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•	 Dit	is	een	samenvatting	van	het	jaarverslag	2013.			

Het	jaarverslag	en	de	jaarrekening	vormen	samen	het	

Jaardocument.	Het	complete	Jaardocument	van	het	

Lievensberg		ziekenhuis	is	later	dit	jaar,	naar	verwachting	

eind	september	2014,	te	vinden	op	de	website		

www.lievensbergziekenhuis.nl.
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Kwaliteit 
& veiligheid

Vertrouwen & warmte discipline & aanspreekbaarheid

Top in ziekenhuiszorg

Thuisziekenhuis voor patiënten

Voorkeursziekenhuis voor huisartsen



Voorwoord
Raad van Bestuur

Met genoegen presenteren wij u de publieksversie van ons jaarverslag 2013. 
Landelijk is besloten om de jaarrekening van ziekenhuizen extra zorgvuldig na 
te zien. Daarom verschijnen jaarverslag en jaarrekening pas later in 2014. Toch 
geven wij u graag nu al een overzicht van onze resultaten.

Het jaar 2013 geldt als een belangrijk voorbereidingsjaar in de aanloop naar een 
fusie met het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal. Daarnaast werken wij   
gewoon door aan de doelen die we in onze beleidskoers 2011-2013 hebben  
benoemd. In deze publieksversie van ons jaarverslag leest u wat wij in 2013  
hebben bereikt en wat wij met de met een jaar verlengde beleidskoers in 2014 
nog van plan zijn te realiseren.

Wij willen in dit voorwoord onze welgemeende dank uitspreken aan personeels-
leden, vrijgevestigde medisch specialisten en vrijwilligers die in 2013 hebben 
bijdragen aan de zorgverlening in het Lievensberg ziekenhuis en daarbij ook alle 
vertrouwen uitspreken voor de toekomst.

drs. J.M.L. Ensing   mw. drs. D.J.C. Smalbraak
voorzitter Raad van Bestuur  lid Raad van Bestuur

Belangrijke kerndoelen die wij 

willen bereiken zijn opnieuw: 

 

•	 top in ziekenhuiszorg

•	 thuisziekenhuis voor onze 

patiënten

•	 voorkeursziekenhuis voor onze 

huisartsen

Wij zetten ons hiervoor in met 

behulp van de eerder vastgestelde 

kernwaarden:  

•	 kwaliteit & veiligheid 

•	 warmte & vertrouwen

•	 discipline & aanspreekbaarheid 
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•	 De	Raden	van	Bestuur	en	de	Raden	van	Toezicht	besluiten	

eind	2013	om	per	1	januari	2014	de	statuten	van	het		

Franciscus	Ziekenhuis	en	het	Lievensberg	ziekenhuis	te	

wijzigen	en	de	Raad	van	Bestuur	van	beide	ziekenhuizen	

uit	te	breiden	van	twee	naar	vier	personen.			

In	beide	ziekenhuizen	treedt	per	1	januari	2014	eenzelfde	

Raad	van	Bestuur	aan:	(vlnr.)	Jan	van	den	Brand,	Ineke		

Smalbraak,	Janneke	van	Vliet	en	Hans	Ensing.		

Ook	de	Raad	van	Toezicht	wordt	‘bemensd’	met	dezelfde	

personen.	Hiermee	is	de	bestuurlijke	fusie	tussen	beide	

ziekenhuizen	een	feit.
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In 2013 viert het Lievensberg  
ziekenhuis het 9e lustrum. De  
viering rond het 45 jarig bestaan 
heeft een dubbele lading: aan de 
ene kant is er de trots over wat in 
bijna een halve eeuw is bereikt, aan 
de andere kant het besef dat dit  
vrijwel zeker de laatste lustrum-
viering is voor Lievensberg. 

De Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) hecht op 30 september 2013 
haar goedkeuring aan een fusie tussen 
het Franciscus Ziekenhuis in Roosen-
daal en het Lievensberg ziekenhuis 
in Bergen op Zoom. Hierdoor kunnen 
beide ziekenhuizen verder werken aan 
het inrichten van één ziekenhuis-
organisatie met twee hoofdlocaties. 

Het ACM-besluit maakt ook de weg vrij 
om toe te werken naar een bestuurlijke 
fusie per 1 januari 2014 en een 
juridische en organisatorische fusie 
per 1 januari 2015.

Eén van de overwegingen van ACM 
om deze fusie goed te keuren, is dat 
de volume-eisen en de eisen voor de 
kwaliteit van de zorg steeds strenger 
worden en de twee ziekenhuizen 
daaraan apart niet kunnen voldoen. 
De ACM vindt dat de keuzevrijheid van 
de patiënt voldoende behouden blijft.

Met het akkoord voor de fusie komt 
ook de bouw van één Moeder- en 
Kindcentrum in Bergen op Zoom een 
stap dichterbij.

Op weg naar één organisatie

“De weg naar één organisatie wordt 

zorgvuldig en met respect voor 

alle belanghebbenden bewandeld. 

Goede zorg en zorg dichtbij zijn 

steeds onze uitgangspunten”, 

zeggen Hans Ensing, voorzitter 

van de Raad van Bestuur van het 

Lievensberg ziekenhuis, en Jan 

van den Brand, voorzitter Raad van 

Bestuur van het Franciscus Zieken-

huis. 

Jan van den Brand: “Zonder een 

fusie kunnen we bepaalde zorg niet 

behouden in de regio. Per zieken-

huis kunnen we niet langer voldoen 

aan de toenemende kwaliteitseisen 

en aan de volume-eisen bij een  

aantal moeilijke operaties. We  

hebben elkaar dus hard nodig.”

PUBLIEKSJAARVERSLAG                                                5



•	 Op	vrijdag	28	juni	1968	verhuizen	185	patiënten	in	drie	

uur	tijd	van	het	Algemeen	Burger	Gasthuis	naar	het	

nieuwe	Ziekenhuis	Lievensberg.	Vijfenveertig	jaar	later		

maakt	de	Voedingsdienst	van	het	ziekenhuis	een	8	meter	

lange	verjaardagstaart	en	een	5	etages	hoge	showtaart.	

Bezoekers	krijgen	op	28	juni	2013	in	de	centrale	hal	een	

taartpunt	aangeboden.	In	de	ochtend	is	er	voor		

medewerkers	en	patiënten	koffie	met	gebak.
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Het 45-jarige ziekenhuis handelt 
volgens de in 2011 ingezette  
beleidskoers met de titel ‘Samen 
nog Beter’. 

De uitgezette beleidskoers 2011-2013 
geeft een aantal jaren richting aan de 
te volgen koers. Bewust is gekozen 
voor een periode van drie jaar, maar 
omdat het ziekenhuis een nieuwe 
weg gaat inslaan door te fuseren met 
het Franciscus Ziekenhuis, wordt de 
beleidskoers met een jaar verlengd tot 
eind 2014.

In het jaarverslag 2013 wordt de
balans opgemaakt van de vijf 

benoemde beleidsthema’s, de bereikte 
doelen en de dingen die het ziekenhuis 
in 2014 nog wil bereiken.  

Op de volgende pagina’s leest u meer 
over de ontwikkelingen in 2013 op het 
gebied van: 

•	 Acute zorg
•	 Chronische zorg
•	 Zorglogistiek 
•	 Goed zorgverlenerschap 
•	 Goed werkgeverschap

‘Samen nog Beter’ 2011- 2013 

Het Lievensberg ziekenhuis 

ontvangt in 2013 het keurmerk 

Seniorvriendelijk Ziekenhuis. 

Vier ouderenbonden onderwerpen 

Nederlandse ziekenhuizen aan een 

serie kwaliteitstoetsen. Scouts lopen 

incognito met een checklist door het 

ziekenhuis. Lievensberg krijgt een 

verslag van het bezoek en adviezen 

voor verbeterpunten. “Die hebben wij 

ter harte genomen en waar mogelijk 

direct ingevoerd”, zegt zorggroep-

manager Bart de Graaf. Hij is blij 

met het nieuwe keurmerk voor het 

ziekenhuis. “We zijn continu bezig om 

de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Keurmerken houden ons scherp en 

zijn een belangrijke stimulans om de 

zorg steeds beter af te stemmen op 

specifieke	zorgvragen	en	wensen.”



•	 Het	Lievensberg	ziekenhuis	viert	het	45	jarig	bestaan	met	

een	Open	Dag	op	zaterdag	8	juni.	Zorgverleners	geven	

een	uitgebreid	beeld	van	wat	het	Bergse	ziekenhuis	te	

bieden	heeft.	Naast	het	serieuze	werk	is	er	ook	tijd	voor		

vermaak.	Kinderen	mogen	met	een	schepnetje		

badeendjes	uit	de	vijver	voor	het	ziekenhuis	vissen.	Het	

blijkt	een	succesnummer,	en	niet	alleen	voor	kinderen...
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De titel ‘Samen nog Beter’, past 
goed bij de dynamiek en verande-
ringen binnen het ziekenhuis. Want: 
Samen nog Beter staat voor de 
goede zorg die wij samen leveren. 

In 2013 vinden diverse verbeteringen 
en vernieuwingen plaats. Een greep 
daaruit: 

•	 Ziekenhuizen moeten bij  
complexe behandelingen steeds 
vaker voldoen aan een minimum 
aantal operaties per jaar. Om deze 
aantallen te halen, besluiten de 
ziekenhuizen in Roosendaal en 
Bergen op Zoom om enkele  
complexe chirurgische  
behandelingen op één locatie 
te concentreren. In Lievensberg 
gebeurt dat met de acute en niet-
acute behandelingen van  
aneurysma aortis abdominalis 
(een verwijding van de grote slag-
ader in de buik), longchirurgie en 
liesbreuk bij kinderen. 

•	 Op de poli dermatologie start een 
pilot met videoconsulten, waarbij 
de patiënt vanuit huis contact legt 
met een dermatoloog voor een 
vervolgconsult.

•	 Geriatrie viert het tienjarige 
jubileum met een druk bezocht 
symposium.

•	 Het Lievensberg ziekenhuis 
ontvangt diverse keurmerken, 
waaronder het keurmerk Senior-
vriendelijk Ziekenhuis. 

•	 Voor de tweede achtereen- 
volgende keer wordt een oorkonde 
toegekend voor het terugdringen 
van het ziekteverzuim. Met een 
9,4 bereikt het Lievensberg  
ziekenhuis de tweede plaats van 
alle Nederlandse ziekenhuizen. 

•	 De ADHD-poli die in 2013 open 
gaat, is bedoeld voor kinderen van 
6 tot 18 jaar. In één dag wordt een 
kind beoordeeld door een team 
dat bestaat uit een kinderarts, een 
gespecialiseerd verpleegkundige 
van GGZ WNB, een psycholoog 
en een kinderpsychiater. Zij  
bepalen samen of en in welke 
mate er sprake is van ADHD.

Etalagebenen zijn pijnlijk en  

vervelend. Met een looptraining 

onder supervisie van een fysio- 

therapeut nemen de klachten af. 

Vaatverpleegkundige  

Marieke Roelse motiveerde fysio-

therapeuten uit de regio om zich 

bij ClaudicatioNet (een landelijk 

netwerk voor looptherapie) aan 

te sluiten. “Patiënten in Bergen 

op Zoom kregen ándere therapie 

voorgeschreven dan patiënten in 

Roosendaal. Door het gebrek aan 

een Bergs netwerk van gespeciali-

seerde fysiotherapeuten schreven 

de chirurgen niet dezelfde loop-

training voor.”   

Na een informatieavond kon een 

netwerk worden opgebouwd en 

begonnen twintig fysiotherapeuten  

aan een basiscursus om zich te 

specialiseren in deze vorm van 

looptherapie. 
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•	 In	het	rapport		‘Een goed begin. Veilige zorg rond zwanger-

schap en geboorte’ van	het	Ministerie	van	Volksgezond-

heid,	staan	richtlijnen	voor	het	verbeteren	van	de	verlos-

kundige	zorg	in	Nederland.	Om	aan	de	aangescherpte	

eisen	te	kunnen	voldoen,	slaan	het	Franciscus	Ziekenhuis	

en	het	Lievensberg	ziekenhuis	de	handen	ineen.	De	zorg	

rond	moeder	en	kind	wordt	vanaf	2015	geconcentreerd	in	

Bergen	op	Zoom.	Expertise,	kennis	en	middelen	worden	

samengebracht	op	één	locatie.	Daardoor	verbetert	de	

kwaliteit	van	de	zorg.	
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In de acute zorg draait alles om het 
bieden van passende zorg aan  
mensen in acute, soms levens-
bedreigende situaties. Dat betekent 
dat je alle zaken die je daarvoor 
nodig hebt goed op orde moet  
hebben. Zeven dagen in de week,  
24 uur per dag.

Diverse partijen zetten in dit jaar hun 
handtekening onder de contracten 
voor de bouw van het Moeder- en 
Kindcentrum. Het centrum wordt zo 
ingericht dat een barende vrouw niet 
meer verplaatst hoeft te worden. In 
geval van nood is er een rechtstreekse 
verbinding met het OK-complex van 
het naastgelegen ziekenhuis.

Het Lievensberg ziekenhuis test in 
2013 het nieuwe Ziekenhuis Rampen 
Opvangplan (ZiROP). Dat gebeurt met 
een levensechte oefening, compleet 
met (lotus)slachtoffers. Aan de hand 
van	een	fictief	scenario	krijgen	
ziekenhuismedewerkers de kans om 
hun taken onder bijzondere omstandig-
heden uit te voeren. 

Ging een patiënt op een verpleeg- 
afdeling onverwacht en snel achteruit, 

dan schakelde de verpleegkundige of 
de dienstdoende arts hulp in of voerde 
de noodzakelijke handelingen zelf 
uit  Zo was de situatie tot begin 2013. 
Sindsdien wordt het Spoed Interventie 
Team (SIT) gealarmeerd. Dit expertise-
team is snel ter plaatse en heeft altijd 
de juiste materialen bij zich. 

Eind 2013 heeft het Lievensberg 
ziekenhuis zeven spoedeisende hulp 
(SEH) artsen in dienst. Hierdoor is nu 
24 uur per dag een gespecialiseerde 
SEH-arts op de afdeling aanwezig. Het 
Lievensberg ziekenhuis is één van de 
eerste ziekenhuizen die dit zo geregeld 
krijgt.
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Het ziekenhuis test in 2013 het 

nieuwe Ziekenhuis Rampen 

Opvangplan (ZiROP). Elk zie-

kenhuis in Nederland heeft een 

dergelijk  plan klaar liggen voor het 

geval dat.  

In het plan staat omschreven hoe 

het ziekenhuis bij een ramp de  

verwachte stroom patiënten  

optimaal kan behandelen. 

Zorgmanager Spoedeisende hulp 

Frans van Geel: “Dankzij dit plan  

kan men snel en kundig slacht-

offers van een ramp opvangen 

en behandelen. Toch zijn er altijd 

verbeterpunten. De oefeningen 

zijn bedoeld om deze in kaart te 

brengen.”

Acute zorg



•	 Op	diverse	verpleegafdelingen	is	een	ruimte		

ingericht	als	familiekamer,		vaak	op	initiatief	van		

verpleegkundigen.	In	2013	zijn	op	die	manier	fraai		

ingerichte	familiekamers	tot	stand	gekomen	voor	de		

afdelingen	Interne	Geneeskunde	en	Longgeneeskunde.		

Met	dank	aan	diverse	bedrijven	en	familieleden	van		

patiënten	die	geld	of	materialen	voor	de	inrichting		

schenken.	In	een	familiekamer	kan	de	familie	van	een		

ernstig	zieke	patiënt	zich	even	terugtrekken.	Als	een		

patiënt	is	overleden,	kunnen	de	nabestaanden	hier	het	

eerste	verdriet	verwerken.
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Chronische aandoeningen, het 
woord chronisch zegt het al, heb je 
vaak een leven lang. Omdat voor 
ieder mens de beleving en behande-
ling anders is, worden zorgtrajecten 
zo veel mogelijk op maat gemaakt.

Het Zuidwest Radiotherapeutisch  
Instituut (ZRTI) start in Roosendaal 
met de bouw van een tweede  
vestiging. Kankerpatiënten van het 
Lievensberg ziekenhuis hoeven  
daardoor vanaf juli 2014 niet langer 
naar Vlissingen te reizen en kunnen 
hun bestralingsbehandeling dichter bij 
huis ondergaan. 

De Apneuvereniging roept Lievens-
berg uit tot Topkliniek met vier sterren 
voor de diagnose en behandeling van 
slaapapneu. Gemiddeld vinden in het 
ziekenhuis 500 slaapregistraties per 
jaar plaats. 

Borstkanker Vereniging Nederland 
(BVN) kent het ziekenhuis opnieuw het 
roze lintje toe voor de goede kwaliteit 
van zorg aan borstkankerpatiënten. 

De zorgverlening aan patiënten met 
een chronische darmziekte wordt beter 
afgestemd door de opzet van een 

zorgpad IBD en het aanstellen van de 
IBD-verpleegkundige.
 
In 2013 starten de voorbereidingen 
voor de bouw van een geriatrisch  
revalidatiecentrum van tanteLouise-
Vivensis. Het centrum komt op de 
tweede etage van de nieuwbouw 
boven de Spoedeisende hulp/Huis-
artsenpost. Mensen die beperkingen 
ervaren door  meerdere complexe 
aandoeningen en een hoge mate van 
kwetsbaarheid kunnen hier vanaf 2015 
na een ziekenhuisopname revalideren. 
Tot die tijd worden deze patiënten in 
het Lievensberg ziekenhuis opgeno-
men op de speciale verpleegafdeling 
van de Stichting tanteLouise-Vivensis 
of gaan ze naar de locatie Moermont 
van deze zorgorganisatie.

Chronische zorg
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Sommige patiënten hebben in het 

ziekenhuis met diverse zorg-

verleners te maken. Via een 

zorgpad wordt die zorg zo veel 

mogelijk op elkaar afgestemd. Met 

de opzet van een zorgpad voor 

mensen met chronische darmziek-

ten	(inflammatoire	darmziekten’	

ofwel	Inflammatory	Bowel	Disease	

IBD) wordt de zorg rond deze 

groep patiënten beter gestroom-

lijnd. De internist blijft verantwoor-

delijk voor de behandeling en de 

medicatievoorschriften. De IBD-

verpleegkundige geeft voorlichting, 

begeleidt, coördineert, signaleert 

en adviseert. Zo ontstaat alle 

ruimte en aandacht voor zowel 

de lichamelijke als de psychische 

kanten van de aandoening. 



•	 Het	Lievensberg	ziekenhuis	opent	op	1	mei	een		

instellingsapotheek,	een	nieuwe	afdeling	van	de	zieken-

huisapotheek.	De	apotheek	controleert,	bewaakt,	sorteert	

en	maakt	de	medicatie	verzendklaar	voor	cliënten	van		

diverse	locaties	van	GGZ	WNB	en	van		tanteLouise-	

Vivensis.	De	Hoteldienst	en	de	Logistieke	dienst	zetten	

een	logistieke	werkwijze	op	voor	het		transport	van	de		

medicijnen	naar	de	diverse	locaties.
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Verscherpte eisen aan kwaliteit en 
kostenbeheersing maken het nood-
zakelijk om zorgprocessen continu 
te verbeteren en te optimaliseren. 
Daardoor houden we de kwaliteit 
van de zorg optimaal en betaalbaar. 

Het Franciscus Ziekenhuis en het Lie-
vensberg ziekenhuis nemen na twee 
jaar van voorbereiden en testen een 
gezamenlijk Elektronisch Patiënten 
Dossier (EPD) in gebruik. Artsen en 
verpleegkundigen kunnen nu informa-
tie over patiënten in twee ziekenhuizen 
opslaan en raadplegen. Een unieke 
situatie in Nederland.

In 2013 wordt behalve een EPD  
door het Franciscus Ziekenhuis en het  
Lievensberg ziekenhuis een ERP- 
systeem (Enterprice Resource Plan-
ning) in gebruik genomen. Dit systeem 
wordt gebruikt voor de inkoop, logistiek 
en	financiën	van	beide	ziekenhuizen.	
Bestellingen, inkopen en de betaling 
van facturen worden via ERP digitaal 
afgehandeld. Taken als voorraad-
beheer en orders plaatsen zijn hierdoor 
ook beter beheersbaar.

 

Behandelingen vinden steeds vaker 
plaats op de dagbehandeling of in de 
polikliniek. De vraag is dan ook: ‘sluit 
het aantal beschikbare ziekenhuisbed-
den nog wel aan op wat in de praktijk 
nodig	is’	.	Dat wordt onderzocht en de 
uitkomsten leiden tot een nieuw  
beddenplan. Hierin wordt rekening  
gehouden met verschuivingen in de 
zorg en de verkorting van het aantal 
dagen dat patiënten worden  
opgenomen.
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Zorglogistiek 

In het Elektronisch Patiënten  

Dossier (EPD) worden alle patiënt-

gegevens, aantekeningen van 

specialisten, verpleegplannen, 

onderzoekresultaten en afdelings-

formulieren opgeslagen in één 

database. Persoonlijke en  

medische gegevens van patiënten 

zijn direct en duidelijk beschikbaar. 

Het digitaal invullen van de  

formulieren gaat sneller dan het 

bijhouden van papieren dossiers. 

Bovendien hoeven patiënten 

niet steeds dezelfde vragen te 

beantwoorden. De zorgverlener 

kan meteen de gehele medische 

geschiedenis overzien.  

Onleesbare handschriften behoren 

tot het verleden en de kans op 

lees- en schrijffouten is vele malen 

kleiner. 



•	 Voor	een	aantal	belangrijke	zaken	die	te	maken	hebben	

met	patiëntveiligheid	passen	we	sinds	enkele	jaren	het	

VMS	veiligheidsprogramma	toe.	Dit	landelijk	opgezette	

veiligheidsmanagementsysteem	bestaat	uit	elf	centrale	

thema’s	ter	voorkoming	van	vermijdbare,	onbedoelde	

schade.		We	werken	voortdurend	aan	verbeteringen.		

Kwaliteit	en	veiligheid	hebben	in	het	Lievensberg		

ziekenhuis	dus	onze	constante	aandacht.
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Goede zorg zit in samenwerken, 
in het voortdurend verbeteren van 
kennis, middelen en mogelijkheden, 
én in oog voor details. Door al deze 
ingrediënten samen te voegen, 
ontstaat goed zorgverlenerschap.

Het Lievensberg ziekenhuis neemt 
in 2013 opnieuw deel aan het waar-
deringssysteem ‘Gastvrijheidzorg met 
Sterren’. De jury deelt het Lievensberg 
uiteindelijk in bij de beste tien zie-
kenhuizen. In de beoordeling komen 
met name naar voren de moderne 
en sfeervolle uitstraling, de zichtbaar 
rustige en warme sfeer, de gastvrije en 
vriendelijke houding van onze mede-
werkers en de ruime keuze van de 
maaltijden. Het Lievensberg zieken-
huis krijgt voor dit alles 4 sterren.

Het Lievensberg ziekenhuis opent 
een prikpost in het nieuwe Medisch 
Centrum De Grebbe aan de Diepen-
brocklaan in Bergen op Zoom. Hier 
kan iedere patiënt terecht voor het 
laten prikken van bloed. Een beperkt 
aantal laboratoriumonderzoeken wordt 
meteen uitgevoerd. De uitslag is snel 
bekend en de huisarts kan deze direct 
gebruiken voor de diagnosestelling. 

Steeds meer bezoekers en patiënten 
maken gebruik van mobiel bellen of 
nemen hun eigen laptop of tablet-
computer mee. Het ziekenhuis past 
zich	hierbij	aan	en	stelt	een	gratis	Wifi-
netwerk beschikbaar. Ook mobiel 
bellen wordt - met enkele uitzonderin-
gen - in praktisch het gehele zieken-
huis toegestaan.

Met het oog op diverse uitbreidingen 
en een toenemend aantal patiënten, 
gaat in 2013 een nieuwe parkeer-
garage open. De bouw van de garage 
met	2	dekken,	zorgt	voor	een	flinke	
uitbreiding van de parkeercapaciteit. 

De Psychiatrische Afdeling  

Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) 

bestaat in 2013 vijfentwintig jaar.  

Zorgmanager Jan Hollestelle:  

“Het begon allemaal heel klein met 

acht patiënten. Tegenwoordig  

hebben we 24 klinische bedden, 

twee deeltijdgroepen en diverse 

indicatiegroepen die patiënten 

ambulant kunnen volgen.” 

Het zilveren PAAZ-jubileum wordt 

onder meer gevierd met het  

symposium ‘Van een zilveren  

verleden naar een gouden toe-

komst’.	

“Er komen nog heel wat ontwikke-

lingen op ons af. We moeten dus 

goed kijken hoe we die gouden 

toekomst gaan realiseren.”
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Goed zorgverlenerschap



•	 Op	woensdag	6	november	vindt	in	het	ziekenhuis	het	

symposium		‘Agressie	&	Geweld’	plaats.	Bestuursvoorzitter	

Hans	Ensing	onderstreept	het	belang	van	een	eenduidige	

aanpak	voor	agressie	en	geweld	binnen	Lievensberg.		

“Dit	is	belangrijk	voor	medewerkers,	zodat	zij	weten	dat	

hun	werkgever	achter	hun	staat.	Ook	richting	daders,	

zodat	die	weten	dat	wij	grenzen	stellen	en	dat	zij	worden	

aangesproken	op	gedrag	dat	buiten	onze	gedragscode	

valt.”		Dat	aanspreken	gebeurt	door	de	medewerkers	zelf,	

door	de	beveiliging	en	in	extreme	gevallen	door	een	gele	

of	rode	kaart	van	de	Raad	van	Bestuur.
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Goed werkgeverschap

José Delhez is een enthousiast 

gebruikster	van	de	flexapp.	De	

pooler checkt dagelijks haar smart-

phone om te kijken welke diensten 

beschikbaar zijn. “Vóór de komst 

van	de	flexapp	werd	ik	door	het	

zorgmanagement gebeld met de 

vraag of ik diensten wilde draaien. 

Ik ben nogal eens van huis en mijn 

gsm staat niet altijd aan. Nu kijk ik 

zelf iedere dag op de app, ook als 

ik niet thuis ben. Ik vind het  

makkelijker dan achter de  

computer kruipen om in te loggen.” 

De smartphone heeft ze speciaal 

voor het gebruik van de app aan-

geschaft. “Ik heb eigenlijk niet zo-

veel met dit soort  gadgets, maar 

nu ik dit toestel heb whatsapp ik 

ook regelmatig met mijn kinderen.”

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten 
volgen elkaar in hoog tempo op. Dat 
betekent voortdurend je kennis op 
peil houden door te blijven leren.

In 2012 wijzigt de organisatiestructuur 
van het ziekenhuis. Voor zorg-
managers betekent dat een andere 
invulling van hun functie. In 2013 
werken zij hun vaardigheden bij in 
een op maat gemaakt Management 
Development (MD) programma. Ook 
medisch specialisten die namens hun 
maatschap met de zorgmanagers 
samenwerken, volgen met elkaar een 
training. 

De werkgroep ‘Agressie & Geweld’ 
maakt in 2013 gebruikt van een 
subsidiepot. Daarmee wordt aan  
medewerkers van diverse afdelingen 
een serie trainingen aangeboden. 
Deze zijn vooral bedoeld om het zelf-
vertrouwen te vergroten in situaties die 
als bedreigend worden ervaren.  
In november vindt in het ziekenhuis 
voor alle medewerkers een symposium 
plaats over agressie en geweld. 

Het digitaal leerplein doet zijn intrede. 
Via dit leerplein kunnen medewerkers 
vanachter hun computer kennis en 

vaardigheden	efficiënt	op	peil	houden.	
De eerste e-learningmodule gaat over  
bekendraken met het werken in het 
systeem van het Elektronisch Patiën-
ten Dossier.

Begin 2013 start de pilot Flexzorg app. 
Het ziekenhuis geeft via deze app de 
openstaande diensten door. Via de 
mobiele telefoon checkt de verpleeg-
kundige wat er beschikbaar is en kan  
hij of zij laten weten inzetbaar te zijn. 
Het Lievensberg ziekenhuis is een van 
de eerste ziekenhuizen die met deze 
Flexzorg app werkt.
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•	 Handhygiëne	is	een	van	de	eenvoudigste	en		

doeltreffendste	middelen	om	ziekenhuisinfecties	te		

voorkomen.	De	deskundigen	infectiepreventie	zetten	

daarom	extra	in	op	handhygiëne	binnen	het	Lievensberg	

ziekenhuis.	Zo	staat	sinds	2013	een	aantal	hand-	

alcoholautomaten	voor	bezoekers	bij	de	ingangen	van	

het	ziekenhuis.	Hand	eronder	en	het	apparaat	geeft	de	

juiste	dosering	af.
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Doelen voor 2014
In 2014 werken we verder aan de volgende doelen.

•	 Wij maken afspraken met de huisartsen over patiënten met COPD en hart- 
en vaatzieken. We regelen de zorg voor deze chronisch zieken beter.  

•	 Met ziekenhuiszorg in enkele huisartsenpraktijken leveren wij zorg dicht bij 
de patiënt. 

•	 De wachtlijsten en wachttijden voor een behandeling zijn lager dan  
gemiddeld in andere ziekenhuizen. 

•	 De patiënt kan zelf afspraken plannen. Bewaking en begeleiding van  
patiënten thuis via beeldschermen is gestart. 

•	 Bij drie of meer afdelingen zijn avond- en weekendspreekuren ingevoerd. 

•	  We hebben voor het hele ziekenhuis klantbeloften samengesteld. Deze 
worden per afdeling, zorgpad en zorgproces verder ingevuld. 

•	 Lievensberg ziekenhuis ontwikkelt ‘roomservice’ voor de verpleegafdelingen. 

•	 Het patiëntveiligheidssysteem is volledig ingevoerd; de informatie- 
beveiliging voldoet aan de NEN 7510 norm. 

•	 Nieuwe functies in de verpleging zijn ontwikkeld en ingevoerd. Er is meer 
aandacht voor scholing en opleidingen. 

•	 En: voorbereiding van de fusie met het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal 
per 2015.
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Op	de	zijgevel	van	het	ziekenhuis	

staat	sinds	2013	het	gedicht		

‘We zullen er zijn’	van	Johanna	Kruit.	

Het	maakt	deel	uit	van	de	‘Stenen	

Strofen’	van	Bergen	op	Zoom.	Het	

comité	Stenen	Strofen	nodigt	

een	dichter	uit	om	een	gedicht	te	

schrijven	voor	een	bepaalde	locatie	

in	Bergen	op	Zoom.	De	dichter	laat	

zich	inspireren	door	de	plaats.		Het	

ontwerp	van	het	gedicht	op	de	gevel	

van	het	Lievensberg	ziekenhuis	is	

van	Marc	Meeuwissen.	
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Onze uitdagingen
Meer patiënten
Door de vergrijzing stijgt de vraag naar 
zorg, vooral door chronisch zieken. 
Daarvoor is intensieve(re) samen-
werking met een andere zorgorganisa-
ties nodig. 

Minder geld
Meer druk op de prijzen en een limiet 
aan behandelingen vraagt om slimmer 
organiseren. 

Minder personeel 
Op de middellange termijn zijn minder 
mensen beschikbaar voor het werk in 
de zorg. Dat vraagt om investering in 
aantrekkelijke werkplekken. 

Meer kwaliteitseisen 
Meer kwaliteitseisen betekent  
concentratie van gespecialiseerde 
zorg. Dat betekent ook kritisch kijken 
naar wat we als ziekenhuis bieden en 
op welke terreinen we kunnen samen-
werken. 

Meer transparantie-eisen 
Openheid biedt kansen, maar ook  
bedreigingen. We willen dat ons 
ziekenhuis een goede naam heeft en 
houdt. Dat vraagt aandacht voor een 
onderscheidende kwaliteit en organi-

satie van de zorg. 

Meer concurrentie
We zien een toename van 
commerciële behandelcentra voor de  
eenvoudige behandelingen waar-
voor de patiënt zelf kan kiezen. Dat 
betekent	dat	het	belang	van	efficiënt	
werken voor ziekenhuizen toeneemt.

En aan de horizon?
Daar gloort een verandering in de 
zienswijze: we gaan van ziekte & zorg 
naar gedrag & gezondheid.  
Dat betekent dus toenemende aan-
dacht voor preventie.



•	 Verzuim	kost	een	organisatie	geld.	Binnen	een	zorg-	

organisatie	komt	ook	de	kwaliteit	van	de	zorg	in	het		

geding.	Het	Lievensberg	ziekenhuis	besloot	om	bij	het	

oplopen	van	het	verzuimpercentage	in	actie	te	komen	en	

ontwikkelde	een	nieuwe	visie	op	verzuim.	De	aandacht	

werd	verlegd	naar	het	voorkómen	en	het	bespreekbaar	

maken.	De	nieuwe	aanpak	werkt,	het	verzuim	daalt.		

In	2011	ging	het	percentage	naar	3,5	%	(was	5.6%),	in	

2012	naar	2,9%.	In	2013	is	het	verzuimpercentage	3,2%.
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Cijfermatige informatie

OPNAMES & BEHANDELINGEN       2012            2013

Ziekenhuisopnamen       15.178         14.668
Aantal verpleegdagen       67.665         66.786
Eerste polikliniekbezoeken      84.835           94.431
Overige polikliniekbezoeken    130.930       141.822

Aantal bedden/plaatsen                   385                385
Waarvan plaatsen voor psychiatrische
deeltijdbehandeling              18      18
Waarvan PAAZ-bedden              24    24

Het	aantal	officieel	erkende	bedden	bedraagt	367;	het	verschil	betreft	
de 18 deeltijdplaatsen psychiatrie.

CAPACITEIT         2012             2013

VERZUIM (excl. zwangerschap)          2012                          2013

Totaal Lievensberg             2,9%   3,2%
Totaal landelijk                                             4,2%                         4,1%               

Aantal personeelsleden in loondienst     1.622            1.523
(exclusief medisch specialisten)            
Aantal medische specialisten          115               121 
(loondienst + inhuur + vrij beroep)               

PERSONEEL         2012                         2013
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Lievensberg ziekenhuis
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom

Polikliniek Steenbergen
Verpleeghuis De Lindenburgh
Lindenburghlaan 7
4651 TM  Steenbergen

www.lievensbergziekenhuis.nl
Twitter: @Lievensberg
Facebook: Lievensberg ziekenhuis

•	 Algemeen 
0164 278 000 

•	 Raad van Bestuur 
0164 278 875 

•	 Polikliniek Steenbergen 
0167 569 582

•	 Patiënten Service Bureau 
0164 278 795 

•	 PR & Communicatie 
0164 278 732

Colofon
Bezoekadressen Telefoonnummers




