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Voorwoord Raad van Bestuur
en Bestuur BSC
Met het behalen van het keurmerk van Joint Commission International (JCI) kende het jaar
2017 een uitstekende start. Het keurmerk stelt wereldwijd hoge eisen aan zorginstellingen als
het gaat om veiligheid en kwaliteit van patiëntenzorg. Samen met in 2016 geïmplementeerde
elektronisch patiënten dossier maakt dat daarmee de basis van het JBZ goed op orde is.
Het op orde hebben van de basis is een voorwaarde om de handen vrij te hebben om onze zorg verder
toe te spitsen op de snelle ontwikkelingen die zich in de zorg voordoen. Als JBZ hebben we als doel
gekozen dat in 2025 de mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn het hoogste
cijfer van Nederland geven. Dit betekent dat we alle technologische en intermenselijke mogelijkheden
die we hebben moeten inzetten om de patiënt daar mee zo goed en zo passend mogelijk te helpen.
Met dit doel voor ogen zijn in acht thema’s benoemd, die in het strategietraject verder zijn uitgewerkt.
Ze dragen direct of indirect bij aan meer zelfregie van de patiënt, zoals het inzetten van technologische
innovaties, het samenwerken in het netwerk en het modulair organiseren van zorg. Medio 2017
hebben de themagroepen hun eerste inhoudelijke resultaten opgeleverd en met elkaar gedeeld. De
kaderbrief die daaruit is voorgekomen geeft richting aan de resultaatverantwoordelijke eenheden voor
hun handelen in 2018. Ondertussen is er al breed geëxperimenteerd met nieuwe vormen van zorg
organiseren in kleine setting om zo direct te leren in en van de praktijk. Het gaat om projecten als:
patiënten de keuze bieden in wat, waar en met wie ze willen eten; een chat waarmee zwangeren 24/7
vragen kunnen stellen aan een team van zorgprofessionals; en nauwe samenwerking met de thuiszorg
waardoor mensen niet onnodig in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen.
Een belangrijke succesfactor voor het waarmaken van onze strategie is de snelheid waarmee wij
inspelen op de veranderende vraag van de patiënt. Daarom is in 2017 het i-team opgericht, dat
bestaat uit mensen uit de zorg, ICT en medische technologie. Zij hebben een methodiek ontwikkeld
waardoor we innovaties in het JBZ snel kunnen invoeren. Dit op basis van het slim selecteren van
kansrijke ideeën en het goed organiseren van het implementatieproces. Bijvoorbeeld het CMyLifeproject waarbij patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) veel minder naar het ziekenhuis
hoeven te komen voor controles.
Onze strategie gaat sterk uit van de leefwereld van mensen. Dat is dus niet alleen zorg in het
ziekenhuis, maar ook voor het leven thuis. Om daar goed bij aan te sluiten, hebben we de
samenwerking geïntensiveerd met iedereen die voor een patiënt in die thuissituatie relevant is. Samen
bepalen we de samenwerkingsdoelen en stellen we vast hoe we het gezondheidswelzijn van de patiënt
kunnen bevorderen. Ook het betrekken van een Geriatrische Revalidatieafdeling van Van Neynsel op
een leegstaande verpleegafdeling in het JBZ past hier in.
Niet alleen lokaal, maar ook landelijk zoeken we altijd naar samenwerkingsverbanden die kunnen
bijdragen aan het realiseren van onze ambities. Met het Radboudumc hebben we zowel op het gebied
van wetenschap als patiëntenzorg de samenwerking verder uitgebouwd. Binnen het netwerk mProve
streven we met 4 andere STZ-ziekenhuizen naar versnelling in inhoudelijke ontwikkeling en innovaties.
Op het gebied van laaggeletterdheid, antistolling en data-science zijn daar de eerste ervaringen mee
opgedaan. In een breder verband werkt het JBZ al ruim 15 jaar als STZ-ziekenhuis structureel samen
met andere topklinische ziekenhuizen aan wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding.
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In 2017 heeft een visitatie plaatsgevonden en is ons STZ-lidmaatschap opnieuw met 5 jaar verlengd.
Een resultaat om trots op te zijn!
Het jaar 2017 heeft veel energie en ideeën gegenereerd bij medewerkers. We denken na over de
toekomst en doen dat samen met andere zorgprofessionals, patiënten en hun naasten. Goed te zien
dat dit gebeurt terwijl we al zo hard bezig zijn en zoveel goede zorg verlenen. Dat is een grote prestatie,
waarvoor iedereen in onze organisatie een enorm compliment verdient!

Piet-Hein Buiting
Voorzitter Raad van Bestuur 			
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Mike Korst  
Voorzitter Bossche Specialisten Coöperatie
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Voorwoord Raad van Toezicht
In 2017 waren, naast de andere reguliere zaken, strategietraject, innovatie, en ketenzorg
belangrijke onderwerpen op de agenda van de Raad van Toezicht van het JBZ. Het strategisch
plan, de jaarrekening, de ombuigingsdoelstelling 2017 en begroting 2018 zijn getoetst en
goedgekeurd. Verder is aandacht gegeven aan de voorbereiding van de invoering van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zijn  we uitermate content met het feit
dat het JBZ de JCI accreditatie heeft behaald.
De RvT bewaakt de balans tussen zorginhoudelijke en financieel-economische aspecten, tussen
innovatie en vernieuwing enerzijds en doelmatig en efficiënt werken anderzijds . Bij de afwegingen die
de Raad hierbij maakt, staat de patiënt altijd voorop. Om zijn toezichthoudende en adviserende taak
goed uit te kunnen voeren, heeft de RvT overleg met interne en externe belanghebbenden.
Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen (6) worden afdelingen bezocht en onderwerpen
besproken in de auditcommissies Kwaliteit en Veiligheid respectievelijk Financiën. Daarnaast zijn er
jaarlijkse overleggen met de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Staf en de Cliëntenraad, sluit de
RvT twee keer jaar aan bij het overleg tussen de RvB en het bestuur van de BSC (Bossche Specialisten
Coöperatie) en is er eenmaal per jaar een samenkomst met de RvB en het bestuur van de BSC, om te
reflecteren op de strategie, financieel-economische en zorginhoudelijke aspecten van het ziekenhuis.
Voor het eigen functioneren hanteert de Raad van Toezicht de algemene vastgelegde regels uit de
Governancecode Zorg 2017. De gedachte is dat we niet alleen een goed ziekenhuis willen zijn, maar
ook een ziekenhuis met goed toezicht. RvT-leden laten zich individueel scholen met focus op hun
aandachtsgebied. Als Raad hebben we bovendien een gezamenlijke incompany training gevolgd, omdat
we ook als collectief willen blijven ontwikkelen. Maar goed toezicht begint natuurlijk al bij een
zorgvuldige samenstelling van het team. Alle leden van de RvT zijn geselecteerd op kennis van en
ervaring met de gezondheidszorg, waarbij een goede mix is ontstaan tussen mannen/vrouwen,
ervaring in gezondheidszorg/bedrijfsleven en landelijk/regionaal gebonden leden. Begin 2017 zijn
mevrouw Anne Stiggelbout (hoogleraar in het Leids Universitair Medisch Centrum) en de heer Lucas
Vos (CEO Royal FloraHolland) toegetreden. In de loop van het jaar zijn de heren Peter Beckers
(voorzitter) en Herman Bol (vicevoorzitter) herbenoemd. Eind 2017 is mede op voordracht van de
Cliëntenraad mevrouw Sandra Mulder (anesthesioloog/oud-inspecteur IGJ) benoemd als opvolger van
mevrouw Mariet Paes. Deze laatste zijn we veel dank verschuldigd voor de 8 jaar in ons midden,
waarbij ze zich onder andere onderscheidde met een bijzonder goed oog voor het belang van de
patiënt.
Met een uitgebalanceerd en enthousiast team als scherp toezichthouder en terughoudend adviseur,
hebben we er vertrouwen in dat de weg die het JBZ is ingeslagen ertoe leidt dat de mensen in en rond
Den Bosch hun gezondheidswelzijn straks het hoogste cijfer van Nederland kunnen geven. Het is aan
de RvT om er op toe te zien dat deze mooie ambitie van het ziekenhuis wordt waargemaakt.

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 2017 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

7

8

JAARDOCUMENT 2017 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 Zaltbommel en van Oss tot Waalwijk.

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
Rosmalen

De Hoef 90

Poliklinische en diagnostische faciliteiten

5242CN Rosmalen
Sport Medisch Centrum

Marathonloop 9

Sportmedische keuringen en advies

5235 AA ’s-Hertogenbosch
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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

Radiologie

Dermatologie

Neurologie

Reumatologie

Interne geneeskunde

Neurochirurgie

Revalidatiegeneeskunde
Urologie

Intensieve geneeskunde

Nucleaire geneeskunde

Kaakchirurgie

Obstetrie en gynaecologie

Keel-, neus- en oorheelkunde

Oogheelkunde

Kindergeneeskunde

Orthopedie

Daarnaast kent het JBZ de specialismen: Klinische Chemie & Hematologie, Klinische Farmacologie,
Medische Technologie, Medische Psychologie 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 2017 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

JAARDOCUMENT 2017 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS
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Kerngegevens van het JBZ over capaciteit, productie en personeel. De financiële bedrijfsgegevens
staan in hoofdstuk 11.1.
kerngegevens, inclusief

2014

2015

2016

2017

Revalidatiecentrum Tolbrug
Capaciteit
Gemiddeld aantal beschikbare bedden

732

732

709

630

85,20%

83,40%

84,10%

91,00%

Aantal bedden voor Hartbewaking

12

12

12

12

Aantal bedden Intensive Care met

16

16

16

16

0

0

0

0

Ja

Ja

Ja

Ja

Aantal personeelsleden in loondienst

3.913

3.868

3.778

3.763

Aantal fte personeelsleden in loondienst

2.946

2.937

2.927

2.858

282

284

277

269

Totaal bedrijfsopbrengsten

341.021.000

397.599.000

398.011.000

403.426.000

Opbrengsten zorgprestaties

300.699.000

357.360.000

358.616.000

359.466.000

5.638.000

6.419.000

6.674.000

8.095.000

33.391.000

33.820.000

32.721.000

35.865.000

Aantal geopende DBC’s 1

417.868

600.135

961.315

936.440

Aantal gesloten DBC’s 1

338.797

507.608

828.717

985.754

Aantal opnamen en dagverpleging

57.503

55.017

54.846

59.352

Aantal ontslagen patiënten

56.885

54.327

53.915

58.982

Aantal operatieve verrichtingen

42.963

42.354

33.802

35.433

Aantal klinische opnamen

31.882

31.646

29.936

28.528

185.375

183.515

177.861

167.850

25.861

23.598

25.150

30.824

5,5

5,5

5,6

5,8

0,04%

0,00%

0,06%

0,70%

Aantal eerste polikliniekbezoeken

185.517

182.490

163.281

150.422

Aantal overige polikliniekbezoeken

338.773

305.688

293.966

305.660

89.117

76.945

79.224

75.454

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
1

Diagnose Behandel Combinatie

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.
12
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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.
De Kwaliteit- en Veiligheidsraad is een gremium dat door de BSC en de RvB is ingesteld met als doel
zorg te dragen voor verbetering en borging van de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Hiermee
hebben medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen en paramedici de
verantwoordelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de RvB en BSC over
thema’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Het JCI-normenkader vormt het uitgangspunt. Om
het doel te bereiken, richt de Kwaliteit- en Veiligheidsraad zich op het inbedden van kwaliteit en
veiligheid in het dagelijks handelen.
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 29
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.
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.

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Verpleegkundige
Adviesraad

Cliëntenraad

Bestuur Bossche Specialisten
Coöperatie

Raad van Bestuur

Kwaliteit- en Veiligheidsraad

Financiën, Control en
Informatie (FC&I)

Personeel &
Organisatie (P&O

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

Kwaliteit & Veiligheid
(K&V)

Bureau Bestuursondersteuning
(BBO)

Bureau Integrale
Capaciteitsafstemming

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

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

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

Marketing &
Communicatie

Tolbrug Specialistische
revalidatie
• Revalidatie geneeskunde
• Paramedisch ziekenhuiszorg

Medische Informatie
Communicatie
Technologie

Jeroen Bosch Diagnostiek
• Jeroen Bosch Diagnostiek

• Operatiecentrum

• SEH

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
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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 Staf (VPS) 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 VPS 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 CR en OR hebben een eigen publieksjaarverslag. Het jaarverslag van de VPS treft u aan in de
bijlage.

2.5 Aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis gelieerde entiteiten
Ressorterend onder de Stichting

Stichtingen/organisaties waarin het

Steunstichtingen Jeroen Bosch

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Ziekenhuis

(verantwoording in de jaarrekening

gedeeltelijk participeert

(verantwoording via eigen

Jeroen Bosch Ziekenhuis)

(verantwoording via eigen

jaarverslag en jaarrekening)

jaarverslag en jaarrekening)
Revalidatiecentrum Tolbrug (Tolbrug is

Clean Care BV

Stichting Vrienden Jeroen Bosch
Ziekenhuis

geen zelfstandige juridische entiteit,
maar een merknaam met een eigen
WTZi toelating)
Stichting Opleiding

Stichting Vrienden van de Kapel

Ziekenhuisgeneeskunde
Vereniging Inkoop Alliantie

Stichting Health2Business Community

Ziekenhuizen

Jeroen Bosch

Stichting BernBosch
De volgende entiteiten zijn

Coöperatie ZANOB

zelfstandig, echter er is sprake van

(Ziekenhuisapotheek Noordoost-

een personele unie met het bestuur

Brabant) en ZANOB BV

van de Stichting Jeroen Bosch
Ziekenhuis (verantwoording via
eigen jaarverslag en jaarrekening )
Stichting Trombosedienst

Stichting Godshuizen

Sport Medisch Centrum

GZG CV

Stichting Ondersteuning

1

CV Willemspoort

Ziekenhuiszorg (SOZ)
METC Brabant
1
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Per 31-12-2017 opgeheven. Contracten zijn overgenomen door het JBZ.
JAARDOCUMENT 2017 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

2.6 Samenwerking met keten- en andere partners
In de regio ‘s-Hertogenbosch en Bommelerwaard neemt het JBZ de regie op het gebied van
samenwerking, kennisdeling, zorgthema’s, lateralisatie en spreiding- en concentratievraagstukken.
Om het netwerk in kaart te brengen, is een ego-netwerkplaat van het JBZ gemaakt; een spinnenweb
van samenwerking. Dit spinnenweb is een hulpmiddel voor degene die rondom een thema of vraagstuk
de samenwerking met keten- en andere partners verder vorm willen geven om te checken of alle
partijen die bij dat vraagstuk een rol spelen daadwerkelijk betrokken zijn. Onderstaand spinnenweb
geeft een goed beeld van de samenwerkingspartners.
ONDERSTEUNING

ZORG

DAG
EL

N

DOE

Welzijn
MEE

Weener XL

Mantelzorg

Integrale vroeghulp

Wijk/buurt

Welzijnsorganisatie

Altrecht

Cello

HSK

Buddyhulp

Bureau Jeugdzorg

Consultatiebureau

Momentum

Veilig thuis

Sociaal wijkteam

PsyQ

Basis- en middelbaar onderwijs

Gemeente

Mentaal
welbevinden

Verpleeghuiszorg

Humanitas

(Sport-)verenigingen

Asielzoekers Centrum

Sensis zorg

EN
NER
TIO

Koraalgroep

Patiëntenverenigingen

GGD

IJKS

Wonen

C
FUN

MEN
S&

MEE

GGMD

De Viersprong
GGZ

Herlaarhof

Psycholoog/psychotherapeut

Willemshuys

Reinier van Arkel

JBZ
Apotheek Ergotherapeut Huisarts
Zorg bij huis
Fysiotherapeut/manueel therapeut
Oefentherapeut (Cesar/Mensendieck) (=ambulant)
Ambulancedienst (RAV) Thuiszorg Huisartsenpost
Maatschappelijk werk
Gewichtsconsulent
Verloskundige Jeugdarts Huidtherapeut
Orthopedagoog Diagnostiek centrum
Optometrist/orthoptist/opticien
Behandel/
Chiropractor Logopedist

Avans Hogeschool

Erasmus Universiteit
Koning Willem I College
METC Brabant



expertisecentrum

Advocatenbureaus

HAS Hogeschool
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

RIVM

Kentalis
Merem

TMAA

Stichting Vrienden van het JBZ
Waarborgfonds Zorgsector

SCH

APP

IJ

Podotherapeut/podoloog

Kempenhaege
Co-Eur

MMC

Atlent

Centrum voor thuisbeademing

Novadic Kentron Rijnstate

ABN Amro

Letselschadebureaus
Zorgverzekeraars

Isala

Verbeeten Instituut

Albert Schweitzer
Bernhoven

Maxima Medisch Centrum

Radboud UMC

Visio

Trombosedienst
Mondhygienist
Tandarts
Diëtist

TIES

IGZ Inspectie Gezondheidszorg

Nederlandse ZorgAutoriteit

FUN
C

Kwaliteit

S-

AAM

LICH

Samenwerking 1e lijn
De samenwerking met de huisartsen en 1e lijn is georganiseerd via het EenTwee overleg (verwijzend
naar 1e en 2e lijn) en sinds kort ook het Jeroen Bosch Huisartsen overleg (JBH) met
huisartsenbestuurders uit de regio. De goede samenwerking in de zorg voor de chronische patiënten
(mensen met diabetes, COPD of hartproblemen) heeft er toe geleid dat steeds meer patiënten binnen
de 1e lijn behandeld kunnen worden en de specialist veel meer een consultatieve functie heeft.
Er is een gezamenlijke werkafspraken app van JBH/JBZ die ervoor zorgt dat huisartsen en medisch
specialisten maar ook jeugdartsen, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners/
paramedici in de 1e lijn op een eenvoudige en laagdrempelige manier transmurale werkafspraken
rondom therapeutische richtlijnen, consultatie, formularium, verwijzing en terugverwijzing kunnen
raadplegen.
Daarnaast is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan de regionale samenwerking in de ouderenzorg
met alle 1e lijns partners uit Den Bosch en omgeving, VVT, GGD en GGZ.
Een commissie ketenzorg houdt zich bezig met het initiëren, implementeren, coördineren en
monitoren van verbeterprojecten en ketenzorgprogramma’s/samenwerkingsafspraken rondom
specifieke doelgroepen zoals kwetsbare ouderen, mensen die een CVA hebben gehad, mensen met
COPD, dementerenden, mensen die palliatieve zorg krijgen. Daarnaast worden processen op het gebied
van doorstroom, (verpleegkundige) overdracht, acute zorg, crisisopvang en medicatie-overdracht
besproken en wordt bevorderd dat zorgpaden en protocollen zoveel mogelijk op elkaar aansluiten,
waarbij de regie zoveel mogelijk bij de zorgvrager wordt gelaten.
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Ook de integrale verloskundige zorg in de regio ‘s-Hertogenbosch is volop in ontwikkeling en wordt
geleverd door het Netwerk Geboortezorg @verlosdenbosch. In dit netwerk zijn actief de Coöperatie
Verloskundigen ’s-Hertogenbosch e.o. (vertegenwoordiger van de 14 praktijken in de regio), het JBZ,
de BSC (o.a. vakgroep gynaecologie en verloskunde en vakgroep kindergeneeskunde) en de
kraamzorgorganisaties. Om de visie en doelen te realiseren werken zij integraal samen aan een
concrete agenda op de volgende hoofdthema’s: zorginhoud, gezamenlijke dossiervoering en
gegevensuitwisseling, een gezamenlijke organisatievorm en de voorbereidingen op de integrale
bekostiging.
Radboudumc
Sinds 2013 kent het JBZ een strategische netwerksamenwerking met het Radboudumc in Nijmegen.
De focus lag aanvankelijk op samenwerking in de breedste zin van het woord. Inmiddels verschuift deze
naar samenwerking op het gebied van innovatie. Dit naast de sinds lang bestaande samenwerking op
het gebied van het opleiden van medisch specialisten en wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk
onderzoek maakt nadrukkelijk deel uit van de gerealiseerde samenwerking rondom borstkanker en
prostaatkanker.
Bernhoven
Het JBZ werkt al langdurig samen met ziekenhuis Bernhoven. Deze samenwerking vindt plaats op vele
gebieden, waaronder directe patiëntenzorg, diagnostiek, cardiologie en longgeneeskunde.
Het JBZ voert voor Bernhoven de dotterbehandelingen (PCI’s) uit en oncologische longoperaties. Voor
de laboratoria voert het JBZ de nucleaire geneeskunde, microbiologie, pathologie en een deel van de
klinische chemie voor Bernhoven uit. De farmaceutische dienstverlening aan Bernhoven vindt plaats
via de Zanob, een aparte rechtspersoon, die ook voor andere zorginstellingen werkt. Tevens is het JBZ
voor verschillende vakgroepen van Bernhoven achterwacht, zoals bij kindergeneeskunde en KNO. De
dienst Hygiëne en Infectiepreventie van het JBZ met adviseurs infectiepreventie, deskundigen op het
gebied van steriliseren van medische hulpmiddelen en een deskundige op het gebied van het
desinfecteren van endoscopen zijn ook werkzaam voor ziekenhuis Bernhoven.
Embraze
De ziekenhuizen en instellingen voor radiotherapie in Zuidwest-Nederland en Noordoost-Brabant
bundelen sinds 2016 hun kennis en kunde in de strijd tegen kanker. In een samenwerkingsverband
onder de naam Embraze werken de ziekenhuizen samen en helpen elkaar de kwaliteit van
oncologische zorg voor de patiënt continu te verbeteren, patiënten in alle gevallen de best mogelijke
zorg te bieden en zo de kans op genezing te vergroten.
Een groot team van experts maakt zich hard voor de best mogelijke zorg op het juiste moment en zo
dicht mogelijk bij de patiënt in deze regio. De specialisten en verpleegkundigen wisselen ‘best practice’
informatie uit, dragen zorg voor veilige, tijdige overdracht van informatie en pakken gezamenlijk
(wetenschappelijke) onderzoeken op (in samenwerking met de Erasmus universiteit).
Vertegenwoordigers van patiënten verenigingen en huisartsen zijn betrokken bij de verbeterplannen.
Hierdoor komt de oncologische zorg op een hoger niveau én blijft die voor alle patiënten in ZuidwestNederland bereikbaar. Uiteindelijk maakt het voor een patiënt met kanker niet uit bij welk ziekenhuis hij
onder behandeling gaat: de zorg is bij alle deelnemende instellingen vergelijkbaar en van kwalitatief
hoog niveau.
Het oncologisch netwerk Embraze wordt gevormd door het Admiraal De Ruyter ziekenhuis, Amphia,
Bravis ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Erasmus MC, Instituut Verbeeten, ZorgSaam
ziekenhuis, het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De naam is
afgeleid van Erasmus MC, Brabant en Zeeland
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mProve
Sinds mei 2017 werkt het JBZ samen met Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Máxima Medisch
Centrum en Rijnstate onder de naam mProve. Doel van deze samenwerking is dat het JBZ zijn
patiënten dagelijks merkbaar betere zorg kan bieden. mProve bestaat naast de andere
samenwerkingsverbanden die het JBZ heeft. Dit samenwerkingsverband past uitstekend bij de
strategie waarin de mens en zijn gezondheid centraal staat en netwerkverbanden dienen als middel
daartoe.
Met een onderscheidende en slagvaardige aanpak wil mProve voorop lopen in medische, technische en
sociale innovaties. Zo worden er gezamenlijke standaarden ontwikkeld om de effectiviteit van zorg te
verbeteren en de beste zorg te blijven bieden.
mProve start vooralsnog met de volgende twee projecten:
• Oplossing voor antistollingsproblematiek
De medisch specialisten van de betrokken ziekenhuizen ontwikkelen samen een verbeterde
werkwijze om stollingsproblemen bij patiënten in ziekenhuizen te voorkomen. Dit doen zij door de
ontwikkeling van een uitvoerbaar en betaalbaar model waarmee een veiliger beleid en gebruik van
antistolling kan worden gerealiseerd.
• Verbeteren van communicatie met patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven
De betrokken ziekenhuizen gaan samen aan de slag om de communicatie te verbeteren met
patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij delen kennis en ervaring, trainen
gezamenlijk de zorgverleners en geven hen handvatten voor in de spreekkamer. Daarnaast
ontwikkelen de ziekenhuizen gezamenlijk middelen om de vaak ingewikkelde medische informatie
toegankelijk te maken voor laaggeletterden.
Overzicht samenwerkingsverbanden JBZ
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

Ziekenhuispsychiatrie

jeugdpsychiatrie, 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

bestuur

Stichting Bernbosch

Dialysezorg Ravenstein

Participatie via

ZANOB

Samenwerkingsverband van ziekenhuizen en diverse

Participatie via

zorginstellingen in Noordoost-Brabant op het gebied van

coöperatie en AvA

bestuur en RvT

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

Radiotherapeutische zorg
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Samenwerkingspartner

Onderwerp

Overeenkomst

Stichting Godshuizen

Afstemming tussen deelnemende instellingen voor

Convenant
Ja

gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnsorganisaties in regio
’s-Hertogenbosch
Van Neynsel

Inrichting van Geriatrische Revalidatie Zorg en 1e lijnsverblijf

Ja

(ELV) binnen de muren van het JBZ
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

zorg en begeleiding aan mensen met een auditieve,

Ja

communicatieve beperking of het vermoeden daarvan; POCT
Netwerk Palliatieve Zorg regio

zorg en begeleiding aan mensen met een visuele beperking

Ja

zorg en begeleiding aan mensen met een auditieve,

Ja

’s-Hertogenbosch Bommelerwaard
Kentalis

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 Brabant, Zeeland en het

Ja

Centrum
Embraze

Erasmus MC rond oncologie
Regio Rivierenland

Raamovereenkomst zorg en ondersteuning in kader van WMO

Ja

en Jeugdwet
Catharina Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst gynaecologische oncologie

ja

Catharina Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. therapeutische

ja

Eindhoven

dotterbehandelingen

Ziekenhuis Bernhoven

Dienstverleningsovereenkomst Donatie.

Eindhoven

Ja

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

en kwaliteit van zorg met 4 andere STZ-ziekenhuizen (Rijnstate,
Maxima Medisch Centrum, Isala, Albert Schweitzer)
IPH (Institute for positive

Samenwerking op gebied positieve gezondheid

Ja

Jaarlijkse ontmoetingsdagen gericht op persoonlijke

Nee

health)

Eerste lijn
Huisartsen

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. Jeroen
Bosch Huisartsen overleg (zorggroepen, kring, WDH, HAP)
Samenwerkingsafspraken over chronische zorg met

Ja

zorggroepen en diverse specialismen.
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HOV

Inrichting huisartsenpost buiten kantooruren in JBZ

Ja

Apothekers

Via zorggroep Concordant

Nee
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Samenwerkingspartner

Onderwerp

Overeenkomst

VV&T instellingen, RvA,

Afstemming in beleid en onderlinge dienstverlening om

Ja (op deelaspecten)

huisartsen

gezamenlijk optimale zorg aan patiënten in de regio

(intentieverklaring en

Regiegroep Transmurale Zorg

’s-Hertogenbosch te kunnen realiseren. Denk aan:

gezamenlijke ambitie)

Convenant

Gemeente en GGD

•

COPD keten

•

Ketenzorg dementie

•

CVA keten

•

Zorgprogramma kwetsbare ouderen

•

Medicatie-overdracht

Afstemming in beleid Gezond in de Meierij. Samenwerken voor

Nee

gezondheidswelzijn burgers Den Bosch e.o.
Lareb

Samenwerking op het gebied van medicatieveiligheid in het

Ja

ziekenhuis
DvU

Samenwerking eerstelijnsdiagnostiek op deelgebieden

Ja

VerlosDenBosch

Geboortezorg samen met verloskundigen en kraamzorg

Ja

Zorgdomein

Verwijsapplicatie JBZ voor huisartsen

Ja

ICT coöperatie Zorgconnect

ICT platform voor afstemming van de zorg-ICT in de regio

Ja

Noord-Oost Brabant

Noord-Oost Brabant

Bedrijfsleven
Health2Business Community

In H2B ontmoeten bedrijven, medisch specialisten,

Jeroen Bosch (H2B)

zorgmanagers en kennisinstellingen elkaar om ervaring uit te
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

Via lidmaatschap

(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

-

Ja

Ja

opleidingen
JINC

Lidmaatschap van organisatie die leerlingen met een

Via lidmaatschap

achterstand ondersteunt bij het voorbereiden van een start op
de arbeidsmarkt
METC Brabant

Samen met Instituut Verbeeten, het Elisabeth-TweeSteden

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.
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Samenwerkingspartner

Onderwerp

Overeenkomst

Foodsquad

Het ontwikkelen en testen van nieuwe voeding en

Convenant
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
Nederlandse Vereniging

De NVZ is de brancheorganisatie voor ziekenhuizen. Via de NVZ

Van Ziekenhuizen (NVZ)

vindt collectieve behartiging van zorginhoudelijke, sociale en

Via lidmaatschap

economische belangen van leden plaats.
Vereniging Inkoop Alliantie

Realiseren inkoopvoordelen

Ja

Gesprekspartner van het JBZ voor ontwikkelingen/voorzieningen

Nee

Ziekenhuizen
Overheidsorganisaties
Gemeente ’s-Hertogenbosch

rondom de nieuwbouw, waaronder parkeer- voorzieningen,
grondruil/-verkoop en de ontwikkeling Willemspoortgebied,
grenzend aan Jeroen Bosch Ziekenhuis. Gezamenlijke projecten
in kader nieuwe strategie JBZ
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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 en onderzoek
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
Innovatie
Financiën, Control en Informatie
Organisatieontwikkeling
Personeel en Organisatie
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
Kerndocent Centrum voor Zorgbestuur (CvZ), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
Vicevoorzitter Stichting Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde
Voorzitter Stichting Ondersteuning Ziekenhuiszorg
Voorzitter Stichting Trombosedienst
Bestuurslid Sport Medisch Centrum
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 Godshuizen
Bestuurslid Coöperatie Zanob UA
Lid Raad van Commissarissen CV Willemspoort

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
vergoeding van onkosten aan de Raad van Bestuur aan de nieuwe Governancecode. Over 2017 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.
JAARDOCUMENT 2017 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS
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H.P.J. Buiting

M.B.P.M. Visser

Vaste en variabele onkostenvergoedingen

¤ 2.940,-

¤ 2.940,-

Binnenlandse en buitenlandse reiskosten

¤ 1.260,-

-

Opleidingskosten

¤ 9.762,-

-

-

¤ 691,-

Representatiekosten
Overige kosten
Totaal

-

¤ 130,-

¤ 13.962,-

¤ 3.761,-

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.

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

Voorzitter

Aandachtsgebied

Strategie en beleid; financieel/economisch; zorginhoudelijk/kwaliteit
en veiligheid; bestuurlijk en juridisch; sociaal beleid,
maatschappelijke omgeving, cliënten en andere stakeholders;
opleiding en wetenschappelijk onderzoek

Commissielidmaatschappen
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Lid selectie- en benoemingscommissie
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Mw. Dr. M.J.H. Paes
Functie Raad van Toezicht

Vice-voorzitter

Aandachtsgebied

Zorginhoudelijk/kwaliteit en veiligheid; strategie en beleid;
bestuurlijk en juridisch; sociaal beleid, maatschappelijke omgeving;
cliënten en andere stakeholders; opleiding en wetenschappelijk
onderzoek

Commissielidmaatschappen

Voorzitter auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Mw. Prof. Dr. A.M. Stiggelbout
Functie Raad van Toezicht

Lid

Aandachtsgebied

Zorginhoudelijk/kwaliteit en veiligheid; strategie en beleid; sociaal
beleid, maatschappelijke omgeving, cliënten en andere
stakeholders; opleiding en wetenschappelijk onderzoek

Commissielidmaatschappen

Lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid

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

Lid

Aandachtsgebied

Zorginhoudelijk/kwaliteit en veiligheid; strategie en beleid; sociaal
beleid, maatschappelijke omgeving, cliënten en andere
stakeholders; opleiding en wetenschappelijk onderzoek
Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Commissielidmaatschappen

Lid selectie- en benoemingscommissie

Drs. L.B. Vos
Functie Raad van Toezicht

Lid

Aandachtsgebied

Financieel/economisch; strategie en beleid; sociaal beleid,
maatschappelijke omgeving, cliënten en andere stakeholders

Commissielidmaatschappen

Lid auditcommissie Financiën

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

Lid

Aandachtsgebied

Financieel/economisch; strategie en beleid; sociaal beleid,
maatschappelijke omgeving, cliënten en andere stakeholders

Commissielidmaatschappen

Voorzitter auditcommissie Financiën
Voorzitter selectie- en benoemingscommissie

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

Lid

Aandachtsgebied

Financieel/economisch; strategie en beleid; sociaal beleid,
maatschappelijke omgeving, cliënten 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
Governancecode Zorg 2017. Daarin zijn onder meer bepalingen opgenomen over de maximale
zittingsduur. Op 31 december 2016 zijn wegens het verstrijken van de statutaire maximale
zittingstermijn afgetreden prof. mr. J. Legemaate en drs. A.L.M. Barendregt. Per 1 januari 2017 zijn als
nieuwe leden RvT benoemd mevrouw prof. dr. A.M. Stiggelbout en drs. L.B. Vos.
Rooster van aftreden
Naam

Datum eerste

Datum

benoeming

aftreden

Herbenoembaar

Datum def.
aftreden

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

Prof. Dr. A.M. Stiggelbout

01-01-2017

01-01-2021

01-01-2025

Drs. L.B. Vos

01-01-2017

01-01-2021

01-01-2025
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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 2017 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: strategie; kwaliteit en veiligheid; productie- en
kostenontwikkeling; monitoring doelmatigheidsprogramma 2017; aanpassing statuten; uitwerking
governancecode zorg 2017; evaluatie tweehoofdige Raad van Bestuur; herstructurering Zanob;
beleidsplan Wetenschap; samenwerking MProve; waardengericht toezicht; criteria voor zelfevaluatie
RvT. De Raad van Toezicht pleegt goed door te vragen op de onderbouwing 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 2017
stond in het teken van het strategietraject, zowel qua aansturing als qua inhoud. Daarnaast werden de
ervaringen over het functioneren van een coöperatie met elkaar gedeeld.
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 o.a. de
opvolging van een RvT-lid per 1-1-2018; terugkoppeling jaargesprekken met de leden Raad van
Bestuur; zelfevaluatie RvT en voorbespreking van de reguliere RvT-vergadering.
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 2017 viermaal bijeen. De vergaderingen van de auditcommissie Financiën
worden bijgewoond door de manager Finance Control en Informatie.

Agenda

Productie- en kostenresultaat; doelmatigheidsprogramma 2017; interimcontrole
accountant; herstructurering Zanob; benchmark JBZ; onderhandelingsresultaat
zorgverzekeraars; treasurystatuut; jaarrekening en accountantsverslag; derivaten;
kredietarrangement; begroting; (meerjaren)investeringen; meerjarenperspectief.

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 2017 viermaal bijeen. De vergaderingen van de auditcommissie Kwaliteit en
Veiligheid worden bijgewoond door de manager Kwaliteit & Veiligheid, de medisch
specialist Patiëntveiligheid en de voorzitter van de Kwaliteits- en Veiligheidsraad JBZ.
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Agenda

Resultaten JCI accreditatie; Wet Bescherming Persoonsgegevens en implementatie
AGV; patiëntenparticipatie; HSMR-analyse; benchmark kwaliteitsindicatoren;
patiëntveiligheidsdoelen; calamiteiten; PEER support; herinrichting afdeling Kwaliteit
en Veiligheid; STZ-visitatie; evaluatie STZ IMAGINE traject; rapportages (on)
aangekondigde bezoeken IGJ; integraal risicomanagement.

Selectie- en benoemingscommissie
Taak

De (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 toezicht houden op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en
de benoemingsprocedure voor hoger management.

Overleg

Is in 2017 meerdere keren bijeengekomen

Agenda

Werving en selectie lid Raad van Toezicht op voordracht van Cliëntenraad
Jaargesprek met bestuurders afzonderlijk en gezamenlijk
Evaluatiegesprek met nieuwe leden RvT

Overleg met interne en externe belanghebbenden
In 2017 heeft de Raad van Toezicht kennis gemaakt met het team onder de Raad van Bestuur middels
werkbezoeken of uitnodigingen aan RVE- en/of stafmanagement, artsen en medewerkers om een
presentatie te komen geven over hun aandachtsgebied in de reguliere RvT vergadering.
Een delegatie van de Raad van Toezicht neemt jaarlijks deel aan een overlegvergadering van de Raad
van Bestuur met de ondernemingsraad, verpleegkundige staf en cliëntenraad. Tweemaal heeft een
delegatie van de Raad van Toezicht het Besturenberaad bijgewoond. Jaarlijks komen leden RvT, RvB en
Bestuur BSC bij elkaar in een tweedaagse retraitebijeenkomst. Het RvT-lid op voordracht van de
Cliëntenraad neemt samen met de voorzitter Raad van Bestuur deel aan het tweejaarlijks overleg
tussen Cliëntenraad en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen. In 2017 heeft de RvT een start
gemaakt met het bijwonen van bijeenkomsten met externe relaties in het kader van het
strategietraject.
Goed Toezicht
De Raad van Toezicht neemt deel aan de invulling van het programma Goed Toezicht van de
Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:
• Goed beslagen ten ijs (bij- en nascholing Raad van Toezicht leden)
• Reflectie en evaluatie (continue reflectie voor blijvende ontwikkeling)
• Transparantie (over deinvulling van de maatschappelijke agenda)
In 2017 voldeed de Raad van Toezicht aan de bepalingen van het Goed Toezicht programma.
Ten behoeve van deskundigheidsbevordering heeft de Raad van Toezicht een jaarlijks opleidingsbudget
vastgesteld.
Zelfevaluatie Raad van Toezicht
Eind 2017 heeft de jaarlijkse zelfevaluatie plaatsgevonden van de Raad van Toezicht op basis van de
eerder dit jaar vastgestelde criteria voor zelfevaluatie. De resultaten daarvan worden gedeeld met de
Raad van Bestuur.
Belangrijke acties die uit de zelfevaluatie naar voren kwamen zijn:
• Doorontwikkeling van systeem van risicomanagement vanuit kwaliteitsperspectief
• Versterken van relatie met interne en externe stakeholders middels bijwonen JBZ-brede
bijeenkomsten
• Aandacht voor bijscholing via geaccrediteerde bijeenkomsten. Daartoe is een jaarlijks
opleidingsbudget per RvT lid beschikbaar gesteld.
Eenmaal per drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder externe begeleiding; in 2017 was dit zonder
externe begeleiding.
JAARDOCUMENT 2017 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS
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4. Strategie en beleid
4.1 Strategie
Als ziekenhuis willen we toonaangevend zijn en blijven op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Daarbij
hoort als vanzelfsprekend continue aandacht voor onderwijs en samenwerking in klinisch
wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie. Het ziekenhuis is van groot maatschappelijk belang voor
’s-Hertogenbosch en het adherentiegebied Noordoost-Brabant en Bommelerwaard.
De afgelopen jaren heeft de focus gelegen op interne verbeterprogramma’s, waaronder:
• Joint Commission International (JCI): keurmerk behaald in januari 2017
• Introductie elektronisch patiëntendossier (EPD): ‘Digitaal Werken’: op 24 juni 2016 Go Live
• Programma Verpleegkundig Leiderschap
• Capaciteitsmanagement
Met het in 2016 gestarte strategietraject werken we aan de toekomst van het JBZ. Dat is niet uniek.
Voor alle ziekenhuizen geldt, dat disruptieve factoren van invloed zijn op alle aspecten van de
organisatie. Dat de wereld om ons heen verandert, is bekend. Het gaat erom dat we wendbaar en
passend bij de tijd onze zorgprocessen inregelen en een versnelling geven aan innovatie waarin de
individuele professional op verschillende niveaus input en sturing aan geeft. We beschouwen het als
onze opdracht om alle mensen uit Den Bosch en omgeving optimaal te kunnen voorzien van
toegewijde topklinische zorg met specialistische kennis en vaardigheden, en met gebruik van actuele
technologie.
Strategiegroep
De leden van de strategiegroep zijn eigenaren en ambassadeurs van de strategievorming. Deze
`leading coalition’ bestaat uit een multidisciplinair gezelschap van medisch specialisten (in opleiding),
verpleegkundigen, managers, adviseurs, ondersteunende medewerkers, een huisarts en leden van de
Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Staf. De strategiegroep heeft de meest
dominante ontwikkelingen in de gezondheidszorg naast de ambities van het JBZ gelegd. Hieruit heeft
deBeoordeling:
strategiegroep de5volgende
onderwerpenliggen
gedestilleerd:
ontwikkelingen

ten grondslag aan strategie JBZ

Toekomstige
situatie

•
•
•
•
•
•
•

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
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Om richting te geven aan deze ambities, hebben we het volgende ‘gewaagde’ doel (visie) gesteld:

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

Als ziekenhuis willen we op aantoonbare en wetenschappelijk gefundeerde wijze bijdragen aan de
totstandkoming van het hoogste gezondheidswelzijncijfer van Nederland. Topklinische expertise,
opleiding en wetenschap dienen elkaar hierin te versterken. Dat vertegenwoordiging vanuit onze
patiënten en ketenpartners hierin een centrale plaats innemen, mag duidelijk zijn. Het gedachtengoed
over positieve gezondheid helpt ons daarbij.
Onderstaand strategievierluik geeft de samenhang weer tussen ons hoger doel, gewaagd doel,
kernkwaliteiten en kernwaarden.
Hoger Doel
Waarom bestaan wij?
Medisch specialistische zorg
leveren ten behoeve van mensen
in de regio.

Hoger Doel

Kernwaarden
Waarvoor staan wij?

Gewaagd doel
Waarheen gaan wij?

Kernwaarden
Gewaagd doel

Open
Gastvrij
Vernieuwend
Veilig

Kernkwaliteiten

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

Kernkwaliteiten
Waar blinken wij in uit?
Bestaand:
• Reactief / improviseren
• Contact maken
• Denken / werken vanuit de patiënt
• Individueel werken, leren en ondernemen
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Wenselijk:
• Flexibel organiseren
• Kunnen handelen vanuit contact
• Denken / werken vanuit de persoon
• Samenwerken en leren
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8 inhoudelijke thema’s vormen de
bouwstenen voor strategie implementatie
Het gewaagde doel werken we uit binnen een achttal themagroepen:
Eigen regie
in gezondheid

Ziekte
en
gezondheid

Financieel
& business

Samenwerken
in een netwerk

Organisatie van
werkprocessen

Zorginhoudelijke
technologie

Informatietechnologie

Ontwikkeling van
medewerkers en
medisch specialisten
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In de loop van 2017 is gebleken dat er ook nog aandacht nodig is voor een
9e thema: exnovatie. Dit
richt zich op het buitenwerking stellen van verouderde routines.

In de themagroepen werken enthousiaste JBZ’ers samen. Deze groepen worden geleid door een
medisch specialist met als deelnemers zorgverleners, managers, adviseurs, medewerkers en leden uit
de Cliëntenraad. In de themagroepen zijn ook patiënten vertegenwoordigd. Dankzij de themagroepen
blijven onze goede ideeën niet bij ideeën, maar gaan we ze ook echt uitvoeren. Diverse experimenten
worden uitgevoerd en afhankelijk van de ervaringen vervolgens omgezet in reguliere manieren van
werken. In de kaderbrief staan per thema concrete doelen voor 2018 uitgewerkt. Dit aan de hand van
een persona (patient journey) van een fictieve patiënt, Tim van Vught.
Als we onze strategie in één woord moeten vatten, dan is dat ‘gezondheidswelzijn’. Met dit door ons
bedachte woord, gaan we uit van wat mensen wél kunnen, en kijken we naar de hele mens.
Gezondheidswelzijn is gebaseerd op positieve gezondheid van huisarts en onderzoeker Machteld
Huber. Zij definieert positieve gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen
regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Om de mensen uit Den Bosch en omstreken nog beter van dienst te zijn en blijven, willen
wij zorg op maat leveren, dichtbij huis en op het moment dat het hen uitkomt. Daarbij
leggen we de focus op gezondheid in plaats van ziekte en kijken we vooral naar
wat mensen wel kunnen. Dit kunnen we uiteraard niet alleen. Met ieders inbreng,
de inzet van moderne technologieën en intensieve samenwerking in het netwerk
willen we dit waarmaken. Vergis je niet! De toekomst is dichterbij dan je denkt.
Als we er klaar voor willen zijn, moeten we nu aan de slag. Met elkaar, met onze
patiënten en met onze (zorg)partners. Zou het niet mooi zijn als de mensen uit
Den Bosch en omstreken in 2025 hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van
Nederland geven?

32

JAARDOCUMENT 2017 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

4.2 Kwaliteit en Veiligheid
Kwaliteit en Veiligheid is van ons allemaal! In het JBZ werken 4000 medewerkers continu aan kwaliteit
en veiligheid met als doel het leveren van uitmuntende patiëntenzorg. Van essentieel belang hierbij is
het actief betrekken van de patiënt en zijn/ haar familie. Want wat voor medewerkers kwaliteit is, hoeft
door de patiënt niet hetzelfde ervaren te worden.
Binnen het JBZ beseffen we dat werken aan kwaliteit en veiligheid nooit af is. We moeten blijvend
werken aan een cultuur waarin het vanzelfsprekend is te leren van wat goed is gegaan en van wat
(bijna) mis is gegaan; een cultuur waarin we collega’s aanspreken en zelf aangesproken worden; een
cultuur waarin we risico’s inventariseren om beheersmaatregelen te nemen. Binnen het JBZ hebben
we verschillende instrumenten en initiatieven ontwikkeld die ons hier dagelijks bij helpen.
Experts Patiëntveiligheid: kwaliteit en veiligheid dicht bij de patiënt
Eind 2017 zijn twee medisch specialisten en een verpleegkundige gestart in de functie expert
patiëntveiligheid. Met deze experts patiëntveiligheid geven we invulling aan de ambitie om kwaliteit en
veiligheid vanuit de multidisciplinaire zorgprofessie en dicht bij de patiënt vorm te geven. Het JBZ heeft
heel bewust gekozen voor de verbinding met de praktijk door alle drie de experts de functie parttime te
laten vervullen. Zij zijn dus naast expert patiëntveiligheid ook actief werkzaam als medisch specialist of
verpleegkundige.
De experts patiëntveiligheid zijn ambassadeur en aanspreekpunt in huis voor de onderwerpen rondom
patiëntveiligheid. Zij helpen professionals hun patiëntenzorg goed te doen door actief een
veiligheidscultuur uit te dragen door patiëntveiligheid en kwaliteit in medische en verpleegkundige
processen te verweven. Daarnaast vervullen zij de portefeuilles voorzitter calamiteitencommissie,
centrale VIM-commissie.
JCI-accreditatie
In januari 2017 zijn we JCI geaccrediteerd! Op dit resultaat zijn we heel erg trots. De prestatie dat we
deze accreditatie in één keer hebben behaald, laat zien dat kwaliteit en veiligheid van zorg binnen het
JBZ in de haarvaten aanwezig is. Na het behalen van deze accreditatie is nadruk gelegd op het
bestendigen en integreren van het ingezette kwaliteitsbeleid. Dit hebben we onder andere gedaan door
actief aan de slag te gaan met 10 ziekenhuisbrede patiëntveiligheidsdoelen.
Patiëntveiligheidsdoelen
Patiëntveiligheidsdoelen omvatten processen die er toe doen voor patiënten. De grootste groep
patiënten die het JBZ bezoekt valt binnen één of meerdere van deze doelen. Patiënten ondervinden
last of schade wanneer de zorg binnen deze doelen niet goed loopt.
Binnen het JBZ hebben we de volgende 10 patiëntveiligheidsdoelen bepaald:
1.
2.
3.
4.
5.

Patiënten identificatie en verificatie		
Effectieve communicatie 			
Veilig werken met risicomedicatie			
Juiste procedure, juiste patiënt, juiste plaats
Handhygiëne: verminderen van infecties		

6. Valpreventie
7. Antistolling: voorkomen van complicaties
8. Vitaal bedreigde patiënten
9. Voeding
10. Kwetsbare ouderen

Ieder doel wordt getrokken door een proceseigenaar en de voortgang wordt intensief gevolgd met
behulp van de verschillende meetinstrumenten die daarvoor in huis bestaan (bijvoorbeeld: tracers,
dossieronderzoek en zelfevaluaties). Op deze manier kan continu bijgestuurd worden en bereiken we
goed resultaat op de verschillende patiëntveiligheidsdoelen.
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Ziekenhuisbrede prioriteiten
Naast de patiëntveiligheidsdoelen zijn vijf ziekenhuisbrede prioriteiten benoemd:
1.
2.
3.
4.
5.

Excellente aandacht voor ouderen
Oncologie
Endoscopische chirurgie
Hart- en vaatziekten
Integrale verloskunde

Binnen iedere prioriteit is één zorgpad gekozen om (verder) te implementeren. Door deze processen te
standaardiseren, risico’s te verminderen, bronnen efficiënter te gebruiken en/ of hoogwaardige zorg
aan de hand van onderbouwde methoden te leveren hebben we binnen deze zorgpaden de zorg
verbeterd.
Toetsing en evaluatie
In het JBZ ontplooien we veel goede initiatieven om de zorg te verbeteren. Om de voortgang van deze
initiatieven te volgen en kwaliteit en veiligheid optimaal te waarborgen zijn we in het JBZ continue
bezig met toetsing en evaluatie. Dit doen we intern maar ook extern laten we onze dagelijks
zorgpraktijk toetsen. Voorbeelden hiervan zijn JCI en de visitaties van de wetenschappelijke
verenigingen. Intern doen we dit onder andere door middel van tracers, audits en (open en gesloten)
dossieronderzoek:
• Tracers: In Het JBZ zijn 65 traceraars actief. Dit zijn professionals uit de zorg en andere
medewerkers die zijn opgeleid om tracers uitvoeren op andere afdelingen. Dit doen zij aan de hand
van het patiëntendossier en het bezoeken/observeren van de afdeling. Andere tracers zijn gericht op
specifieke thema’s (voorlichting/informed consent/vitaal bedreigde patiënt) of systemen (medicatie/
brandveiligheid). De coördinatie van deze tracers is in handen van de stafafdeling Kwaliteit &
Veiligheid. In 2017 zijn 636 tracers uitgevoerd. Periodiek neemt de Raad van Bestuur en ook de
Raad van Toezicht deel aan een tracer.
• Gesloten dossieronderzoek: Bij dit type onderzoek toetsen een medisch specialist en
verpleegkundige samen de volledigheid van dossiervoering bij gesloten patiëntendossiers. Het geeft
veel inzicht in de samenwerking van verschillende disciplines in het patiëntendossier.
Leren van ongewenste uitkomsten van zorg
Binnen het JBZ zijn we intrinsiek gemotiveerd om te leren van ongewenste uitkomsten van zorg. In
2017 is veel aandacht uitgegaan naar de doorontwikkeling van de calamiteitenprocedure. Wij melden
onze calamiteiten bij de IGJ. Omdat we van deze gebeurtenissen maximaal willen leren worden ze
zorgvuldig onderzocht met behulp van de SIRE-methodiek. De patiënt of diens nabestaanden en de
zorgprofessionals worden in vrijwel alle gevallen in het onderzoek betrokken. Een
calamiteitenonderzoek resulteert in verbetermaatregelen. Deze worden bepaald in samenspraak met
de betrokken zorgprofessionals zodat ze goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
De volgende instrumenten worden ook binnen het JBZ ingezet om te leren van ongewenste uitkomsten
van zorg:
• Veilig Incident Melden (VIM): Bij VIM worden incidenten en bijna-incidenten binnen het dagelijks
werk gemeld, geanalyseerd en worden verbetermaatregelen genomen. In het JBZ beschikt elke
afdeling over een VIM-team. Deze teams bespreken, analyseren de de gemelde (bijna) incidenten
voor hun afdeling en nemen verbetermaatregelen. Voor ziekenhuisbrede (bijna) incidenten is er een
centrale VIM-commissie die zicht houdt op ziekenhuisbrede trends.
• Dossieronderzoek overleden patiënten: Voor alle overleden patiënten in het JBZ wordt door een
onafhankelijk medisch specialist en verpleegkundige actief nagegaan of sprake was van zorg
gerelateerde schade tijdens de opname. Door de aard en oorzaken van onbedoelde schade te
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achterhalen zijn gerichte verbeterinitiatieven mogelijk.
• Klachten: Klachten van patiënten, dierbaren en familie worden zorgvuldig en adequaat onderzocht.
Prospectief leren
Naast het retrospectief leren brengen we binnen het JBZ onze risico’s ook prospectief in beeld. Dit doen
we bijvoorbeeld door het uitvoeren van prospectieve risico analyses van o.a. risicovolle processen en
apparatuur en bij het implementeren van nieuwe zorgpaden.

4.3 Capaciteitsmanagement
Naast de focus op voortreffelijke zorg is ook optimalisering van de efficiency een belangrijk thema in
2017. Meer samenhang tussen zorgvraag, capaciteit artsen en overige zorgmedewerkers, OKcapaciteit, beddencapaciteit etc. is hierbij wezenlijk. In 2017 is het programma capaciteitsmanagement
voortgezet binnen de snijdende vakken en uitgebreid naar de beschouwende en acute vakken. Het doel
hiervan is een verdere verbetering van de benutting van capaciteiten en het beschikbaar hebben
hiervan op het moment dat het nodig is voor onze patiënten. Medio 2017 is een Bureau Integrale
Capaciteitsafstemming ingericht. Dit bureau heeft een functionele relatie met het overlegorgaan op het
gebied van integrale capaciteitsafstemming, het ICA. In dit overlegorgaan hebben naast de manager
van het Bureau Integrale Capaciteitsafstemming vertegenwoordigers uit het duale RVE-management
zitting. De nieuwe planningsorganisatie maakt het mogelijk om:
• De patiënt centraal te stellen in de patiëntenplanning;
• centrale regie te voeren over de volledige planning van intake, pos, ok en opname;
• specialistische deskundigheid voor een bedrijfskritisch proces in te zetten;
• De afzonderlijke domeinen van de RVE’s en het geheel te overzien.

4.4 Innovatie
Het zorglandschap is in beweging, en dus bewegen wij mee en geven daar onze eigen accenten aan.
Ons ziekenhuis definieert ‘innovatie’ als een succesvolle toepassing van een nieuw idee of concept in de
praktijk. Of iets een innovatie is, blijkt dus vooral achteraf. De meeste innovaties in de zorg komen tot
stand via wetenschappelijk onderzoek, om vervolgens via vakinhoudelijke conferenties en richtlijnen
verspreid te worden. Dit geldt ook voor het JBZ. We werken samen met andere partijen, en via
wetenschappelijk onderzoek en onze deelname aan trials, kunnen we nieuwe behandelingen snel
beschikbaar maken voor onze patiënten.
In het JBZ is daarnaast de manier waarop zorg wordt aangeboden een belangrijk onderwerp voor
innovatie. Het gaat dan vooral om procesinnovatie, veelal gesteund door nieuwe technologie. Op dit
vlak kiest het JBZ er bewust voor om gefocust de innovatorrol op te nemen en daarnaast breed te
richten op early adaption; de technologie of het proof of concept is al ontwikkeld en de nieuwe
mogelijkheden worden overgenomen in de praktijk. Dit betekent dat er nu veel projecten gericht zijn op
het slim implementeren van technologieën en concepten die door andere organisaties en individuen
zijn ontwikkeld. Op het gebied van onder andere ketenaanpak en point of care testing, is het JBZ zelf de
ontwikkelaar van nieuwe processen. Deze innovatorrol maakt ons op dit gebied voorloper.
Innovatie is overal; elke afdeling kent zijn eigen (zorg)vernieuwingen en implementeert deze op eigen
kracht. Vanaf 2012 kennen we een innovatiebeleid; eerst als onderdeel van het beleidsplan
‘wetenschap en innovatie’ van de JBA, vanaf 2016 als bestuurlijk domein rechtstreeks onder de Raad
van Bestuur.
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Innovatie gaat hand in hand met strategie; deze twee thema`s kunnen niet zonder elkaar worden
uitgewerkt. De strategie is gebaseerd op de vernieuwingen die zich razendsnel opvolgen en waar het
ziekenhuis op moet en wil reageren. Vervolgens leiden de initiatieven die opgepakt worden vanuit het
strategietraject weer tot veel vernieuwing.
Onderdeel van het innovatiebeleid zijn strategische samenwerkingen die zich focussen op innovatie. We
participeren onder andere in Health Valley en het regionale Foodsquad (gericht op innovatie op het
grensvlak van voeding en gezondheid). Ook de strategische samenwerking met het Radboudumc is
sinds begin 2017 specifiek gericht op innovatie, waarbij onze innovatieadviseur ook één dag per week
fellow is bij het REshape center van Radboudumc, om gezamenlijke initiatieven op dit vlak te
versnellen.
Het i-team
De innovatieadviseur van het JBZ functioneert rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en adviseert op
het gebied van innovatie en samenwerking. Een andere belangrijke taak van deze medewerker is om
ervoor te zorgen dat innovatieprojecten van de grond komen en in de organisatie worden bestendigd.
Daarom is in mei 2017 een i-team opgericht. Het i-team is een club die projecten uitvoert die zich
kenmerken door middel van de werkwijze, passend bij innovatie en succesvolle implementatie van
technologie. Er is bewust gekozen om niet een afdeling, maar een meer fluïde team van mensen in te
richten die steeds wisselt van samenstelling. Zo wordt kennis van innovatie en de manier van werken
die het team hanteert in huis verspreid en eigen gemaakt.
Centraal voor projecten van het i-team is dat de uitkomst van te voren nog niet bekend of vastomlijnd
is. Ook voert het i-team alle activiteiten uit in samenwerking met de eindgebruiker uit. Wij betrekken
patiënten actief bij innovatieprojecten. Voorbeelden van deze werkwijze zijn:
• Design thinking sessies om tot goede probleemoplossing te komen die procesgericht is en waarbij
technologie ondersteunend is;
• Implementatieprojecten die kortcyclisch worden uitgevoerd;
• Pilots waarbij gaandeweg steeds meer elementen aan bod komen, in plaats van het uitvoeren n een
vooraf geschreven plan.
• Dertig dagen trajecten naar voorbeeld van REshape center. Daarbij wordt in 30 dagen gewerkt van
‘niets’ naar een prototype. Coaching vond plaats door een programmamanager van Hereismydata™
uit REshape.
Daarnaast wil het i-team bewustwording en kennisdeling rond innovatie creëren, door het uitnodigen
van gastsprekers, organiseren van bijeenkomsten en het delen van ervaringen in en buiten het
ziekenhuis.
Het JBZ is in het nationale VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-Uitwisseling patiënt
en Professional: de patiënt meer inzicht in eigen zorg) nu ook als voorloper geïdentificeerd, mede door
de mogelijkheden die voor patiënten al gecreëerd zijn in het zorgportaal op basis van input
gegenereerd tijdens sessies met patiënten. Het blijkt dat als de rol van early adopter wordt
gecombineerd met patiëntenparticipatie, de implementatie sneller en doeltreffend kan worden
uitgevoerd. Voor de implementatie van e-health wordt hierop voortgeborduurd en vanuit een visie op
de overgang van patiëntportaal naar patiënt gezondheidsomgeving worden samen met het netwerk
stappen gezet in deze transitie. Dit wordt gedaan door concrete projecten in te richten vanuit het
i-team, zoals het ontwikkelen van een digitaal platform voor jongeren met obesitas, pilots met
videoconsulting op verschillende afdelingen en een pilot laagdrempelige consultatie bij orthopedie.
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Enkele voorbeelden van innovatieve projecten uit het JBZ:

Point-of-care testing (POCT)
Sinds 2012 zijn we voorloper op gebied van Point-of-care testing (POCT) richting huisartsen. Deze testen (bijvoorbeeld
voor hemoglobine, glucose of urine) kunnen huisartsen aanvragen vanuit het huisartseninformatiesysteem. De resultaten
worden na analyse automatisch aan de patiëntgegevens gekoppeld, en na validatie worden de gegevens meteen in het
informatiesysteem van de huisarts én van het ziekenhuis gerapporteerd.
Hoogleraar Ron Kusters en Jeroen Bosch Diagnostiek zijn gezamenlijk initiator en aanjager van dit traject, waarbij er nu
weer wordt doorontwikkeld. Dit doen we door samen met Siemens Healthcare zowel de service te verbeteren, als
infrastructuur te bedenken die de kosten kan drukken. Daarnaast zal de service leverancier onafhankelijk worden wat
betreft de metingen: alle mogelijke meters op gebied van bloedtesten kunnen eraan worden verbonden. In de toekomst
kan dit ook worden uitgebreid met andere apparatuur zoals voor spirometrie of optometrie. Dit complete concept van
point-of-care testing is een innovatieve oplossing waar veel vraag naar is en kan dus door andere ziekenhuizen worden
geadopteerd.
Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC)
Het verminderen van overgewicht en obesitas bij kinderen vraagt om een ketenaanpak in de wijk. Vanuit die visie werken
GGD Hart voor Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch (JOGG-gemeente) en het Obesity Lifestyle Intervention Centre
(OLIC) van het JBZ samen in de proeftuin ketenaanpak. Met JBZ-kinderarts Edgar van Mil als initiator en inhoudelijk
expert en een ketensamenwerking waarbij de partners dezelfde visie allemaal hebben omarmd, is de aanpak in modules
nu ook beschikbaar gesteld voor andere gemeenten.
Dat de aanpak vruchten begint af te werpen, blijkt uit het feit dat het aantal Bossche kinderen tussen de 9- en 11 jaar met
overgewicht daalt. Over de periode 2005-2016 daalde het percentage te zware kinderen van 18 naar 15%. In absolute
aantallen gaat het om een afname van 150 kinderen: van 898 naar 748 kinderen.
JBZ Zorgapp
Het JBZ lanceerde in 2015 de app ‘JBZ Zorg’. De JBZ Zorgapp maakt het mogelijk patiënten op het juiste moment te
informeren over een bepaalde stap in hun behandeling, operatie of onderzoek. Het JBZ was daarmee het eerste
ziekenhuis in Nederland dat een voorlichtingsapp organisatiebreed inzette. Dit betekent dat de JBZ Zorgapp bij alle
specialismen een vast onderdeel gaat worden van de voorlichting naar de patiënt.
De JBZ Zorgapp bestaat uit een tijdlijn die de verschillende stappen van zorgtraject weergeeft. Zo vinden patiënten in de
app informatie over hun aandoening, speciale voorlichtingsavonden of een stappenplan dat hen begeleidt bij hun keuze.
Patiënten kunnen – als zij dat willen – vanuit de app ook pushnotificaties krijgen op belangrijke momenten. De JBZ Zorgapp
is gratis te gebruiken op smartphone en tablet. Op dit moment zijn er 34 behandelingen beschikbaar.
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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 afspraken worden uiteindelijk vastgelegd
in een managementcontract. 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.
Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de realisatie van de ombuigingsplannen welke
noodzakelijk zijn voor een structureel financieel gezonde exploitatie van het JBZ. Deels heeft dit
betrekking gehad op de effectuering van de ombuigingsplannen vanuit 2016. Zo is o.a. in februari
2017 de verpleegafdeling Urologie succesvol samengevoegd met de afdeling Kort Verblijf.
Gedurende het jaar is hard gewerkt aan de planvorming van de ombuigingsplannen 2017. Deze
plannen zijn mede gebaseerd op de uitkomsten van een benchmark waarbij de kosten van het JBZ zijn
vergeleken met andere STZ ziekenhuizen. Wekelijks heeft de begeleidingsgroep, bestaande uit het
voltallige management onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur, de voortgang van de
planvorming gemonitord. De realisatie van deze ombuigingsplannen wordt gefaseerd ingevoerd en
gerealiseerd over de jaren 2017, 2018 en 2019.
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5.2 Verbetering bedrijfsvoering
Ontwikkeling planning- en  controlcyclus
In 2017 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 2017 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. In 2018 zal deze
begroting als referentiebegroting worden gebruikt.
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 2017 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 grotere betrokkenheid bij de financiering, betalingsvoorwaarden en timing van investeringen in
inventarissen, ICT en bouwkundige aanpassingen
• een intensieve sturing op rentekosten en het gebruikmaken van deposito’s en spaarrekeningen bij
creditstanden;
• een actieve rol bij de bepaling van (hoogte van) bevoorschotting met zorgverzekeraars;
• Terugdringen van overliquiditeit door het versneld aflossen van langlopende leningen;
• Verder structureren en verdiepen van treasuryfunctie
• actieve betrokkenheid bij het treasurynetwerk van de STZ-ziekenhuizen.
In 2017 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 2017 is
afgesloten met een positief resultaat van ¤ 1,1 miljoen en een eigen vermogen van ¤ 97,4 miljoen.
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5.3 Financiering
In 2017 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. Met alle vijf grote verzekeraars (VGZ, CZ, Achmea, Menzis en Multizorg) is in 2017 een
afspraak tot stand gekomen.
Een kleiner deel van de financiering werd verzorgd door beschikbaar gestelde subsidies door het
Zorginstituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en door opbrengsten uit
dienstverlening aan derden.
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.
Financiers
De huisbankier van het JBZ is ABN Amro. Het grootste gedeelte van de financiering van de nieuwbouw
is bij ABN Amro ondergebracht. Ook de eventuele noodzaak/behoefte voor kort krediet is
ondergebracht bij ABN Amro.

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, focus op
kostenbeheersing /-reductie, nieuwe
business modellen

Kosten dure geneesmiddelen

Stijgende kosten

Afspraken met zorgverzekeraars,
alternatieven voor dure geneesmiddelen,
prijs- en volumebeheersing dure
geneesmiddelen

Niet realiseren van
rendementsverbeteringen

Begroot resultaat wordt niet gehaald

Verwerking in begroting, periodieke
monitoring

Stabiliserende omzet/productie
Het JBZ heeft vanaf het moment van betrekken van de nieuwbouw een relatief sterke groei
doorgemaakt. De laatste jaren vlakt deze groei af en stabiliseert. Dit wordt enerzijds veroorzaakt
doordat verzekeraars de afgesproken omzetplafonds niet/nauwelijks 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).
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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. Hierover wordt in gesprek gegaan met
zorgverzekeraars. Ook wordt onderzocht welke nieuwe business modellen van toepassing kunnen zijn.
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.
Niet realiseren van rendementsverbeteringen
Voor het behalen van de benodigde vermogensgroei is in de begroting 2017 rekening gehouden met
een begroot resultaat van ¤ 3,5 miljoen. Om dit te realiseren is een ombuigingsprogramma gestart
waarin een aantal rendementsverbeteringen zijn opgenomen.
De ontwikkeling van de realisatie, zowel in omzet als in kosten, wordt periodiek gemonitord en
besproken met het management. In 2017 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 2018.

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.
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 2017
hebben zich geen vermoedens van fraude voorgedaan.
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6. Personeel en Organisatie
Gezondheidswelzijn (positieve gezondheid) is het grondbeginsel dat richting geeft aan het hogere en
gewaagde doel van JBZ. Dit begrip geeft betekenis aan de samenwerking en het handelen van JBZ-ers
en schetst een vergezicht waarin medewerkers hun talenten laten groeien en samen werken. In 2017
formuleerde JBZ aan de hand van dit grondbeginsel onderstaande profielschets van de JBZ
medewerker. Deze profielschets geeft richting aan ons personeelsbeleid.
De JBZ medewerker staat nooit op zichzelf. De JBZ medewerker is een professional die
verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar deskundigheid en zijn resultaten. Samen met andere
collega’s, samen met patiënten. Je leert samen. Je organiseert wat je nodig hebt om te kunnen
excelleren én om het JBZ verder te brengen. De kracht komt van eenieder. De JBZ medewerkers
durven te experimenteren en kunnen flexibel organiseren; denken en werken vanuit de persoon,
handelen vanuit het contact en voeren met aandacht, plezier en energie samen het werk uit.
De afdeling P&O is in 2017 een transitietraject ingegaan en heeft de naam gewijzigd van HR in P&O.
De nabijheid naar de lijn is vergroot om meer integrale dienstverlening te bieden. Generalistische P&O
adviseurs ondersteunen de leidinggevenden bij het formuleren van het personeelsbeleid en de
uitvoering ervan.

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. Het doel is om ook in de toekomst goede zorg
te blijven bieden. Hiervoor is het essentieel dat we voldoende medewerkers hebben die goed toegerust
zijn. Het JBZ plant haar instroom van zeven medisch ondersteunende en acht gespecialiseerd
verpleegkundige beroepen op basis van het ramingsadvies van het capaciteitsorgaan.
Ook blijft het JBZ sturen op een hoger percentage HBO opgeleide verpleegkundigen. In 2017 is dit
verder gegroeid naar 31 %. Tegelijkertijd wordt de impact onderzocht die ontwikkelingen in de
technologie, digitalisering, innovatie en e-health op zorgprocessen en inzet van personeel hebben.
De rapporten en adviezen van de Commissie Kaljouw en Kerverzee: (Naar nieuwe zorg en
zorgberoepen: de contouren en Anders kijken, anders leren, ander doen. Zorginstituut Nederland)
waarin de toekomst gerichte beroepenstructuur beschreven is, zijn richtinggevend voor de strategische
personeelsplanning. In deze adviezen wordt de nieuwe zorgprofessional getypeerd als iemand die
functioneert in verschillende zorggebieden en in wisselende settings en voor een groot deel
generalistisch werkt. Onderzocht wordt wat dit betekent voor onze huidige functies en wat
medewerkers nodig hebben.

6.2 Professionalisering
Het JBZ heeft in 2017 de derde fase afgesloten van het driejarig professionaliseringsprogramma. 277
HBO verpleegkundigen hebben aan het driejarige opbouwprogramma verpleegkundig leiderschap
deelgenomen. Het programma ondersteunt de afdelingen bij het neerzetten van een lerende
organisatie rondom het totale verpleegkundig zorgproces, waarbij professionalisering en
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deskundigheidsontwikkeling van alle verpleegkundigen (MBO en HBO) samengaat met het
ontwikkelen/opleveren van EBP (evidence based practice) ziekenhuisbrede zorgprotocollen, het in
gebruik nemen van het elektronisch patiëntendossier, het integreren van het classificatiesysteem
Nanda/NIC/NOC, en de inrichting van kritische (multi-professionele) reflectie in de dagdagelijkse
zorgprocessen. Het programma is vormgegeven als action-learning programma rondom drie grote
thema’s: Klinisch redeneren, Verpleegkundig proces en EBP.

6.3 Duurzame inzetbaarheid: Verder met Veerkracht
JBZ hecht veel waarde aan de algehele gezondheid van medewerkers. Jaarlijks verzuimt circa 4
procent van de medewerkers door ziekte. Er is blijvend aandacht voor de oorzaken hiervan en er wordt
intensieve begeleiding aan deze medewerkers geboden. Tegelijkertijd is er oog voor de 96 procent van
de medewerkers, zodat die gezond blijft en gelukkig is in het werk. De gemiddelde leeftijd neemt toe; in
2017 44 jaar. Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht
van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven geldt ook voor medewerkers.
Veerkracht en vitaliteit, gewoon ‘om je dingen te kunnen blijven doen’ zijn de uitgangspunten van
‘Verder met veerkracht’, dat in 2017 geïmplementeerd is. Werkgever en werknemer zijn beide
verantwoordelijk en aan zet. Een goede dialoog tussen leidinggevende en medewerker is hiervoor erg
belangrijk. Een gesprekshandleiding ter ondersteuning daarvan, voor leidinggevende en voor
medewerkers, is onderdeel van een uitgebreide toolbox, gekoppeld aan de dimensies van positieve
gezondheid. Er zijn vele activiteiten uitgevoerd, variërend van bewustwording van het begrip positieve
gezondheid (o.a. thema Ziekte & Gezondheid als strategiethema), workshops, teambijeenkomsten,
spellen Duurzame inzetbaarheid, interventies op het gebied van gezonde voeding, beweging, zingeving,
mindfulness, etc. Alles gericht op bewustwording, maatwerk, verantwoordelijkheid en eigen regie
nemen in je fysieke en psychische gezondheid (ook gekoppeld aan strategiethema Eigen regie in
gezondheid).
Arbo en verzuim
Het ziekteverzuimpercentage is licht gestegen ten opzichte van voorgaand jaar: van 4.4 naar 4.5%. Er is
ook sprake geweest van een griepepidemie in de eerste weken van 2017. De afgelopen jaren zien we
een stabiel verzuimcijfer (4,4%-4,5%). De meldfrequentie is licht gedaald. Meer dan voorheen kreeg een
aantal medewerkers te maken met de (vervroegde) IVA (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt).
Vergeleken met landelijke gegevens (Vernetcijfers) ligt het ziekteverzuim van JBZ iets lager dan de
benchmark.
De beheersing en evaluatie van arbeidsrisico’s is vastgelegd in het beleid “Beheersing van arbeidsrisico’s
in het JBZ”. Medewerkers kunnen incidenten melden waarin de medewerkersveiligheid in het geding
was. Hiervoor bestaat een interne meldingsprocedure, waarmee incidenten worden gemeld,
geëvalueerd en behandeld. Zowel leidinggevenden als adviseurs medewerkersveiligheid hebben hierin
een rol. Dit wordt gemonitord door de interne arbodienst (adviseurs, hygiënist, bedrijfsarts en
bedrijfsmaatschappelijk werk). Er is aandacht besteed aan het melden van eventuele misstanden naar
aanleiding van de maatschappelijke “me too” discussie.
Peer Support
Vier op de vijf zorgprofessionals is eens of vaker betrokken bij een heftig incident, zoals een
patientveiligheidsincident. Dit kan leiden tot aanzienlijke en langdurige gezondheidsklachten bij de
medewerker, zoals hyperalertheid, spanning, faalangst e.d. Dit leidt tot onnodige risico’s in de
patiëntveiligheid. Schade kan worden voorkomen of gereduceerd door heel snel, proactief een collega
(een “Peer”) van buiten de eigen afdeling contact op te laten nemen met de medewerker, gewoon met
de vraag ”En hoe gaat het nu met jóu…?” JBZ heeft in 2017 een systeem voor Peer Support opgezet.
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Eerst is geïnventariseerd van wie iemand het liefst steun zou krijgen. Deze personen zijn benaderd om
getraind te worden tot Peer Supporter. In mei vond deze training plaats door Prof. Dr . J. Shapiro, met
aansluitend een mini-symposium dat voor iedereen toegankelijk was. Hiermee is een bestand
opgebouwd van 38 getrainde Peer Supporters, onder wie vijftien medisch specialisten en vier AIOS.
Vanaf juni t/m december is ca. 50 maal Peer Support ingezet. De ervaringen van de collega die steun is
verleend en van de Peer Supporters zijn geëvalueerd. Daaruit bleek onomstreden dat Peer Support
een prettige, steunende, niet oordelende vorm van contact is, die helpt bij het verwerken van een
incident. JBZ ontving voor Peer Support een subsidie van STAZ voor innovatieve
gezondheidsbevordering. Ook was JBZ Peer Support een van de drie genomineerden voor de
Compassieprijs 2017.
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7.  Onderwijs, opleiding en
wetenschap
7.1 Jeroen Bosch Academie
Het JBZ 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.
In 2017 heeft de vijfjarige hervisitatie door de STZ plaats gevonden; de erkenning van het JBZ is voor
5 jaar verlengd zonder voorwaarden.
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 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 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 de volgende thema’s:
• Beroepsleren;
• Bevoegd en bekwaam;
• Toekomstbestendige beroepsprofessional;
• Leeromgeving en begeleidersprofessionalisering;
• Effectieve unithoofden en managers.

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 beide OOR’s 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
Opleiding en realisatie 2017 (fte)

Opleiding en realisatie 2017 (fte)

Anesthesiologie

2,18

Maag Darm Leverziekten

4,12

Cardiologie

4,33

Medische microbiologie

0,77

Dermatologie

1,9

Oogheelkunde

1,79

Heelkunde

8,86

Pathologie

1

wv vooropl. Orthopedie

0

Plastische Chirurgie

1,01

wv vooropl. Plast. Chir.

1,5

Radiologie

9,03

wv vooropl. Urologie

1,42

Revalidatiegeneeskunde

2,16

Interne geneeskunde

10,36

Urologie

3,25

wv vooropl. Cardiologie

2,08

Verloskunde & gynaecologie

4,41

wv vooropl. Geriatrie

5,91

Ziekenhuisapotheek

2,09

wv vooropl. Longgeneeskunde

1,91

Klinisch chemicus

1,68

wv vooropl. MDL

5,83

Klinisch fysicus

2,41

wv vooropl. Reumatologie

2,42

Spoedeisende Hulp

5,72

Kindergeneeskunde

3,17

Ziekenhuisartsen

8,00

klinische geriatrie

2,9

Gezondheidszorgpsycholoog GGZ

1,89

KNO

1

Longziekten

5,22

Totaal

110,32

Figuur 1: in 2017 accommodeerde het JBZ voor 110,32 fte AIOS, PioG en bèta-opleiding-kandidaten
een (deel van de) opleiding in het JBZ.
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Aantallen zorg-studenten/CZO-cursisten e.a. 2017 (headcount)
Bezetting 1e en 2e jaars verpleegkundige jaarplaatsen MBO korte stage

60

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

60

3e en 4e jrs Verpleegkundige BBL/Duaal (peildatum 31-12-2017)
HBOV-duaal
MBO-BBL

1

3e en 4e jrs Verpleegkundige BOL/Voltijd  (gemiddelde bezetting 2017)
HBOV-voltijd

40

MBO-BOL

40

Doktersassistente BOL  (gemiddelde bezetting 2017)
BOL

42

BOL verkort

4

Helpende niveau 2 BBL  (gemiddelde bezetting 2017)
Zorg en/of Welzijn

0

VP & PA
Verpleegkundig specialist

6

Physician assistant

1

Verpleegkundige vervolgopleidingen (peildatum 31-12-2017)
IC verpleegkundige

8

Kinderverpleegkundige

1

Neonatologie

0

Dialyse verpleegkundige

1

Oncologie verpleegkundige

4

SEH-verpleegkundige

8

Obstetrieverpleegkundige

5

Cardiac Care verpleegkundige

8

Geriatrie verpleegkundige

4

Neurologie verpleegkundige

3

Overige beroepsopleidingen  (peildatum 31-12-2017)
Operatieassistenten

6

Anesthesiemedewerker

3

HBO-VT Operatieassistente

6

HBO-VT Anesthesiemedewerker

3

Recovery

5

CSA

7

SPH (voltijd)

2

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (duaal)

7

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 zorgassisterende opleidingen.
Totaal 254 verpleegkundige stagiaires, inclusief korte eerste- en tweedejaars stages. 89 overige
studenten (verpleegkundige vervolgopleidingen en overige zorgberoepsopleidingen).
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7.3.1
Coschappen in het JBZ
In 2017 is 777 keer (2016: 483) een (se)coschap, weekstage in een coschap, keuze coschap of
wetenschappelijke stage aangeboden. Het aantal coschappen is hiermee ten opzichte van 2016 fors
gestegen. Ook hebben we onderwijs verzorgd voor 372 tweede jaar bachelor studenten geneeskunde
in het kader van “Student meets patient”

7.4 Beleid en uitvoering onderwijs 2017
In 2017 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
• Borging bekwaamheid inzake EPD-Chipsoft
• Borging SQE-normen inzake accreditatie JCI
• Professionalisering onderzoekers
• Borging kwaliteitsniveau WMO-plichtig onderzoek
• Focus in onderzoek en innovatie
• Afronding opbouwprogramma Verpleegkundig Leiderschap
7.4.1
Zorgonderwijs en bedrijfsopleidingen 2017
• Binnen het zorgonderwijs stonden in 2017 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.
- Verdere implementatie van de herziene curricula MBOV, HBOV voltijd en deeltijd.
- Implementatie ‘op verkenning in de keten’ voor de deeltijdstudenten van het JBZ in de HBOV; zij
gaan gedurende een periode over de muren van het ziekenhuis en met de weg van de patiënt
mee op zoek naar sterke en ontwikkelpunten in de keten.
- CZO-audit voor verschillende verpleegkundige vervolgopleidingen in de clusters ‘moeder en
kind’ en ‘intensieve zorg’.
- Start met de verbetering van de voorbereiding op de stage, zodat studenten just in time, just
enough informatie krijgen om tijdens de stage zo veel mogelijk tijd aan het leren in de praktijk en
aan het opbouwen van routine in het geleerde te besteden.
- Optimalisering van het scholingsprogramma voor begeleiders van studenten.
• In 2016 besteedde de afdeling Bedrijfsopleidingen veel tijd aan de ontwikkeling en implementatie
van de leeromgeving en trainingsaanpak rondom het elektronisch patiëntendossier HiX van
Chipsoft. Zaken die hierdoor naar de achtergrond verdwenen werden in 2017 weer opgepakt. De
focus lag hierbij op bevoegdheid en bekwaamheid van zittende professionals.
7.4.2
Onderwijsactiviteiten medisch onderwijs
In 2017 is een groot aantal meestal vakgroepgebonden en daarnaast disciplineoverstijgende
opleidingsactiviteiten uitgevoerd. In het kader van het Thema Overstijgend onderwijs zijn 12 vakgroepoverstijgende 4-uurs sessies gehouden voor aios, anios en vaak medisch specialisten.
Verder is in het JBZ een door PAOG Nijmegen gecertificeerde cursus 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.
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Het introductieprogramma voor a(n)ios 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.
In het kader van verdieping van kennis en expertise vonden in 2017 opnieuw twee ZIN-bijeenkomsten
plaats. De eerste bijeenkomst stond in het teken mede menselijkheid, compassie voor de patiënt in de
opleiding tot medisch specialist. De tweede bijeenkomst betrof het werken met Entrustable
Professional Activities (EPA’s) binnen de opleiding.
7.4.3 Visitaties en erkenningen
De opleidingen Chirurgie, Klinische Fysica, Longziekten en MDL-ziekten ondergingen een hervisitatie
en kregen allen opnieuw een erkenning voor vijf jaar. 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. Op 30 augustus 2017 kwam het bericht dat de bestuurlijke
Opleidingseenheid gevormd door de Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis en de BV ZANOB, de erkenning
als opleidingsinstelling werd verleend. Ten tijde van het vorige jaardocument was de uitslag van de
visitatie Dermatologie nog niet bekend. Volledigheidshalve is deze daarom in onderstaand staatje
nogmaals opgenomen, nu met de uitslag.
Alle visitatieresultaten, voorwaarden, zwaarwegende adviezen en aanbevelingen zijn tijdens de
COC-vergaderingen besproken.
		
Specialisme

nieuwe erkenningstermijn

voorwaarden/zwaarwegende adviezen/

Chirurgie,

7 -10- 2022

op 23-6-2017

5 jaar

Klinische fysica

1 -9- 2022

op 11-10-2017

5 jaar

Longziekten,

3 -10- 2022

op 9-6-2017

5 jaar

MDL-ziekten,

23 -01-2023

op 28-9-2017

5 jaar

Ziekenhuisapotheek,

1-5-2021

geen

10-03-2022

0/8/3

aanbevelingen
1/4/2
0/0/1
1/0/5
1/3/2

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

7.4.4 Kwaliteitseisen en accreditatie
In 2017 verkreeg het JBZ het accreditatiekeurmerk van de Joint Commision International. Verder
voldeed het JBZ ook in 2017 aan alle accreditatie-eisen en kwaliteitscriteria die door diverse landelijke
gremia zijn afgegeven.
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7.5 Wetenschap
Wetenschap neemt een belangrijke plaats in in het palet van activiteiten dat in het JBZ plaatsvindt.
Het is net als opleiden een essentiële voorwaarde voor het leveren van goede en up-to-date zorg
aan onze patiënten. Ook in de wetenschap gaan de ontwikkelingen snel. Daarom is er in het JBZ een
beleidsgroep wetenschap die voor de komende jaren de lijnen heeft uitgezet waarlangs de wetenschap zich in het JBZ zal gaan ontwikkelen. De nadruk op de inhoudelijke gebieden zal blijven, maar
daarbij komt een gerichte focus op een drietal thema's die de inhoudelijke gebieden enerzijds zullen
overstijgen, anderzijds kunnen ondersteunen.
Allereerst is dat Patient Outcome Research, passend bij de strategie van het ziekenhuis om gezondheidswelzijn bij inwoners van onze regio zo veel mogelijk te bevorderen en direct gericht op de vraag
wat de zorg verbetert in het dagelijks leven van patiënten. Ten tweede leggen we de nadruk op datascience en de ontwikkelingen die daar plaats vinden. Een onderwerp dat nog in de kinderschoenen
staat, maar waar de ontwikkelingen bijzonder snel gaan. Tenslotte het thema organiseren van zorg,
met name in netwerken.
FOCUS magazine
In 2017 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 2017 is de training Good Clinical Practice vier maal aangeboden. 39 deelnemers hebben deze
training gevolgd. De training Klinisch Onderzoek in de Praktijk werd vijf keer aangeboden. 47
deelnemers volgden deze training. Verder werd 6 door zes deelnemers een herregistratietraining GCP
of BROK gevolgd.
Wetenschapsmiddag 2017
Op 8 november 2017 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 11 geselecteerde posterinzenders verzorgden pitches.
Studies in het JBZ
Er zijn in 2017 in het JBZ 84 nieuwe studies geïnitieerd. In totaal neemt het JBZ (in 2017) deel aan
257 studies, waarvan er 79 studies door het JBZ geïnitieerd zijn, 124 door anderen. Er waren 79
farmaciestudies.
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.
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8. Medische Technologie en ICT
Voor wat betreft ICT stond 2017 in het teken van het realiseren van alle projecten die door de
implementatie van het nieuwe ziekenhuis informatiesysteem (HIX) voorruit waren geschoven.
Daarnaast is veel effort gestoken in het optimaliseren van de inrichting van HIX. Voor wat betreft de
medische technologie waren de uitdagingen hetzelfde als de voorgaande jaren, er werden voornamelijk
reguliere vervangingen uitgevoerd.
ICT projecten
Aan het begin van 2017 is een ICT projectenkalender vastgesteld met 107 projecten. Ongeveer 90%
van deze projecten is gerealiseerd. Daarnaast zijn ook extra projecten uitgevoerd die in de loop van het
jaar waren toegevoegd. Een van de belangrijke projecten van 2017 was de upgrade van HIX naar
versie 6.1. Hierdoor heeft het JBZ een aantal belangrijke extra functionaliteiten erbij gekregen
waardoor de patiëntenzorg efficiënter en veiliger kan verlopen. Andere belangrijke projecten waren het
afronden van het PACS2 project waardoor de output van vele medische apparaten nu digitaal
inzichtelijk is als onderdeel van het EPD; de upgrade van de centraalposten van de
bewakingsmonitoren en het koppelen en optimaliseren van de endoscopie procedure als onderdeel van
het EPD.
In 2017 zijn weer een aantal functionaliteiten toegevoegd aan het patiëntenportaal MijnJBZ. Voor de
patiënt is meer informatie sneller beschikbaar zoals alle correspondentie die naar andere zorgverleners
is verstuurd en de in het ziekenhuis gegeven medicatie.
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 JBZ werkt continu aan het verder verbeteren en borgen van informatiebeveiliging .
Aangezien in 2018 de privacy regels worden aangescherpt is in 2017 veel aandacht geweest voor het
verder aanscherpen van de maatregelen zodat aan de nieuwe AVG regels wordt voldaan.
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 implementatie van nieuwe projecten zodat
de privacy gewaarborgd blijft.
Medische Technologie
Ten aanzien van het convenant “Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” zijn de
onderdelen ingebed binnen de reguliere taken en worden deze gecontroleerd aan de hand van
bestaande audits. Medische Technologie werkt sinds 2000 met een gecertificeerd kwaliteitssysteem
(ISO 9001:2008) waardoor de output geborgd en van goede kwaliteit is.
De nieuwe investeringsprocedure medische technologie is nu enkele jaren operationeel. Het kunnen
voeren van een meerjarenstrategie op gebied van medische technologie bij de vervanging van
medische apparatuur begint zijn vruchten af te werpen. De investeringen worden veel beter gepland
en kunnen doorschuiven over de jaren en door combinaties te maken in apparatuur efficiënter
uitgevoerd worden. Er zijn meer dan 50 projecten uitgevoerd om medische apparaten of
apparaatgroepen te vervangen.
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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. In
2017 is het MICT gelukt om alle apparatuur op tijd en binnen de gestelde normen te onderhouden. Het
afgelopen jaar is het functioneel beheer van met name het EPD verbeterd. Het JBZ voert onder
aanvoering van functioneel beheer elke 4 weken een update van het EPD uit waardoor er regulier
nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen en eventuele geconstateerde fouten worden opgelost.
Binnen het JBZ zijn meer dan 3.500 werkplekken, smartphones en tablets in gebruik. Dit aantal groeit
minder dan de afgelopen jaren. Ook het afgelopen jaar is weer een vijfde deel van de 500 servers
vervangen waarbij bij deze vervanging de besturingsystemen zijn vernieuwd inclusief de benodigde
veiligheidspatches. Alle werkplekken zijn in 2017 overgegaan naar Windows 7.
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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 en waar mogelijk te verminderen.
Afval
• Het JBZ acht het belangrijk dat er veilig en duurzaam wordt omgegaan met afval. Regelmatig vindt
daarom dan ook het monitoren van afvalscheiding en afvalinzameling plaats. De totale hoeveelheid
afval daalde met 2,7 procent ten opzichte van 2016 tot 1.330.000 kg.
		

- Afvalproductie -
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• Van de totale hoeveelheid afval werd 54,1 procent gescheiden aangevoerd. Vijf jaar geleden was dit
nog 20 procent minder. 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.
• Naast de separate inzameling van harde kunststoffen, werden ook meer folies en kunststof
verpakkingen als afvalstroom aangeboden.
Water
Jaarlijks laat het JBZ monsters nemen van het afvalwater en van de laboratoria, vetputten, gipsvangers
en olie- en slibafscheiders. Met de uitkomsten van meetweken kan, behalve het waterverbruik, ook de
vervuilingsgraad (v.e.) van het afvalwater bepaald worden.
De vervuilingsgraad van het afvalwater nam met 2,9 procent toe tot 1.697,6 v.e.
Gevaarlijke stoffen
• De Gevaarlijke Stoffen Applicatie bood na een uitgebreide update een verbeterd instrument voor het
veilig gebruik van gevaarlijke stoffen en het toezicht houden op locaties en hoeveelheden.
• Medewerkers van het Servicebedrijf, ZANOB en koeriers van Jeroen Bosch Diagnostiek volgden de
verplichte scholing ’Veilig werken met gevaarlijke materialen’.
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• De externe veiligheidsadviseur ADR begeleidde een audit voor de opslag en het transport van
gevaarlijke stoffen. Het JBZ voldeed aan de veiligheidseisen mbt opslag, transport en instructie van
medewerkers. Ten aanzien van de juiste etikettering op verpakkingen konden nog enkele
verbeteringen worden aangebracht.
Milieubeheer
• Voor het milieubeheer werd een netwerk van ruim 100 Arbo & Milieucontactpersonen benut. Deze
contactpersonen kregen 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.
• Ondanks de invoering van het Activiteitenbesluit voor ziekenhuizen blijft het JBZ vergunningplichtig.
In overleg met de Omgevingsdienst Brabant Noord en de gemeente is een aanvraag ingediend voor
het wijzigen c.q. verwijderen van een aantal voorschriften van de Omgevingsvergunning voor Milieu.
Het betreft eisen ten aanzien van het bemonsteren van zuiveringsvoorzieningen, de registratie van
water- en energieverbruik, mobiliteitsmanagement en de opslag van brandstoffen en gevaarlijke
stoffen.
• De totale milieubelasting ten gevolge van de bedrijfsvoering van het ziekenhuis wordt jaarlijks
bepaald. De Milieubarometer, een online meetinstrument dat de milieuprestaties zichtbaar maakt,
gaf over 2017 een verhoging van 5,3 procent aan ten opzichte van 2016. Dit werd vooral
veroorzaakt door een toename van het elektraverbruik, de hoeveelheid gevaarlijk afval en de
gemiddelde woon-werk afstand. Dit laatste is gebleken uit de afgelopen jaar gehouden enquête
onder medewerkers over het woon-werkverkeer.
- Milieubarometer -

• Met hetzelfde instrument is ook de CO2-footprint gemeten. De CO2-uitstoot bedroeg 20.568 ton.
Dat is een verhoging van 3,7 procent ten opzichte van 2016.

9.2 Energie
Het energiegebruik van 2017 is weinig veranderd in vergelijking met het voorgaande jaar. De
energiekosten bedroegen in 2017 € 2,07 miljoen, 11 procent lager dan in 2016.
Het aardgasgebruik bedroeg in 2017 circa 1,35 miljoen m3, 5 procent minder dan in 2016. Dit is
veroorzaakt door een efficiëntere bedrijfsvoering van de stoominstallatie. Het elektraverbruik, zijnde
circa 24,0 miljoen kWh, is in 2017 2 procent hoger dan in 2016.
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Voor het totale volume per energiedrager zijn de kosten voor aardgas in 2017 met 3 procent gedaald
en voor elektriciteit met 10 procent gedaald, in vergelijking met 2016.

9.3 Gebouwen
Inmiddels staat het complex er nu 6 jaar en het wordt intensief gebruikt. De materiaalkeuze en het
beheer dragen er toe bij dat de veroudering niet echt zichtbaar wordt. Om het geheel dan ook in die
goede staat te houden nemen wel de onderhoudskosten toe. Die kosten zijn voornamelijk te herleiden
tot de installatietechniek en het interieur. Het exterieur is onderhoudsarm en vergt vooralsnog weinig
aandacht.
Externen
Het samenwerkingsverband tussen JBZ en externen, dat het beheer van gebouw en installaties regelt,
wordt al sinds de oplevering geformaliseerd door een meerjarig onderhoudscontract dat jaarlijks wordt
bijgesteld door met elkaar per kwartaal de afgelopen periode te evalueren. Dat resulteert uiteindelijk in
een steeds beter passend “maatpak”.
Wet- en regelgeving
De beheersplannen zijn verder ontwikkeld volgens de vereisten in wet- en regelgeving en daarmee
voldoen wij aan de vergunningen.
JCI
De laatste loodjes voor de JCI-accreditatiesurvey brachten nog wat extra werk met zich mee. Het heeft
ons echter ook geholpen overzicht te verkrijgen en te behouden in een geordend en ‘opgeruimd huis’.
Ondanks dat het JBZ is opgezet zonder opslagruimte is veel ambulante inventaris toch gehuisvest door
het een vaste plek toe te kennen. Waar nodig is er op verantwoorde, en op goedgekeurde wijze voor
instanties, toch voorzien in een beperkte opslagcapaciteit.
Transferium-West
De bouw van de parkeergarage voor het Transferium heeft dit jaar concrete vorm aangenomen. Niet
alleen wordt er een parkeergarage gerealiseerd die in het voorjaar van 2018 geopend wordt, ook de
infrastructuur werd in capaciteit vergroot met o.a. het aanleggen van een rotonde waar voorheen een
T-splitsing lag. Tevens werd de verkeersituatie voor fietsers veiliger gemaakt door de bouw van twee
fietstunneltjes. Al deze ingrepen konden een forse impact betekenen voor de bereikbaarheid van het
JBZ doordat onze oorspronkelijke achteringang voor een periode van ong. 4 maanden werd
geblokkeerd. De gehele infrastructuur is in die periode tijdelijk gewijzigd geweest en dat betekende
compleet andere aanrijroutes voor ambulance, personeel en leveranciers.
Door frequent overleg tussen gemeente en JBZ is er echter op geen enkel moment een probleem
geweest; niet op de randweg en niet op het terrein van het JBZ. Deze tijdelijke periode heeft voor ons
tevens een moment van bezinning op het gebruik van het terrein opgeleverd.

9.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
JINC
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is lid van jINC, een organisatie die kansen bieden aan kinderen en
jongeren om in contact te komen met de arbeidsmarkt en hun talenten. Het JBZ heeft bliksemstages
georganiseerd voor kinderen om in contact te komen met verschillende beroepen in het ziekenhuis. Tot
slot heeft JBZ sollicitatietrainingen gegeven aan jongeren.
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Duurzaam vervoersbeleid
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis 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. Er is eind 2017 een onderzoek onder
medewerkers uitgevoerd om de resultaten van het vervoersbeleid te meten.
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10 Financieel beleid
10.1. Behaalde omzet en resultaten
In onderstaande tabel is het resultaat 2017 in relatie tot het resultaat 2016 weergegeven:
Realisatie

Realisatie

2017

2016

Mutatie

x ¤ 1 mlj

x ¤ 1 mlj

x ¤ 1 mlj

Bedrijfsopbrengsten:
Opbrengsten zorgprestaties

367,6

365,3

2,3

Subsidies

19,9

17,5

2,4

Overige bedrijfsopbrengsten

15,9

15,2

0,7

403,4

398,0

5,3

183,6

182,2

1,4

28,6

27,2

1,4

0,3

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

60,1

59,8

Overige bedrijfskosten

113,0

111,8

1,2

Som der bedrijfslasten

385,3

381,0

4,3

18,1

17,0

0,9

-17,0

-16,7

-0,3

1,1

0,3

0,8

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het resultaat over het boekjaar 2017 ¤ 1,1 miljoen positief bedraagt.
In vergelijking met het boekjaar 2016 is het resultaat met ¤ 0,8 miljoen gestegen. Hieronder worden
een aantal mutaties toegelicht.
De opbrengsten zorgprestaties zijn licht gestegen ten opzichte van 2016 als gevolg van een prijsstijging
van DBC zorgproducten.
De belangrijkste oorzaak van de stijging van de personeelskosten betreft de CAO verhoging van 1,75%
per 1 juli 2017 en een eenmalige uitkering van € 200 bruto op basis van een voltijd dienstverband. De
afschrijvingskosten op immateriële en materiële vaste activa zijn gestegen als gevolg van de
investeringen gedurende 2016 in digitaal werken/EPD.
De overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2016 gestegen door een toename van de
onderzoeksmiddelen, implantaten en kosten voor medische apparatuur.
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De ontwikkeling van het exploitatieresultaat over de jaren 2014 tot en met 2017 kan als volgt worden
weergegeven (x ¤ 1 miljoen):
20
18
16

13,6

14
12

10,9

10

Resultaat boekjaar

8
6
4
2
0

1,1
2017

0,3
2016

2015

2014

De rentabiliteit (verhouding bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten/ balanstotaal) kan als volgt
worden weergegeven:
10,0%
8,0%
5,7%

6,0%
4,0%

3,5%

3,2%

31-12-2017

31-12-2016

5,6%
Rentabiliteit: verhouding
bedrijfsresultaat voor financiële
baten en lasten/ balanstotaal

2,0%
0,0%

31-12-2015

31-12-2014

Doordat het bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten licht is toegenomen ten opzichte van 31
december 2016 - is per saldo de rentabiliteit per 31 december 2017 gestegen.
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10.2. Financiële positie
Eigen vermogen
De ontwikkeling van het eigen vermogen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis over de jaren 2014 tot en
met 2017 kan als volgt worden weergegeven (x ¤ 1 miljoen)*:
120
100
80

Kapitaal
Bestemmingsreserves

60

Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

40

Totaal eigen vermogen

20
0

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de som der bedrijfsopbrengsten is hierna
weergegeven:
30,00%
25,00%

24,40%

24,45%

24,40%

24,43%

20,00%
15,00%

Waarborgfondspercentage: eigen
vermogen / totale opbrengsten

10,00%
5,00%
0,00%

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2017 ¤ 98,4 miljoen en is gestegen als gevolg van het behaalde
positieve resultaat over 2017 ad ¤ 1,1 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 2014 tot en met
2017 als volgt worden weergegeven:
20,0%

19,2%

18,0%

18,3%

18,1%
16,1%

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%

Solvabiliteit: verhouding eigen
vermogen/ totaal vermogen

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

Het positieve resultaat over 2017 ad € 1,1 miljoen heeft een positieve invloed op de solvabiliteitsratio
dat ultimo 2017 19,2% 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 2014 tot en met 2017 kan de liquiditeit in de vorm
van de current ratio (verhouding vlottende activa/kortlopende schulden) als volgt worden weergegeven:
1,75
1,69

1,70
1,65
1,60
1,55

1,60
1,54

Current ratio: vlottende activa/
kortlopende schulden

1,48

1,50
1,45
1,40
1,35

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

De liquiditeitspositie van het JBZ is ten opzichte van voorgaand jaar verbeterd. In 2016 heeft het JBZ
fors geïnvesteerd in digitaal werken/EPD.
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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 NoordoostBrabant.
Binnen het JBZ biedt Tolbrug tevens 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 organisatiestructuur en de aansturing van de units heeft als doel de activiteiten aan te laten sluiten
bij de vraag van klanten en de verwijzers (medisch specialisten en huisartsen).
De organisatiestructuur Tolbrug omvat vijf units:
1. Unit Kliniek (klinische revalidatiezorg in ’s-Hertogenbosch)
2. Unit Neurologische aandoeningen (klinische en poliklinische revalidatie in ’s-Hertogenbosch en
Uden)
3. Unit Houding en Beweging (klinische en poliklinische revalidatie in ’s-Hertogenbosch en Uden)
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4. Unit Kinderrevalidatie (poliklinische revalidatie in ’s-Hertogenbosch in samenwerking met
Mytylschool Gabriël – Atlent, en poliklinische revalidatie in Veghel)
5. Unit Paramedische Ziekenhuiszorg (paramedische behandeling in de kliniek van het JBZ).
Sinds voorjaar 2017 is de organisatorische inrichting van Tolbrug medisch specialistische revalidatie
afgestemd op de medisch inhoudelijke hoofdstromen: Neurologische Aandoeningen, Houding &
Beweging en Kinderrevalidatie. Daarmee is de oorspronkelijk zelfstandige unit Udens Duyn
ondergebracht bij de twee organisatorische eenheden zoals bovenstaand in beeld gebracht.
De units kennen, met uitzondering van de unit Paramedische Ziekenhuiszorg, een duale aansturing
door een unitmanager en een medisch coördinator (revalidatiearts). Het duale management is
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. Dit geldt tevens voor de frontofficemedewerkers en gastvrouwen. Facilitaire
ondersteuning en 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 ondernemingsraad (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. In oktober 2017 is de onderdeelcommissie van de OR van Tolbrug opgaan in de
ondernemingsraad van het JBZ. Vormgeving van Medewerkersparticipatie van Tolbrug heeft in 2017
veel aandacht gekregen in de units en wordt in 2018 verstevigd in de overlegstructuur.
Een schematische weergave van de organisatiestructuur:
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11.2 Beleid, inspanningen en prestaties 2017
Sinds 2014 functioneert Tolbrug als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid van het JBZ .
In 2015 is het missie- en visiedocument inclusief kernwaarden en het strategisch kader van Tolbrug
vastgesteld voor de periode 2015-2017. De titel is ‘Op weg naar de bedoeling’, de verbinding naar een
nieuwe toekomst voor mensen met uitdagingen in maatschappelijke participatie.
De missie verwoordt waartoe Tolbrug bestaat ‘wat is onze bedoeling’, de visie geeft een gezamenlijk
toekomstbeeld. De kernwaarden karakteriseren onze organisatie, ze laten zien waar wij voor staan. Ze
zijn niet vrijblijvend. Zij zijn onze klantbeloftes; dat is wat wij van elkaar en onze patiënten / revalidanten
van ons mogen verwachten.

Toelichting Figuur: 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.
In aansluiting op het Strategietraject JBZ heeft Tolbrug gekozen twee thema’s verder uit te werken .
- Regie in eigen gezondheid
- Samenwerken in een netwerk
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. Een
belangrijk onderdeel hierin is de methodiek van Insights Discovery. Deze methodiek geeft medewerkers
inzicht in hun eigen kracht en in teamdynamiek. Met een extern adviseur wordt via Insights gewerkt
aan de interne teamontwikkeling binnen het beleidsteam (directie, unithoofden, medisch coördinatoren
en stafadviseurs).
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In 2016 en 2017 is dit uitgerold over alle teams van Tolbrug. Vanuit elke unit zijn er concrete plannen
gemaakt om vervolg te geven aan hun teamontwikkeling/interventies in 2017 en 2018. Dit leidt tot
verbinding waardoor samenwerking effectiever zal zijn. Vervolg interventies kunnen hier uit
voortkomen zoals intervisie (multidisciplinair en interdisciplinair), feedback, en coaching on the job
Inmiddels zijn er ook binnen het JBZ teams die gebruik maken van deze methodiek voor hun
teamontwikkeling.
Tevredenheid revalidanten
De algehele tevredenheid en het totaaloordeel over de revalidatiebehandeling binnen Tolbrug zijn op
niveau gebleven met een score van 8,0. 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.
Vakgroep
De vakgroep Revalidatiegeneeskunde (RG) is door de visitatiecommissie van de verenging van
revalidatieartsen in april 2017 gevisiteerd. De kwaliteitsvisitatie is positief afgerond.
Opleidingen en Onderzoek
Het opleidingsbeleid heeft in het teken gestaan van de vraag: Hoe worden wij een lerende organisatie?
In 2017 is de module voor de Leerprocesbegeleiders op maat gemaakt voor de paramedische
medewerkers.
De RAPP systematiek is vanaf medio 2017 binnen Tolbrug uitgerold. Dit betreft een
communicatiemethode die we binnen onze rapportage, onze teams (MDO’S) toepassen en waarbij
samen met de revalidant wordt gekeken naar de wenselijk behandeldoelen, de behaalde resultaten en
de rapportage.
Drie niveau 5-verpleegkundigen hebben deelgenomen aan het project verpleegkundig leiderschap JBZ.
Streven is vijf niveau vijf verpleegkundigen (30procent).
Er is een opleidingstool ontwikkeld (ter ondersteuning van de unithoofden) om inzicht te geven in
investering scholing en overzicht (monitoring) voor vervolg scholingsactiviteitenplan.
Het lesprogramma To Move (TOlbrug Medewerkers Onderbouwd VErbeteren) is door Tolbrug
ontwikkeld en zal in 2018 door 2 stafadviseurs(opgeleid tot Black Belt Lean Six Sigma (LSS)) worden
uigerold. Doel: verbeteren vanuit de werkvloer (empowerment medewerkers) en het vergroten van de
klantwaarde.
De scholingscommissie heeft Tolbrugbrede generieke curricula opgesteld.
In 2017 is de module Evidence based practice voor paramedische disciplines gegeven door de Jeroen
Bosch academie, met 23 deelnemers vanuit PMZ en de revalidatie.
Medewerkers van Tolbrug hebben in 2017 geparticipeerd in vier externe wetenschappelijke
onderzoeken en bijgedragen aan wetenschappelijke publicaties.
Paramedische opleidingscentrum (Beroepsgerichte stages (IZIC)
Vanuit de visie op stagebeleid is er een document ontwikkeld voor Tolbrug passend bij het stagebeleid van JBZ. Van daaruit wil Tolbrug door ontwikkelen naar een Interdisciplinair Zorg/Paramedisch
Innovatie Centrum (I-ZIC), waarbij verbinding gezocht wordt met de wijze waarop het project vanuit
Verpleegkundig Leiderschap (JBZ) is weggezet. Hiervoor zijn in 2017 werkgroepen gevormd ter
voorbereiding met als doel om in het schooljaar 2018 / 2019 van start te gaan.
De wetenschapscommissie Tolbrug is medio 2017 opgegaan in het paramedisch opleidingscentrum.
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Portfolio Revalidatiegeneeskunde
De zorginhoudelijke speerpunten van de medisch-specialistische revalidatiegeneeskunde 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.
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 afgerond. Het doel was 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. Er is
contact gelegd met andere V&V-instellingen in de regio om aan te haken. Dit heeft geleid tot een
gezamenlijke middag in december 2017 waarin is nagedacht is over gezamenlijke ambities van de
organisaties. Er is verkent wat binnen de zorg de gezamenlijke belangen van GRZ en MSR zijn in het
zorgproduct en hoe verdere samenwerking vorm kan krijgen.
Ontwikkeling en innovatie
Er zijn gesprekken geweest met Neurologie JBZ over het inrichten van een multidisciplinair MS
spreekuur, en met Neurologie kliniek en Tolbrug kliniek over meer integratie en samenwerking.
JCI/VMS (Kwaliteits- en veiligheidsbeleid)
Tolbrug Specialistische Revalidatie heeft als eerste revalidatiecentrum in Nederland het ‘JCI Gold Seal of
approval’ toegekend gekregen voor de veiligheid en kwaliteit van zorg. Revalidanten werden actief
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betrokken tijdens de toetsing; de inspecteurs spraken met hen om te horen hoe zij de zorg ervaren.
“Het was boeiend om een bijdrage te leveren aan de accreditatie”, reageert een revalidant. “Ik vind het
heel goed dat het revalidatiecentrum zich zo openstelt.”
Fundament op orde
Ten behoeve van een gecontroleerde bedrijfsvoering heeft Tolbrug gekozen tot medio 2018 accent te
leggen op ‘het fundament op orde’. Dit wil zeggen dat de werkprocessen van de planning, het medisch
secretariaat, frontoffice en Rapp systematiek verstevigd wordt opgepakt, inclusief Tooling en
productrendement (financiering) en monitoring of aantal KPI’s.
Daarnaast is er andacht voro leiderschap. 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.
In 2017 is veel aandacht besteed aan zorglogistiek- en capaciteitsmanagement. Planningsvraagstukken en logistiek processen blijven grote aandachtspunten binnen de revalidatiezorg.
De borging van EPD Chipsoft HIX is in 2017 verder verstevigd.
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Bijlage 1
Commissies / kernteams / stuurgroepen

Kwaliteit en Veiligheid
Antibioticateam
Antistollingscommissie
Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid RvT
Bloedtransfusiecommissie
Centrale Documenten Commissie
Centrale Commissie Pijn
Centrale Veilig Incidenten Melden Commissie
Commissie Bevoegdheid en Bekwaamheid
Commissie Endoscopische Chirurgie
Commissie Kindermishandeling,
ouderenmishandeling en huiselijk geweld
Commissie Medische Hulpmiddelen
Commissie Morbiditeit en Mortaliteit
Commissie Stralingshygiëne
Convenant Medische Technologie
Decubitus- en wondcommissie
Donatiecommissie
Geneesmiddelencommissie
IC commissie
Infectie Preventie Commissie
Kwaliteit- en Veiligheidsraad
Kwetsbare ouderen
Onafhankelijke Klachtencommissie
OK-Raad
Oncologiecommissie
Palliatief Advies Team
Reanimatiecommissie
Regiegroep Kwaliteit en Veiligheid
SEH commissie
Voedingscommissie
Werkgroep Ethiek
Watercommissie (dialyse)
Wondcommissie

Financiën  
Fiscale commissie
Investeringscommissie
Treasurycommissie
Begeleidingsgroep Doelmatig JBZ
Organisatie
Integraal Projecten Overleg
Commissie crisisplan/zirop
Stuurgroep Digitaal werken
Huisvestingscommissie
Integrale Capaciteitsafstemming
I-team
Kunstcommissie
Privacycommissie
Strategiegroep

Personeel & Organisatie, Opleiden en Wetenschap
Centrale Opleidingscommissie
Examencommissie CZO
Platform Verpleegkundig Leiderschap
Centrale Beheersgroep Medewerkerveiligheid
Klachtencommissie
Management Development (stuurgroep)
Peer support
Beleidsgroep Wetenschap
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Bijlage 2
Jaarverlag Verpleegkundige Staf

Jaarverslag Verpleegkundige Staf (VPS)
In 2017 kreeg de Verpleegkundige Staf een permanente formele status toegekend in het JBZ door
opname in de statuten van de Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch. Op die manier
denkt de Verpleegkundige Staf formeel mee naast de Raad van Bestuur en het Bestuur Bossche
Specialisten Coöperatie (BBSC) en adviseert over beleidszaken die met name de verpleegkundige
beroepsgroep aangaan. In lijn met de transformatie van adviesorgaan naar een orgaan met een
professionele verantwoordelijkheid is een naamswijziging van Verpleegkundige Adviesraad naar
Verpleegkundige Staf ingezet.
Samenstelling VPS 2017
De Verpleegkundige Staf bestaat uit vijf bestuursleden, ondersteund door een secretaresse.
Britt van Merrienboer, voorzitter VPS, verpleegkundig specialist Oncologie;
Marieke Bevers, vicevoorzitter verpleegkundige Neurologie;
Lisette Koelman, bestuurslid, Verpleegkundige Longgeneeskunde;
Josje van Erp, bestuurslid, verpleegkundige Neurologie;
Janneke van Strien, bestuurslid, verpleegkundige Intensive Care;
Ellen Nass, secretaresse.
Activiteiten
De Verpleegkundige Staf heeft een structurele samenwerking met de Raad van Bestuur en andere
gremia in de organisatie. De voorzitter van de Verpleegkundige Staf vervult samen met een manager
bedrijfsvoering de rol van proceseigenaar verpleegkundig proces. Door deze samenwerking wordt het
verpleegkundig proces én de positie van de verpleegkundige binnen het JBZ versterkt. Zij vervullen
tevens de rol van voorzitter van het platform verpleegkundig leiderschap. Het platform is onder
voorzitterschap van de proceseigenaar verpleegkunde en voorzitter Verpleegkundige Staf een
strategisch en tactisch samenwerkingsverband dat zich richt op beleidsontwikkeling en
besluitvoorbereiding met betrekking tot de verpleegkundige beroepsuitoefening.
In 2017 heeft de Verpleegkundige Staf de nieuwe visie Schakels Verbinden gelanceerd. De visie is
gericht op de ontwikkeling van de verpleegkundige en het verpleegkundig beroep in relatie tot de
veranderende patiëntenpopulatie, maatschappelijke- en voortdurende technologische ontwikkelingen.
Daarnaast heeft de Verpleegkundige Staf zich ingezet in verschillende JBZ brede werk- en
stuurgroepen zoals JCI, Strategie, Digitaal werken/Verpleegkundig Proces en Verpleegkundig
Leiderschap.
Adviezen 2017
Protocol vrijheidsbeperkende interventies (VBI); informatiebeveiliging JBZ; mProve; strategie vierluik/
beslisdocument; NVZ functieprofielen; geschillencommissie zorginstellingen; klachtenregeling JBZ;
nieuwe planningsorganisatie/reglement integrale capaciteitsafstemming; onderwijs- en
examenregeling CZO-opleiding; afschaffing carnavalsmaandag als verplichte vakantiedag; reductie
inzet verpleegdagen met behoud van banen; mantelzorgbeleid; handhavingsbeleid instemming;
gezondheidswelzijn en de zorg voor ouderen; influenza-afdeling; wetenschapsbeleid JBZ; benoeming
lid Raad van Toezicht.
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Deel II. Jaarrekening
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’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 26 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

