma verpleegkundig leiderschap is in 2015 van start gegaan met een groep van
honderdtachtig niveau 5-verpleegkundigen. In 2016 is het programma met vijftig verpleegkundigen
uitgebreid. Ook de verpleegkundigen van SEH, Recovery, CCU en IC zijn aangesloten. Het programma
ondersteunt de afdelingen bij het neerzetten van een lerende organisatie rondom het totale
verpleegkundig zorgproces. Professionalisering en deskundigheidsontwikkeling van alle
verpleegkundigen (niveau 4 en 5) gaat daarbij samen met het ontwikkelen/opleveren van evidence
based practice (EBP) ziekenhuisbrede zorgprotocollen, het in gebruik nemen van het elektronisch
patiëntendossier, het integreren van het classificatiesysteem Nanda/NIC/NOC, en de inrichting van
kritische (multiprofessionele) reflectie in de dagdagelijkse zorgprocessen. Het programma is
vormgegeven als action-learning programma rondom drie grote thema’s: klinisch redeneren,
verpleegkundig proces en EBP.
Naast professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep streeft het JBZ naar een toename van
het aantal hbo-opgeleide verpleegkundigen. De minimale norm (percentage niveau
5-verpleegkundigen) is vastgesteld op 30 procent per afdeling. Om deze norm te behalen, faciliteert
het JBZ jaarlijks tien opleidingsplekken voor medewerkers die de opleiding HBO-Verpleegkunde willen
volgen. Daarnaast investeert het JBZ in een traineetraject om startende beroepsbeoefenaren te
begeleiden tot taakvolwassen beroepsbeoefenaar en te binden aan het ziekenhuis.

6.3 Duurzame inzetbaarheid: Verder met Veerkracht
Het JBZ hecht veel waarde aan de gezondheid van medewerkers. Jaarlijks verzuimt circa 4 procent van
de medewerkers door ziekte. Het ziekenhuis heeft blijvend aandacht voor de oorzaken hiervan en
begeleidt deze medewerkers optimaal. Zeker nu de gemiddelde leeftijd gestaag stijgt (gemiddeld 44
jaar) is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema in het JBZ. Daarin is voor de medewerker ook
een belangrijke rol weggelegd.
Eén van de vier pijlers van de hr-strategie is duurzame inzetbaarheid. In 2016 is het startdocument
Verder met Veerkracht vastgesteld. Dit bevat tekst en uitleg over de visie en aanpak van het JBZ, gericht
op het vergroten van het aanpassingsvermogen en de zelfregie van medewerkers om gezond, vitaal en
productief de pensioengerechtigde leeftijd te halen. Positieve gezondheid staat hierin centraal. Het
management en diverse gremia zoals de arbo- en milieucontactpersonen zijn allen betrokken bij het
stimuleren van deze benadering die uitgaat van het nemen van verantwoordelijkheid, maatwerk en
zelfregie.
Arbo en verzuim
Het verzuimpercentage in het JBZ is in 2016 met 0,1 procentpunt gedaald van 4,5 procent naar 4,4
procent. De 4,4 procent verzuim is hoger dan het streefcijfer van 4,0 procent. Wel is dus een kleine
daling te zien, terwijl het gemiddelde verzuimpercentage van de ziekenhuizen in Nederland met 0,2
procentpunt is gestegen naar 4,55 procent (bron: Vernet).
De meldingsfrequentie in 2016 was 1,27. Dat is ongeveer gelijk aan 2015. Bij de Nederlandse
ziekenhuizen is dat gemiddeld 1,2. De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers zich
gemiddeld per jaar ziek melden. Dat cijfer is in het JBZ en in de ziekenhuizen in het algemeen hoger
dan in de Nederlandse beroepsbevolking als geheel. Daar ligt de meldingsfrequentie al een aantal
jaren rond de 1 (bron: CBS).
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De beheersing en evaluatie van arbeidsrisico’s is vastgelegd in het beleid Beheersing van arbeidsrisico’s
in het JBZ. Medewerkers kunnen incidenten melden waarbij de medewerkersveiligheid in het geding
was. Hiervoor bestaat een interne meldingsprocedure, waarin zowel leidinggevenden als adviseurs
medewerkersveiligheid een rol hebben. Monitoring vindt plaats door de interne arbodienst (adviseurs,
hygiënist, bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk).
Peer support
In 2016 is een prevalentie-onderzoek uitgevoerd naar het optreden van patiëntveiligheidsincidenten.
Acht op de tien medewerkers is gedurende hun loopbaan één of meerdere malen direct betrokken bij
een incident; soms met grote gevolgen voor de patiënt én de medewerker. De impact op de gezondheid
en het functioneren van de medewerker blijkt uit een scala aan klachten dat daarna kan ontstaan. Het
JBZ heeft bijgedragen aan de documentaire De dokter onder vuur, landelijk uitgezonden op televisie,
met voorbeelden van de impact op medisch specialisten. Door heel snel, proactief de medewerker die
geconfronteerd is met een patiëntveiligheidsincident door een collega (een “Peer”) buiten de afdeling te
laten benaderen, gewoon met de vraag ”En hoe gaat het nu met jóu…?” kan schade worden
voorkomen. Naast de bestaande opvang wordt een systeem van peer support opgezet voor medisch
specialisten en andere zorgprofessionals.

6.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
JINC
Het JBZ is lid van JINC, een organisatie die kansen biedt aan kinderen en jongeren om in contact te
komen met de arbeidsmarkt en hun talenten te ontdekken. Gedurende één dag waren enkele kinderen
‘de baas’ van het ziekenhuis, wat heel leuke ideeën opleverde. Daarnaast heeft het JBZ bliksemstages
georganiseerd voor kinderen om in contact te komen met verschillende beroepen in het ziekenhuis en
heeft het sollicitatietrainingen gegeven aan jongeren.
Duurzaam vervoersbeleid
Het JBZ heeft een vervoersbeleid voor haar medewerkers ontwikkeld dat het woon-werkverkeer met
de fiets en/of het openbaar vervoer stimuleert. Bijvoorbeeld door het aantal kilometers dat
medewerkers per fiets afleggen te belonen.
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7.  Onderwijs, opleiding en
onderzoek
7.1 Jeroen Bosch Academie
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).
Opleiding en onderzoek behoren tot de kerntaken en zijn verankerd in de statuten en de missie van het
ziekenhuis. De verantwoordelijkheid voor het ontwerpen en implementeren van het strategisch en
tactisch beleid rondom zowel het beroeps- als het organisatieleren is belegd bij de Jeroen Bosch
Academie (JBA). In verschillende domeinen wordt respectievelijk het medisch-, verpleegkundig- en
medisch-assisterend beroepsonderwijs en management- en professional development vormgegeven.
De visie die in het JBZ wordt gehanteerd gaat uit van de werkplek als krachtige leeromgeving. Het JBZ
richt zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, zodanig dat medisch specialisten,
medewerkers en leidinggevenden de werkplek daadwerkelijk als krachtige leeromgeving benutten voor
zichzelf en voor de lerenden in het JBZ. Dat betekent dat het leren van rolmodellen, een rijk en veilig
leerklimaat en nadruk op het ontwikkelen van reflectief vermogen in al het leren centraal staan. In het
JBZ wordt competentiegericht opgeleid; het leren is toegespitst op de (toekomstige) rollen en taken van
de professional in kwestie.
Het strategisch opleidingsbeleid van het ziekenhuis is verankerd in de jaarlijkse budget- en
beleidscyclus en gebaseerd op vier thema’s:
1. Effectieve managers en effectieve teams
2. Bekwaamheid en bevoegdheid
3. Ontwikkeling van de werkomgeving tot leeromgeving
4. Verpleegkundig leiderschap

7.2 OOR-partners
Het JBZ is partner in twee OOR-regio’s; OOR Oost-Nederland (regio Nijmegen) en OOR Utrecht.
In beide OOR’s wordt actief geparticipeerd, onder meer in de programma’s rondom de verkorting van
de medisch-specialistische vervolgopleidingen en het schakeljaar.
Met beide OOR-regio’s wordt overlegd op bestuurlijk niveau en op het niveau van Centrale
Opleidingscommissie (COC) en academie-management. Binnen OOR Oost-Nederland is bovendien een
specifiek onderwijskundigenoverleg.
Naast het partnerschap binnen OOR Oost-Nederland en OOR Utrecht heeft het JBZ voor één
vervolgopleiding een samenwerking met OOR VUmc.
De verdeling van medisch-specialistische opleidingen en bètaopleidingen over de OOR’s is als volgt:
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OOR Oost Nederland

OOR Utrecht

Dermatologie en Venerologie

Anesthesiologie

Interne Geneeskunde

Cardiologie

Kindergeneeskunde

Heelkunde

KNO

Klinische Geriatrie Ziekenhuizen

Maag-, Darm- en Leverziekten

Longziekten en Tuberculose

Obstetrie en Gynaecologie

Oogheelkunde

Pathologie

Spoedeisende Geneeskunde

Plastische Chirurgie

Urologie

Radiologie
Revalidatie
Bètaopleidingen met OOR Oost-Nederland

OOR VUmc

Klinische Chemie

Medische Microbiologie

Klinische Fysica
Ziekenhuisfarmacie
Opleiding in verband met Stichting Opleiding

Opleiding in verband met RINO Zuid

Ziekenhuisgeneeskunde (SOZG)
Ziekenhuisarts KNMG

GZ-psychologie

Klinische stage Huisartsgeneeskunde

Klinische stage specialist ouderengeneeskunde

Geriatrie, Heelkunde, Kindergeneeskunde Spoedeisende

Neurologie

geneeskunde

7.3 Postacademische (RGS-erkende) vervolgopleidingen, mbo-,
hbo, en CZO-erkende opleidingen
18

16

16

14

14

12
11
10

10

8

8

8

8

7

7

6

5

4

7

7

6

4

4

5

4

4

3

3
2

2

2

1

0

2

2

4

4
3

3
2
1

1

0

Figuur 1: in 2016 volgden 139 AIOS, PioG en bèta-opleiding kandidaten een (deel van de) opleiding in
het JBZ. 139 personen = 102,12 FTE
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Aantallen zorg-studenten/CZO-cursisten e.a. 2016 (headcount)
Bezetting 1e en 2e jaars verpleegkundige jaarplaatsen MBO korte stage

50

Bezetting 1e en 2e jaars verpleegkundige jaarplaatsen HBO korte stage

70

3e en 4e jrs Verpleegkundige BBL/Duaal (peildatum 31-12-2016)
HBOV-duaal

21

MBO-BBL

1

3e en 4e jrs Verpleegkundige BOL/Voltijd  (gemiddelde bezetting 2016)
HBOV-voltijd

58

MBO-BOL

68

Doktersassistente BOL  (gemiddelde bezetting 2016)
BOL

9

BOL verkort

3

Helpende niveau 2 BBL  (gemiddelde bezetting 2016)
Zorg en/of Welzijn

2

VP & PA
Verpleegkundig specialist

8

Physician assistant

3

Verpleegkundige vervolgopleidingen (peildatum 31-12-2016)
IC verpleegkundige

8

Kinderverpleegkundige

0

Neonatologie

0

Dialyse verpleegkundige

1

Oncologie verpleegkundige

4

SEH-verpleegkundige

4

Obstetrieverpleegkundige

2

Cardiac Care verpleegkundige

4

Geriatrie verpleegkundige

2

Neurologie verpleegkundige

2

Overige beroepsopleidingen  (peildatum 31-12-2016)
Operatieassistenten

3

Anesthesiemedewerker

0

HBO-VT Operatieassistente

3

HBO-VT Anesthesiemedewerker

2

Recovery

2

CSA

7

SPH (voltijd)

3

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (duaal)

5

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (voltijd)

2

Gipsverbandmeester

0

Laborant longfunctie

2

Laborant KNF

0

Hartfunctielaborant

3

Deskundige infectiepreventie

2

Figuur 2 overzicht verpleegkundige en overige zorg assisterende opleidingen.
Totaal 268 verpleegkundige stagiaires, inclusief korte eerste- en tweedejaars stages.
86 overige studenten (verpleegkundige vervolgopleidingen en overige zorgberoepsopleidingen).
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7.3.1
Coschappen in het JBZ
In 2016 is 483 keer (2015: 486) een (se)coschap, weekstage in een coschap, keuze coschap of
wetenschappelijke stage aangeboden. Het aantal coschappen is hiermee ten opzichte van 2015 stabiel.

7.4 Beleid en uitvoering onderwijs 2016
In 2016 waren dit de beleidsthema’s ten aanzien van onderwijs en opleiding:
• Optimalisatie leeromgeving
• Professionalisering opleiders, begeleiders en begeleidingsteams
• Strategisch opleiden en ontwikkelen van medewerkers
• Aantoonbare bevoegdheid en bekwaamheid van medewerkers
• Ontwerp en implementatie leeromgeving EPD-Chipsoft
• Beleidsontwikkeling en implementatie SQE-normen voor accreditatie JCI
• Professionalisering onderzoekers
• Kwaliteitsniveau WMO-plichtig onderzoek
• Focus in onderzoek en innovatie
• Opbouwprogramma Verpleegkundig Leiderschap
7.4.1
Zorgonderwijs en bedrijfsopleidingen 2016
• Binnen het zorgonderwijs stonden in 2016 naast de uitvoering van de reguliere activiteiten de
volgende zaken centraal:
- Verdere implementatie en optimalisatie van de werkwijze zorgonderwijs binnen alle initiële en
vervolgopleidingen zorg.
- Versterken van de samenwerking in het begeleidingsteam rondom de student.
- Voorbereiding op en implementatie van de herziene curricula MBOV jaar 1 en HBOV jaar 1.
- Verdere uitbouw van de samenwerking met Avans Hogeschool.
- Voorbereiding van de CZO-her-accreditatie voor verschillende verpleegkundige
vervolgopleidingen in de clusters ‘moeder en kind’ en ‘intensieve zorg’.
• In 2016 heeft de afdeling Bedrijfsopleidingen naast de reguliere activiteiten veel aandacht besteed
aan de ontwikkeling en implementatie van de leeromgeving en trainingsaanpak rondom het
elektronisch patiëntendossier HiX van Chipsoft. Hierbij is nauw samengewerkt met Tulser, het
Nederlandse expertbureau in werkplekleren. De 70/20/10-aanpak was leidend voor het gehele
scala aan activiteiten dat daarbij werd ingezet.
7.4.2
Onderwijsactiviteiten medisch onderwijs
In 2016 is een groot aantal vakgroepgebonden en disciplineoverstijgende opleidingsactiviteiten
uitgevoerd.
In het kader van het Thema Overstijgend onderwijs zijn 12 vakgroep-overstijgende 4-uurs sessies
gehouden voor arts-assistenten.
Verder is in het JBZ een door PAOG Nijmegen gecertificeerde opleiding Klinische Praktijk (Teach the
Teacher) gegeven voor supervisors, en een door het JBZ zelf ontwikkelde nieuwe cursus voor
beginnende opleiders. Tijdens deze cursus kregen deelnemers uitleg over de regelgeving, de taken van
een opleider als leidinggevende van een opleidingsgroep en het implementeren van veranderingen en/
of verbeteringen.

JAARDOCUMENT 2016 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

49

Het introductieprogramma voor arts-assistenten en nieuwe medisch specialisten is uitgebreid van
twee dagen naar drieënhalve dag en inhoudelijk aangepast. Door de vakgroep Klinische Farmacologie
is een toets opgezet, samen met het Radboudumc, om zicht te krijgen op de kwaliteit van het
voorschrijven van geneesmiddelen door a(n)ios. Uit meerdere rapporten (onder andere van VWS) blijkt
dat de kennis hiervan in de praktijk tekortschiet en dat er nog steeds veel vermijdbare
medicatiegerelateerde schade bij de patiënt veroorzaakt wordt.
Vier aiossen hebben in 2016 het Pareltraject voor aios afgerond en er zijn drie aiossen gestart met dit
traject. De profielstage Management en Innovatie is door twee aiossen afgerond.
In het kader van verdieping van kennis en expertise vonden in 2016 opnieuw twee ZIN-bijeenkomsten
plaats. De eerste bijeenkomst stond in het teken van de consequenties van verminderde instroom voor
de medisch specialistische vervolgopleidingen en bedrijfsvoering. De tweede bijeenkomst betrof de
vernieuwingen in het curriculum van de bacheloropleiding Geneeskunde.
7.4.3 Visitaties en erkenningen
De opleidingen Urologie, Pathologie, Plastische chirurgie en Revalidatiegeneeskunde ondergingen een
hervisitatie en kregen opnieuw een erkenning voor vijf jaar. De vakgroep Neurologie ontving een
erkenning voor twee jaar voor de klinische stage voor de opleiding tot Specialist ouderengeneeskunde.
De opleiding Ziekenhuisfarmacie kreeg in 2016 een tijdelijke her-erkenning tot 1 maart 2018. Op
grond van het op dat moment vigerende Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie werd niet geheel
voldaan aan de eisen, al was wel duidelijk dat er intussen een belangrijke herziening van het vigerende
besluit gaande was, op grond waarvan verwacht werd dat het JBZ wel zou voldoen.
Alle visitatieresultaten, voorwaarden, zwaarwegende adviezen en aanbevelingen zijn tijdens de
COC-vergaderingen besproken.
		
Specialisme

nieuwe erkenningstermijn

voorwaarden/zwaarwegende adviezen/
aanbevelingen

Cardiologie,

7 -2- 2021

op 15-6-2016

5 jaar

3/4/4

Pathologie,

7 -5- 2021

op 6-1-2016

5 jaar

Plastische chirurgie,

22 -5- 2021

op 4-2-2016

5 jaar

KNO,

2 -10-2021

op 16-6-2016

5 jaar

Ziekenhuisapotheek,

Tijdelijke verlenging tot 1-3-2018

Definitieve uitslag nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

0/0/2
2/2/1
2/2/0

op 31-10-2016
Dermatologie,
op 3-11-2016

7.4.4 Kwaliteitseisen en accreditatie
Ook in 2016 voldeed het JBZ aan alle accreditatie-eisen en kwaliteitscriteria die door diverse landelijke
gremia zijn afgegeven. In samenwerking met de stafafdeling HRM zijn eind 2016 de voorbereidingen
afgerond op het terrein van kwalificatie en educatie van medewerkers voor de op handen zijnde
visitatie ten behoeve van de erkenning door de Joint Commission International (JCI).
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7.5 Wetenschap en innovatie
In 2016 is een beperkte interne her-audit uitgevoerd om te bepalen hoe de in 2014 herziene
organisatie van het Wetenschapsbureau in de praktijk werkt. Dit heeft geleid tot een nadere verkenning
onder andere op het gebied van de dienstverlening van het Wetenschapsbureau.
FOCUS magazine
In 2016 is het magazine FOCUS één keer verschenen. Het blad wordt verspreid onder externe relaties
en personeelsleden van het ziekenhuis, met als doel hen te voorzien van informatie over de
wetenschappelijke (en ook opleidings-) activiteiten van het ziekenhuis. Het FOCUS-concept wordt
herzien voor 2017 en verder.
GCP-trainingen
In 2016 is de training Good Clinical Practice vier maal aangeboden. 64 deelnemers hebben deze
training gevolgd. De training Klinisch Onderzoek in de Praktijk werd ook vier keer aangeboden. 67
deelnemers volgden deze training. Verder was er voor het eerst een herregistratietraining, waaraan 54
kandidaten deelnamen.
Wetenschapsmiddag 2016
Op 9 november 2016 vond de elfde wetenschapsmiddag van het Jeroen Bosch Ziekenhuis plaats. De
wetenschapsmiddag staat in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaringen over
wetenschappelijk onderzoek in het JBZ. In deze editie werden in de introductie voordrachten gehouden
rondom de zich ontwikkelende nieuwe strategie van het JBZ, ketenzorg en evidence based practice in
het verpleegkundig leiderschapsprogramma. De 12 geselecteerde posterinzenders verzorgden pitches.
Studies in het JBZ
In het JBZ worden globaal twee verschillende soorten onderzoek uitgevoerd:
• investigator initiated studies
• sponsor initiated studies.
In de eerste categorie zijn door het JBZ 591 studies geïnitieerd (mono- of multicenter). Tevens neemt
het JBZ deel aan 1142 door anderen geïnitieerde studies.
Binnen de tweede categorie vonden in 2016 1003 farmaciestudies plaats.
Studies die Wmo-plichtig zijn (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen) worden extern
getoetst door de Medische Ethische ToetsingsCommissie Brabant (METC Brabant) en intern door het
Wetenschapsbureau op lokale haalbaarheid. Niet Wmo-plichtig onderzoek wordt door het
Wetenschapsbureau inhoudelijk en op lokale haalbaarheid getoetst. Niet Wmo-plichtige studies
worden tevens voor een niet-Wmo verklaring door METC Brabant beoordeeld.

1

Bron: studymanagement, totaal aantal lopende studies begin 2017.

2

Registratie studies is vanaf 2014 verplicht in Studymanagement.

3

idem
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8. Medische Technologie en ICT
Het jaar 2016 stond voornamelijk in het teken van de implementatie van het nieuwe elektronische
patiëntendossier HiX. Op 24 juni is dit succesvol in gebruik genomen. Via de implementatie van PACS2
is ook beeldmateriaal digitaal beschikbaar geworden. Deze overgang heeft het Jeroen Bosch
Ziekenhuis een enorme sprong voorwaarts gegeven. Daarnaast is MijnJBZ in gebruik genomen
waardoor het voor de patiënt mogelijk is om inzicht te krijgen in het eigen dossier. De patiëntenzorg is
nu veiliger en efficiënter en er is een basis gelegd voor een nieuwe digitale strategie. Een eerste stap
voor deze strategie is de generieke opslag en uitwisseling van documenten, ook met ketenpartners en
collega-ziekenhuizen, via Vendor Neutral Archive (VNA) en Cross Document Sharing (XDS). De
gegevens kunnen begin 2017 digitaal uitgewisseld worden met bijvoorbeeld Instituut Verbeeten.
Hierna zal de aansluiting bij andere ketenpartners volgen.
Informatiebeveiliging en privacy binnen het JBZ
Informatiebeveiliging en privacy voor patiënten en medewerkers staat bij het JBZ hoog in het vaandel.
Medische informatie over mensen is natuurlijk uitermate gevoelige informatie en iedereen moet erop
kunnen vertrouwen dat gegevens alleen ingezien en gebruikt worden door degenen die daartoe
bevoegd zijn. Het ziekenhuis werkt aan het verder verbeteren en borgen van informatiebeveiliging . In
2016 is met name aandacht besteed aan het juiste niveau van informatiebeveiliging voor het nieuwe
elektronisch patiëntendossier (EPD). Aan het einde van 2016 is een nieuw informatiebeveiligingsbeleid
opgesteld en goedgekeurd. Hierin zijn de privacyaspecten voor patiënt en medewerker weer
geactualiseerd.
De privacycommissie van het JBZ geeft gevraagd en ongevraagd advies en voert controles uit, opdat
de privacy voor patiënten en medewerkers volgens geldende (Europese) wet- en regelgeving wordt
nageleefd, zonder daarbij de mogelijkheid voor goede zorg uit het oog te verliezen. De
privacycommissie heeft veel adviezen gegeven rondom de inrichting van het nieuwe EPD. Zo zijn de
regels ten aanzien van het krijgen van inzage in het patiëntendossier aangescherpt.
Medische Technologie
Het convenant ’Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ vraagt nog altijd de
aandacht. In 2015 is Jeroen Bosch Ziekenhuis gestart met een centrale commissie Medische
Hulpmiddelen om het aanschafproces te verbeteren. Verder is gewerkt aan het borgen dat medische
apparatuur alleen gebruikt wordt door medewerkers die aantoonbaar bekwaam en bevoegd zijn.
Medische Technologie werkt sinds 2000 met een gecertificeerd kwaliteitssysteem (ISO 9001:2008)
waardoor de output geborgd en van goede kwaliteit is. Er waren slechts enkele aanpassingen nodig om
ook te voldoen aan de JCI-normen. In 2016 zijn de afdelingstracers en JCI-tracers gecombineerd,
zodat de afdeling nu voldoet aan de eisen van beide kwaliteitskeurmerken.
Er is een nieuwe investeringsprocedure opgesteld, gekoppeld aan een meerjarenbudget. Hierdoor is
het mogelijk geworden om een betere meerjarenstrategie te volgen als het gaat om de vervanging van
zowel medische apparatuur als die van ICT apparatuur.
Informatiemanagement
Ook het afgelopen jaar is weer een vijfde deel van de servers vervangen, waardoor het rekencentrum
up-to-date blijft. Binnen het werkplekconcept is alle software geupdated. De nieuwe inrichting voor
een extra beveiligde omgeving voor patiënten- en huisartsenportal is gecertificeerd en wordt volop
gebruikt.
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Operationeel management MICT
Het JBZ heeft ruim 7.500 medische apparaten in gebruik met een totale waarde van ¤ 88,4 miljoen.
Medische apparatuur moet periodiek onderhouden worden. In 2016 is het MICT gelukt om alle
apparatuur op tijd en binnen de gestelde normen te onderhouden. Er zijn 88 projecten uitgevoerd om
medische apparaten of apparaatgroepen te vervangen.
Binnen het JBZ zijn meer dan 6.300 werkplekken, smartphones en tablets in gebruik. Dit aantal is met
name door de komst van het EPD met bijna 5% gestegen zodat het dossier om meer plaatsen
geraadpleegd kan worden. Verder is het aantal “Computer On Wheels” uitgebreid zodat de registraties
door verpleegkundigen in de buurt van de (klinische) patiënt verricht kunnen worden.

56
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9. Samenleving
9.1

Milieu

Het JBZ verricht inspanningen om de negatieve effecten van de bedrijfsvoering op het milieu zo veel
mogelijk te beheersen.
Afval
• Het JBZ zet in op een goede afvalscheiding door het monitoren van afvalscheiding en
afvalinzameling. De totale hoeveelheid afval steeg licht met 1,7 procent ten opzichte van 2015 tot
1.298.800 kg.
		

- Afvalproductie -

• Van de totale hoeveelheid afval werd 57,1 procent gescheiden aangevoerd. Vijf jaar geleden was dit
slechts 34 procent%. Door het verder doorvoeren van afvalscheiding draagt het JBZ bij aan de
recycling van steeds meer afvalstromen, zoals: papier, karton, glas, TL-lampen, batterijen,
koelkasten, accu’s en etensresten.
• Na een succesvolle pilot begin van het jaar is besloten de separate inzameling van harde
kunststoffen voort te zetten.
Water
Jaarlijks worden monsters genomen van het afvalwater en analyses beoordeeld van de laboratoria en
van zuiveringsvoorzieningen als vetputten, gipsvangers en olie- en slibafscheiders. Ook worden het
waterverbruik en de vervuilingseenheid (v.e.) van het afvalwater gemonitord. De vervuilingseenheid
van het afvalwater daalde met 0,5% naar 1.649,9 v.e.
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Gevaarlijke stoffen
• Het overzicht van locaties en hoeveelheden in de Gevaarlijke Stoffen Applicatie is geactualiseerd en
aangevuld.
• Medewerkers van het Servicebedrijf, ZANOB en koeriers van Jeroen Bosch Diagnostiek volgden de
verplichte scholing ’Veilig werken met gevaarlijke stoffen’.
• Een externe veiligheidsadviseur ADR zorgde voor de begeleiding van een audit voor de opslag en
het transport van gevaarlijke stoffen. Het JBZ voldeed aan de veiligheidseisen mbt opslag,
etikettering, transport en instructie van medewerkers. Er werd slechts een verpakking aangetroffen
die niet voldeed aan de eisen.
Milieubeheer
• Voor het milieubeheer wordt een netwerk van ruim 100 Arbo & Milieucontactpersonen benut. Deze
contactpersonen krijgen regelmatig instructies over hun rol om andere medewerkers te stimuleren
tot een positieve bijdrage aan het milieu, onder meer middels nieuwsbrieven en deelname aan
bijeenkomsten.
• De handhaver van de Omgevingsdienst Brabant Noord begeleidt de inspectie van de
Omgevingsvergunning voor Milieu. Het JBZ voldoet aan de eisen voor de opslag van brandstoffen,
gevaarlijke stoffen en gassen en de archivering van keuringen en inspecties van installaties. Op een
paar andere punten zijn verbeteracties ingezet.
• De totale milieubelasting ten gevolge van alle zorgprocessen in het ziekenhuis is bepaald. De
Milieubarometer, een online meetinstrument dat de milieuprestaties zichtbaar maakt, gaf over
2016 een verlaging van 1,7 procent aan ten opzichte van 2015. In vergelijking met
branchegemiddelde ziekenhuizen is de milieubelasting van het JBZ lager. De lichte daling is vooral
veroorzaakt door een afname van het aantal medewerkers.

% t.o.v. 2012

Milieubarometer
Jeroen Bosch- Ziekenhuis
- Milieumeter
120

Kantoorpapier
Zakelijk verkeer
100

Woon-werkverkeer
Gevaarlijk afval
Bedrijfsafval
Emissies

80

Water & afvalwater
Brandstof & warmte
Elektriciteit

60

40

20

Bron: Milieubarometer
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• Met hetzelfde
instrument
CO2-footprint
1. 2012
2. 2013is ook
3. de
2014
4. 2015 gemeten.
5. 2016De CO2-uitstoot bedroeg 19.827 ton.
Dat is een verlaging van 1,2 procent ten opzichte van 2015. In vergelijking met het branchegemiddelde
is de CO2-uitstoot van het JBZ lager.
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9.2 Energie
Het energiegebruik en de energiekosten van 2016 zijn weinig veranderd in vergelijking met het
voorgaande jaar. In 2016 bedroegen de uitgaven voor energie ¤ 2,34 miljoen, 1 procent lager dan in
2015.
Het aardgasgebruik was in 2016 circa 1,4 miljoen m³. Een toename van 6 procent ten opzichte van
2015, veroorzaakt door een koudere winterperiode. Het elektraverbruik bleef met 23,6 miljoen kWh
gelijk aan dat van 2015.
Voor het totale volume per energiedrager zijn de kosten voor aardgas in 2016 gedaald met 5 procent
en voor elektriciteit met 1 procent, in vergelijking met 2015.

9.3 Gebouwen
Het nu vijf jaar oude gebouwencomplex op de hoofdlocatie bevalt goed en oogst nog steeds veel
bewondering en waardering. Omdat het niet meer “nieuw” is, begint de onderhoudscyclus grotere
vormen aan te nemen en zullen de kosten toenemen.
Externen
Het samenwerkingsverband tussen JBZ en externen, dat het beheer van gebouw en installaties regelt,
heeft geresulteerd in een onderhoudscontract met een nieuwe installateur E-installaties. Een nieuwe
contractvorm moet de kosten voor het onderhoud beheersbaar houden. De medewerkers van de ‘oude’
installateur zijn gebleven. Dat heeft voor beide partijen voordeel opgeleverd: de monteurs zijn bekend
met de regels in huis en kennen de weg.
Wet- en regelgeving
De beheersplannen zijn verder ontwikkeld volgens de vereisten in wet- en regelgeving.
Om de jaarlijkse certificering te halen is veel werk verricht aan de brandmeldinstallatie. Er is geen
sprake geweest van een onveilige situatie, wel van achterstallig onderhoud, met name door het
faillissement van de E-installateur. Dit betekende een jaar lang veel werk, maar uiteindelijk wel
resultaat in de vorm van een certificaat, waarmee bevestigd wordt dat het JBZ voldoet aan de
vigerende brandveiligheidseisen..
JCI
De voorbereiding van de JCI-accreditatiesurvey bracht veel werk met zich mee, maar zorgde ook voor
orde en structuur wat resulteerde in een ‘opgeruimd huis’. Veel ambulante inventaris kreeg een vaste
plek toegekend en waar nodig is voorzien in een beperkte opslagruimte.
Transferium-West
Begin van het jaar werd het JBZ door de gemeente ’s-Hertogenbosch geïnformeerd over de
planvorming van de nieuw te realiseren parkeermogelijkheid Transferium-West. De impact van dit plan
op de bereikbaarheid van het JBZ, vooral voor personeel, is aanzienlijk. Reden waarom er op gezette
tijden overleg is tussen gemeente en JBZ, om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te waarborgen.
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10 Financieel beleid
10.1. Behaalde omzet en resultaten
In onderstaande tabel is het resultaat 2016 in relatie tot het resultaat 2015 weergegeven:
Realisatie

Realisatie

2016

2015

Mutatie

x ¤ 1 mlj

x ¤ 1 mlj

x ¤ 1 mlj
1,5

Bedrijfsopbrengsten:
Opbrengsten zorgprestaties

365,3

363,8

Subsidies

17,5

17,5

0

Overige bedrijfsopbrengsten

15,2

16,3

-1,1

398,0

397,6

0,4

182,2

179,2

3,0

27,2

25,3

1,9

4,6

Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specia

59,8

55,2

Overige bedrijfskosten

111,8

107,2

4,6

Som der bedrijfslasten

381,0

366,9

14,1

17,0

30,7

-13,7

-16,7

-17,1

0,4

0,3

13,6

-13,3

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het resultaat over het boekjaar 2016 ¤ 0,3 miljoen positief bedraagt.
In vergelijking met het boekjaar 2015 is het resultaat met ¤ 13,3 miljoen afgenomen. Hieronder
worden een aantal mutaties toegelicht.
Ziekenhuizen zijn vanaf 2015 integraal verantwoordelijk voor de contractering, facturatie en
verantwoording van de totale opbrengsten (inclusief het honorariumdeel). Om dezelfde reden worden
vanaf boekjaar 2015 ook de honorariumkosten van de vrijgevestigde medisch specialisten in de
resultatenrekening van het ziekenhuis verantwoord. Door deze systeemwijziging is er een verschuiving
ontstaan in de honorariumkosten per boekjaar. De honorariumkosten 2015 zijn door de negatieve
effecten van de afrekening van oude jaren eenmalig lager. Hierdoor lijken de honorariumkosten in
2016 toe te nemen, terwijl de honorariumafspraken over de verschillende jaren niet gewijzigd zijn.
De belangrijkste oorzaak van de stijging van de personeelskosten betreft de CAO aanpassing van de
lonen met 1,5% per 1 januari 2016. De stijging van de overige bedrijfskosten wordt met name
veroorzaakt door een toename van de kosten van licenties, buitengewone lasten en
schadevergoedingen.
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De ontwikkeling van het exploitatieresultaat over de jaren 2013 tot en met 2016 kan als volgt worden
weergegeven (x ¤ 1 miljoen):

De rentabiliteit (verhouding bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten/ balanstotaal) kan als volgt
worden weergegeven:

Doordat het bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten fors is afgenomen ten opzichte van 31
december 2015 - is per saldo de rentabiliteit per 31 december 2016 gedaald. De daling van het
bedrijfsresultaat wordt met name veroorzaakt door een toename van de bedrijfslasten.

64

JAARDOCUMENT 2016 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

10.2. Financiële positie
Eigen vermogen
De ontwikkeling van het eigen vermogen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis over de jaren 2013 tot en
met 2016 kan als volgt worden weergegeven (x ¤ 1 miljoen)*:

* De presentatie van het eigen vermogen in de balans is aangepast aan het gewijzigde model van
Richtlijn 655 Gezondheidszorg. In de tabel is er voor de vergelijkbaarheid vanuit gegaan dat de
aangepaste indeling reeds in 2012 is ingegaan. De Raad van Bestuur heeft besloten het saldo van het
bestemmingsfonds (aanvaardbare kosten) in boekjaar 2016 toe te voegen aan de algemene reserves.
Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de som der bedrijfsopbrengsten is hierna
weergegeven:

Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2016 ¤ 97,3 miljoen en is licht gestegen als gevolg van het
behaalde positieve resultaat over 2016 ad ¤ 0,3 miljoen.
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Solvabiliteit
Een organisatie is solvabel wanneer op de langere termijn aan de verplichtingen aan derden kan
worden voldaan. De solvabiliteit van het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan over de jaren 2013 tot en met
2016 als volgt worden weergegeven:

Het positieve resultaat over 2016 ad ¤ 0,3 miljoen heeft een licht positieve invloed op de
solvabiliteitsratio dat ultimo 2016 18,3% bedraagt. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft zich als doel
gesteld een solvabiliteitsratio van 20% in 2018.

Liquiditeit
Liquiditeit geeft de mogelijkheid van de organisatie weer om tijdig aan de financiële verplichtingen op
de korte termijn te kunnen voldoen. Over de jaren 2013 tot en met 2016 kan de liquiditeit in de vorm
van de current ratio (verhouding vlottende activa/kortlopende schulden) als volgt worden weergegeven:

De liquiditeitspositie van het JBZ is ten opzichte van voorgaande jaren verslechterd. De belangrijkste
mutaties in de liquiditeitspositie ten opzichte van voorgaand worden veroorzaakt door de investeringen
in digitaal werken en de aflossingen op langlopende leningen.
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11 Tolbrug Specialistische
Revalidatie
11.1. Structuur van de organisatie
Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon

Tolbrug Specialistische Revalidatie
dr. A.A. van Kuijk (medisch directeur)
drs. T. Fransen (directeur bedrijfsvoering)

Adres

Henri Dunantstraat 7

Postcode

5223 GZ

Plaats

's-Hertogenbosch

Telefoonnummer

(073) 553 56 00

Identificatienummer Kamer van Koophandel

41084046

E-mailadres

a.v.kuijk@tolbrug.nl | t.fransen@tolbrug.nl

Internetpagina

www.tolbrug.nl

Tolbrug maakt deel uit van de Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis, maar heeft een ‘status aparte’. Dat uit
zich in inschrijving als revalidatie-instelling bij Revalidatie Nederland, de zelfstandige onderhandelingen
met zorgverzekeraars, een eigen exploitatie- en investeringsbegroting en een eigen netwerk. Tolbrug
ressorteert rechtstreeks onder de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).
De hoofdlocatie van Tolbrug bevindt zich naast de hoofdingang van het JBZ. Tolbrug biedt klinische en
poliklinische medisch-specialistische revalidatiezorg en paramedische ziekenhuiszorg. Daarnaast
verzorgt Tolbrug poliklinische medisch-specialistische revalidatiebehandeling op andere locaties in de
regio: kinderrevalidatie op locatie Atlent Kinderexpertisecentrum in 's-Hertogenbosch en locatie In ’t
Corenvelt in Veghel, en volwassenenrevalidatie op locatie Udens Duyn in Uden. De revalidatieartsen
voeren consulten uit in het JBZ, bij Ziekenhuis Bernhoven en bij verschillende verpleeg- en
verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg in de regio Noordoost-Brabant.
Binnen het JBZ biedt Tolbrug paramedische ziekenhuiszorg op de klinische afdelingen. Tolbrug
participeert in de hart-, long- en oncologische revalidatie en verzorgt poliklinische behandelingen.
Verder is Tolbrug betrokken bij de uitvoering van het arbobeleid van het JBZ.
Organisatiestructuur en werkwijze
De indeling van de organisatie en aansturing van de units heeft als doel de activiteiten aan te laten
sluiten bij de vraag van klanten en de verwijzingen van medisch specialisten en huisartsen.
Eind 2015 is de organisatiestructuur van Tolbrug gewijzigd. In de huidige situatie kent Tolbrug zes
units:
1. Unit Kliniek (klinische revalidatiezorg in ’s-Hertogenbosch)
2. Unit Neurologische aandoeningen (klinische en poliklinische revalidatie in 's-Hertogenbosch)
3. Unit Houding en Beweging (klinische en poliklinische revalidatie in ’s-Hertogenbosch)
4. Unit Kinderrevalidatie (poliklinische revalidatie in ’s-Hertogenbosch in samenwerking met
Mytylschool Gabriël – Atlent, en poliklinische revalidatie in Veghel)
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5. Unit Udens Duyn (poliklinische revalidatie in Uden)
6. Unit Paramedische Ziekenhuiszorg (paramedische behandeling in de kliniek van het JBZ).
In 2016 is intern de wens ontstaan om de organisatorische inrichting van Tolbrug af te stemmen op de
medisch inhoudelijke hoofdstromen: Neurologische Aandoeningen, Houding & Beweging en
Kinderrevalidatie. De bijbehorende reorganisatie is in de zomer van 2016 gestart en wordt naar
verwachting in het voorjaar van 2017 afgerond. Daarmee vervalt de unit Udens Duyn.
De units kennen, met uitzondering van de unit Paramedische Ziekenhuiszorg, een duale aansturing
door een unitmanager en een medisch coördinator (revalidatiearts). Zij zijn integraal verantwoordelijk
voor alle activiteiten binnen de unit. Zij voeren het beleid uit, passend binnen de kaders van het JBZ en
Tolbrug. Binnen de units zijn de zorgprofessionals georganiseerd in disciplinegroepen, met
revalidatieartsen, artsondersteuners, behandelaren, verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast
zijn de medewerkers met administratieve en ondersteunende processen onderdeel van een unit. Zij
ondersteunen de units op alle locaties van Tolbrug. De baliemedewerkers, gastvrouwen en facilitaire
ondersteuning vallen onder één unithoofd. Stafondersteuning is georganiseerd binnen Business
Control en Organisatie, Kwaliteit en Onderzoek (OKO). Deze onderdelen vallen direct onder de directie.
De vakgroep Revalidatiegeneeskunde, de cliëntenraad van het JBZ en de onderdeelcommissie van de
OR van het JBZ vormen samen de adviesorganen binnen Tolbrug. Zij handelen vanuit de wettelijke
kaders en hebben periodiek overleg met de directie van Tolbrug.
In navolging van de cliëntenraad krijgt ook de medezeggenschap van medewerkers in Tolbrug JBZbreed gestalte. De onderdeelcommissie van Tolbrug zal in oktober 2017 opgaan in de
ondernemingsraad van het JBZ. De directie is in gesprek met de onderdeelcommissie over de afbouw
van de werkzaamheden en de vormgeving van medewerkerparticipatie voor personeelsleden van
Tolbrug.
Een schematische weergave van de organisatiestructuur:
Raad van Bestuur JBZ

Directeur
Bedrijfsvoering

Medezeggenschap:

Medisch
Directeur

OnderdeelsCommissie,
cliëntenraad en vakgroep

Bedrijfsondersteuning
HRM, BC/financiën, ICT, MCCR,
facilitair, directie secretaresse

Organisatieontwikkeling, Kwaliteit,
Onderzoek & Opleiding (OKO)

Beleidsoverleg

Unit Houding
& Beweging
‘s-Hertogenbosch
Uden
Unithoofd

Medisch
Coördinator

Unit Kinder- en
jongerenrevalidatie
Atlent/Uden/Veghel

Unit Kliniek
‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

Unit Paramedische
Ziekenhuiszorg
‘s-Hertogenbosch

Uden
Unithoofd

Medisch
Coördinator

Revalidatieartsen / PA

Revalidatieartsen /PA

Medewerkers unit

Medewerkers unit

Verpleegkundige / (Para)medische vakgroepen
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Unit Neurologische
aandoeningen

Unithoofd

Medisch
Coördinato
Unithoofd

Revalidatiearts/zkh-arts
Medewerkers unit

Unithoofd

Medisch
Coördinator

Unithoofd

Revalidatieartsen /PA
Medewerkers unit

Medewerkers unit

Unitoverleg
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11.2 Beleid, inspanningen en prestaties 2016
Sinds 2014 functioneert Tolbrug als RVE van het JBZ . In 2015 zijn het missie- en visiedocument en
het strategisch kader van Tolbrug vastgesteld voor de periode 2015-2017. De kern hiervan is:
Tolbrug, als onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), is het meest patiëntvriendelijke en
patiëntveilige revalidatiecentrum in Nederland. Tolbrug biedt specialistische revalidatie:
revalidatiegeneeskunde en paramedische ziekenhuiszorg. Binnen deze omgeving werken we volgens
drie pijlers: ‘in balans’, ‘in zijn kracht’ en ‘in regie’. Deze pijlers kunnen we zowel vertalen naar het
perspectief van de patiënt/revalidant en zijn naasten, als de professional, als de organisatie. Samen
maken ze het mogelijk om de bedoeling van Tolbrug waar te maken: het verbinden naar een nieuwe
toekomst.

De uitwerking van de bovengenoemde missie en visie is vormgegeven in het nieuwe strategische
beleidsplan: Op weg naar de bedoeling. Dit omvat de negen doelen die Tolbrug de komende drie jaren
wil realiseren. Deze negen doelen zijn in relatie gebracht met de plan- en controlcyclus van het JBZ de
kernwaarden en de visie en missie van Tolbrug.
Veranderprogramma ‘Op weg naar de bedoeling’
In het besluitvormingsdocument Herinrichting Tolbrug is gesproken over een cultuurinterventieprogramma. Tolbrug heeft ervoor gekozen om niet een eenmalig interventieprogramma op te zetten,
maar een integrale aanpak te ontwikkelen, gericht op het opzetten van een lerende organisatie. Het
implementatie- en borgingsprogramma, dat loopt tot 2017, is overgenomen door een nieuwe opleider
in samenspraak met de Jeroen Bosch Academie (JBA). Een belangrijk onderdeel daarin is de methodiek
van Insights Discovery. Deze methodiek geeft medewerkers inzicht in hun eigen kracht en in
teamdynamiek. In 2016 is dit uitgerold over alle teams van Tolbrug.

‘De verbinding naar een nieuwe toekomst voor mensen
met uitdagingen in maatschappelijke participatie’
Productie

Op
en

d
en
uw

€

id
he

Ver
nie

Kosten

Revalidant

Leren omgaan met
de nieuwe toekomst

In beweging door
eigen talenten

Eigen regie over
het leven

Professional

Resultaat
verantwoordelijk

Opleiding en
ontwikkeling

Professionele
verantwoordelijkheid

Organisatie

Financieel gezonde
bedrijfsvoering

Lerende organisatie

In zijn kracht

Ketensamenwerking

In regie

Ve
ili

id
jhe

In balans

eid
gh

Gas
tvr
i

Kwaliteit
van zorg

Kwaliteit
van arbeid

Op weg naar de bedoeling

Leiderschap

Opleidingsbeleid

Planning en zorglogistiek

Capaciteitsmanagment

Behandelmodules

Zelfmanagment patiënt
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Leiderschap (management developmenttraject)
Na de wisselingen in het unithoofdenteam, is het nieuwe team via het management development
(MD)-traject verder begeleid naar hun nieuwe functie die in plaats van operationeel meer tactisch
leidinggevend is. Dit traject is in lijn met het veranderprogramma ‘Op weg naar de bedoeling’ tot 2017.
Opleidingsbeleid
Conform onze strategie heeft het opleidingsbeleid in 2016 in het teken gestaan van de vraag: Hoe
worden wij een lerende organisatie?
De vakgroep Revalidatiegeneeskunde (RG) heeft haar opleidingsvisitatie gehaald en is weer erkend voor
vijf jaar. Aandachtspunten daarin zijn het wetenschappelijk klimaat van de vakgroep, evidence based
practice (EBP) en werken volgens VRA-richtlijnen.
Binnen de kliniek nemen de Leerprocesbegeleiders deel aan de module Competent begeleiden. In
2017 wil Tolbrug deze module op maat maken voor de Leerprocesbegeleiders van de paramedische
medewerkers. Dit zorgt samen met de andere inspanningen voor een professionalisering van de
begeleiding van o.a. stagiaires alsmede een ontwikkeling richting de lerende organisatie.
Op de kliniek is verder geïnvesteerd in verpleegkundig leiderschap om te komen tot de gewenste
verhouding tussen niveau 4- en niveau 5-verpleegkundigen. Op de kliniek van Tolbrug werken drie n
niveau 5-verpleegkundigen.
Beroepsgerichte stages
Tolbrug wil zich door-ontwikkelen naar een Interdisciplinair Zorg en Innovatie Centrum (I-ZIC) waarin
met verbinding gezocht wordt met de wijze waarop het project vanuit Verpleegkundig Leiderschap
(JBZ) is weg gezet. Ter voorbereiding hierop worden in 2017 werkgroepen gevormd.
Portfolio Revalidatiegeneeskunde
De vakgroep Revalidatiegeneeskunde heeft in 2016 het zorgportfolio voor de medisch-specialistische
revalidatie opgesteld. Hierin staan de zorginhoudelijke speerpunten van de medisch-specialistische
revalidatiegeneeskunde voor de komende jaren, op basis van de behandelkaders van de Vereniging van
Revalidatieartsen (VRA) en de te verwachten ontwikkelingen. Dit zijn:
- Niet aangeboren hersenletsel
- Neuro musculaire aandoeningen
- Multiple Sclerose
- Amputatie onderste extremiteiten en prothesiologie
- Chronische pijn
- Complexe orthopedie
- Hand en polsklachten
- Cerebrale Parese
- Developmental Coordination Disorder
- Complexe Motorische Ontwikkelingsstoornis.
Behandelmodules RN
Vanaf 1 juli 2015 is Tolbrug verplicht om als revalidatiecentrum behandelmodules te indiceren en te
registreren, om er vanaf juli 2016 zorgproducten uit af te kunnen leiden. Per 2019 zal de volledige
bekostiging gebaseerd zijn op de revalidatieproducten die in deze tussenliggende periode worden
gedefinieerd en gevalideerd. Deze modules zijn in de branche en door de Vereniging van
Revalidatieartsen (VRA) ontwikkeld. Hiermee kan de Medisch Specialistische Revalidatie haar unieke
positie ten opzichte van andere revalidatievormen (bijvoorbeeld geriatrische revalidatie en
eerstelijnszorg) beschrijven.
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Ketensamenwerking
Zorgketen meervoudig gehandicapten
Samen met Cello (gehandicaptenzorg) en Kentalis (zorg voor mensen met een beperking in horen of
communiceren) is een zorgketen opgebouwd.
CVA (para)medische zorg
Binnen het JBZ is een project Acute en subacute CVA-zorg gestart. Het doel is om de zorg rondom
deze patiëntendoelgroep te optimaliseren en verbeteren, vanuit met name (para)medische ketenzorg.
Ontwikkelingsdiagnostiek
Met de relevante samenwerkingspartners in de Meierij zijn afspraken gemaakt rondom
ontwikkelingsdiagnostiek, om de nieuwe WMO/WLZ vorm te geven.
Geriatrische revalidatiezorg
Begin 2016 is een intentieverklaring getekend door de Raad van Bestuur van het JBZ en BrabantZorg.
In samenwerking met BrabantZorg is een businesscase voorbereid voor stepped care, waarbij een
mogelijk integratie van medisch specialistische en geriatrische revalidatiezorg wordt uitgewerkt. Dit
heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst, die in de zomer is voorgelegd aan de Raad van
Bestuur. Het betreft de start en uitwerking van een samenwerking op het gebied van scholing,
innovatie en zorg binnen de medisch-specialistische en geriatrische revalidatie. Er is contact gelegd
met andere V&V-instellingen in de regio om aan te haken.
Zorglogistiek en capaciteitsmanagement
Sinds 2015 hebben de unithoofden structureel gewerkt aan het verbeteren van de zorglogistiek en het
capaciteitsmanagement. Via wekelijkse bijeenkomsten zijn diverse thema’s besproken en afspraken
gemaakt. ‘Bewustwording’ en ‘inzicht’ waren de sleutelwoorden voor deze sessies. Dit heeft geleid tot
betere sturing, standaardisatie, een heldere rol- en taakverdeling, inzicht in elkaars werk en de
verbinding daartussen.
Veel energie is daarbij gestoken in het optimaliseren van de werkprocessen van Tolbrug. Een deel van
deze optimaliseringkomt voort uit de invoering van EPD Chipsoft HIX per 24 juni 2016. Een ander deel
vanuit de ambitie van Tolbrug om de logistiek en het rendement (medisch en financieel) te verbeteren.
Wijzigingen in prijzen, doorlooptijden en financieringsstructuur maken dit tot een complex geheel. In
het voorjaar van 2016 is desondanks een grote stap vooruit gemaakt in het creëren van inzicht in de
manier waarop wij zorg verlenen en hoe je dat kunt vertalen in te declareren product. Ten dele leidt dit
ook tot een meer gerichte sturing op een beter rendement (bijvoorbeeld: kort en intensief behandelen).
Onderzoeksbeleid
In 2015 heeft een heroriëntatie op de rol en de effectiviteit van de onderzoekscommissie van Tolbrug
plaatsgevonden. De conclusie was dat wetenschappelijk onderzoek binnen Tolbrug afhankelijk is van
inspanningen van slechts een kleine groep. Er is nog te weinig verbinding tussen wetenschappelijk
onderzoek en de dagelijkse praktijk binnen Tolbrug. Samen met de stafadviseur OKO en de
onderzoekscommissie is een visie op en een nieuw beleid voor wetenschappelijk onderbouwd werken
ontwikkeld, die in 2016 is uitgerold.
Op het gebied van praktijkgebonden onderzoek is de samenwerking met Fontys Hogescholen verkend.
Medewerkers van Tolbrug hebben in 2016 geparticipeerd in zes externe wetenschappelijke
onderzoeken en bijgedragen aan vier wetenschappelijke publicaties en een boekhoofdstuk.
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Zelfmanagement revalidanten
De hulpvraag van de revalidant staat centraal binnen de revalidatiebehandeling. Zowel bij het eerste
poliklinische multidisciplinaire overleg (team) als bij vervolgteams worden de revalidanten actief
uitgenodigd om deel te nemen. Voor veel diagnosegroepen is dit in 2016 gerealiseerd; in 2017 volgen
de overige groepen.
JCI/VMS (Kwaliteits- en veiligheidsbeleid)
Begin 2016 is besloten de werkgroep VMS op te heffen en de implementatie JCI onder regie van de
directie te brengen. Een cultuur creëeren waarin het consequent toepassen en afronden van de
PDCA-cyclus vanzelfsprekend is, vergt blijvende aandacht. Gedurende heel 2016 is veel aandacht
geweest voor het implementeren van JCI en het lopen van tracers. Dit heeft de bewustwording erg
vergroot en de verbetercyclus op gang gebracht. Als onderdeel van het JBZ heeft Tolbrug veel winst
behaald op het terrein van kwaliteit en patiëntveiligheid.
Tolbrug heeft een kledingreglement goedgekeurd voor de polikliniek. De geplande invoering in 2016 is
uitgesteld vanwege logistieke knelpunten.
De centrale VIM-commissie (Veilig Incidenten Melden) binnen Tolbrug is ingericht. Hierin zijn zowel de
VIM- als de MIM-meldingen (Melding Incidenten Medewerkers) ondergebracht. De commissie heeft als
voornaamste taak de rode lijn van incidenten te identificeren en hierop te handelen.
Tevredenheid revalidanten
De algehele tevredenheid en het totaaloordeel over de revalidatiebehandeling binnen Tolbrug zijn op
niveau gebleven met een score van 8,0. De tevredenheid over de klinische zorg is gestegen van een 8,4
naar een 8,8. De poliklinieken scoren een 8,0 (volwassenen) en 7,7 (kinderen). Naar aanleiding van de
exit-enquêtes hebben de units verbeterplannen gemaakt om aandachtspunten aan te pakken.
Ieder kwartaal verantwoordt Tolbrug zich naar de branche via de ervaringsindicatoren. Deze prestaties
zijn beschikbaar via vergelijkingssites voor patiënten zoals kiesbeter.nl, independer.nl en
zorgkaartnederland.nl. Daarnaast is Tolbrug te vinden in het Kwaliteitsvenster.
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Bijlage
Commissies / kernteams / stuurgroepen

Kwaliteit en Veiligheid
Kwaliteit- en Veiligheidsraad
Antibioticateam
Antistolling
Bloedtransfusiecommissie
Centrale Documenten Commissie
Centrale Commissie Pijn en Sedatie
Centrale Veilig Incidenten Melden Commissie
Commissie Bevoegdheid en Bekwaamheid
Commissie Endoscopische Chirurgie
Ethiek
Commissie Kindermishandeling,
oudermishandeling en huiselijk geweld
Commissie Medicatieveiligheid/Geneesmiddelen
Commissie Medische Hulpmiddelen
Commissie Mortaliteit en Morbiditeit
Decubitus- en wondcommissie
Donatiecommissie
IC-commissie
Infectie Preventie Commissie
JCI (stuurgroep)
Kwetsbare ouderen (stuurgroep)
Onafhankelijke Klachtencommissie
Convenant Medische Technologie (kernteam)
OK-Raad
Oncologiecommissie
Palliatief Advies Team
Reanimatiecommissie
SEH-commissie
Commissie Stralingshygiëne
Tracercommissie
Voedingscommissie
Watercommissie (dialyse)

Financiën
Begrotingscommissie
Investeringscommissie
Treasurycommissie
Organisatie
Capaciteitsmanagement (stuurgroep)
Commissie Crisisplan/ZIROP
Digitaal Werken (stuurgroep)
Huisvestingscommissie
Kunstcommissie
Privacycommissie
Strategiegroep
Algemene Individuele Klachtenregeling
medewerkers

Human Resources, Opleiden en Onderzoek
Centrale Opleidingscommissie
Platform Verpleegkundig Leiderschap
Centrale Beheersgroep Medewerkerveiligheid
Management Development (stuurgroep)
Wetenschap en Innovatie (kernteam)
Peer Support
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Deel II. Jaarrekening
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