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Leeswijzer
Dit jaardocument bestaat uit twee delen: het maatschappelijk verslag met bijlagen, en de jaarrekening met bijlagen en accountantsverklaring. U vindt deze achtereenvolgens in dit jaardocument.
In hoofdlijnen bevatten de delen de volgende informatie.
Deel 1 Maatschappelijk verslag
Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie
Hoofdstuk 3: Bestuur, toezicht en medezeggenschap
Hoofdstuk 4: Algemeen beleid
Hoofdstuk 5: Kwaliteitsbeleid
Bijlagen bij het maatschappelijk verslag
Deel 2 Jaarrekening
Hoofdstuk 6: Jaarrekening 2013
Bijlagen bij de jaarrekening
Accountantsverklaring
Verspreiding
Het jaardocument 2013 wordt per 1 juni 2014 gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl en op de website van het Lievensberg
ziekenhuis: www.lievensbergziekenhuis.nl. Daarnaast zijn 100 gedrukte exemplaren beschikbaar voor de overlegorganen en
relaties van het Lievensberg ziekenhuis.
Naast het jaardocument 2013 zal de Stichting Lievensberg ziekenhuis een publieksjaarverslag 2013 uitbrengen. Het publieksjaarverslag zal in juni 2014 toegestuurd worden aan medewerkers, overlegorganen en relaties van het Lievensberg ziekenhuis.
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Verklaring afkortingen
ACM

Autoriteit Consument & Markt (voorheen NMa)

AO/IC

Administratieve Organisatie/Interne Controle

ARBO

ARBeidsOmstandigheden

CBT

Crisis Beleidsteam

CCU

Coronary Care Unit (afdeling hartbewaking)

CR

CliëntenRaad

DBC

DiagnoseBehandelCombinatie

DOT

DBC’s Op weg naar Transparantie

EPD

Elektronisch PatiëntenDossier

ERP

Enterprise Resource Planning

EZIS

Elektronisch ZiekenhuisInformatieSysteem

FZR

Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

GAAZ

Geriatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis

HAP

HuisArtsenPost

IC

Intensive Care (afdeling intensieve zorg)

HMIMS		Hospital Major Incident Management and Support
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ICT

Informatie- en CommunicatieTechnologie

IGZ

Inspectie voor de GezondheidsZorg

INK

Instituut voor Nederlandse Kwaliteit

IVF

In Vitro Fertilisatie (reageerbuisbevruchting)

MIP

Meldingen Incidenten Patiëntenzorg

NIAZ

Nederlands Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen

NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit

NVTZ

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

NVZD

Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg

OCT

Operationeel Crisisteam

OHW

Onderhanden werk

OIM

Orthopedische InstrumentMakerij

OK

OperatieKamer(s)

OR

OndernemingsRaad

PAAZ

Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis

PLB

Persoonlijk Levensfase Budget

POS

afdeling PréOperatieve Screening

PVS

PatiëntVeiligheidsSysteem

REN

Regionaal Elektronisch Netwerk

RvB

Raad van Bestuur

RvT

Raad van Toezicht

SEH

SpoedEisende Hulp afdeling

VAAZ

VerpleeghuisAfdeling in een Algemeen Ziekenhuis

VAR

Verpleegkundige AdviesRaad

VIM

Veilig Incidenten Melden

VWS

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP

Werkgroep InfectiePreventie

WOR

Wet op de OndernemingsRaden

ZRTI

Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut
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de ziekenhuiszorg in West-Brabant zal niet meer vanuit twee
zelfstandige ziekenhuizen worden geleverd, maar gezamenlijk
vanuit één ziekenhuisorganisatie. Alle stappen die wij tot nu toe
hebben gezet, en die we in de toekomst nog gaan zetten, hebben steeds als doel de patiënt de best mogelijke zorg bieden,
zo dicht mogelijk bij huis.

Voorwoord

Het streven van de ziekenhuisorganisatie is er steeds op gericht om met verbeteringen en veranderingen de patiëntenzorg
op een hoger plan te brengen en aan te sluiten bij de wens van
de patiënt. Wij hebben dat streven ook opgenomen in onze
beleidskoers ‘Samen nog Beter’ 2011- 2013 die in 2010 is opgesteld. Met 2013 zijn we aangekomen in het derde jaar van
deze beleidskoers. Artsen, verpleegkundigen en alle ziekenhuismedewerkers worden door nieuwe ontwikkelingen dagelijks uitgedaagd om samen te werken aan nog betere kwaliteit
van zorg voor onze patiënten. Dit geldt zowel binnen de muren
van het Lievensberg ziekenhuis als in de samenwerking met
andere zorgpartners, in het bijzonder de huisartsen en de naburige ziekenhuizen. Mijn dank gaat uit naar al die patiënten
die in het verleden gekozen hebben voor, en vertrouwen hebben getoond in ons ziekenhuis. Ik spreek de hoop uit dat wij

Dit is mogelijk het laatste voorwoord voor het Jaardocument

dit vertrouwen in de toekomst behouden. Wij doen er alles aan

van het Lievensberg ziekenhuis. Het fusieproces met het Fran-

om nu en in de toekomst kwalitatieve en veilige patiëntenzorg

ciscus ziekenhuis in Roosendaal leidt ertoe dat in 2015 over

te blijven bieden.

het verslagjaar 2014 een samengevoegd jaardocument zal
verschijnen.

Een belangrijk thema gebaseerd op de gewenste kerndoelen
was in 2013 de voorbereiding van de fusiemelding tussen het

Hiermee nemen wij dan toch afscheid van een periode van

Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis bij de

bijna 50 jaar Lievensberg ziekenhuis. Een periode die begon

Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het ACM hechtte op 30

met een initiatief van de deken van de Rooms-Katholieke kerk

september 2013 haar goedkeuring aan een fusie. Hierdoor

van Bergen op Zoom. Dat initiatief liep kort voor de opening

kunnen beide ziekenhuizen verder werken aan het inrichten

van het Rooms-Katholieke Ziekenhuis uit op een fusieproces

van één ziekenhuisorganisatie met twee hoofdlocaties.

met de protestants-christelijke vertegenwoordiging. Het resultaat was in 1968 een eerste fusieproces voor ons ziekenhuis.

De kerndoelen die wij blijven nastreven zijn:

Het directe gevolg was dat het ziekenhuis aanzienlijk moest

• top in ziekenhuiszorg;

worden uitgebreid.

• thuisziekenhuis voor onze patiënten;
• voorkeursziekenhuis voor onze huisartsen.

Nadien is het Lievensberg ziekenhuis steeds in beweging geweest. Niet alleen bouwkundig en wat functies betreft, maar

De vijf thema’s in de beleidskoers hebben in 2013 de volgende

ook de samenwerking met partners nam toe, zoals met ver-

uitwerking gehad.

pleeghuizen en huisartsen, en met het collega-ziekenhuis in
Roosendaal. Aan de beweging (samen, maar ieder apart) met

1. Voor de kwaliteit van de acute zorgverlening aan de

het Franciscus Ziekenhuis gaat in zekere zin een einde komen:

patiënt heeft de inrichting van een nieuwe Spoedeisende
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Hulp geleid tot betere samenwerking met de aangrenzende

sluiten 2013 af met een positief resultaat van € 828.000,- en

regionale huisartsenpost. Tevens is voor het eerst besloten

een stijging van het eigen vermogen naar € 17.785.000,-.

tot verschuiving van de acute zorg tussen het Franciscus
Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis, bij een aantal ingre-

De Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht van het

pen met laag volume en hoog risico.

Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis besluiten eind 2013 om per 31 december 2013 bestuurlijk te fuseren

2. Als onderdeel van de chronische zorg zijn wij intensief in

en de statuten te wijzigen. De Raad van Bestuur van beide

gesprek gegaan met zorgorganisatie tanteLouise-Vivensis

ziekenhuizen wordt uitgebreid van twee naar vier personen. In

voor verdere ontwikkeling en samenwerking. Het betreft

beide ziekenhuizen treedt per 1 januari 2014 eenzelfde Raad

hier de nazorg/vervolgzorg op de ziekenhuisbehandeling

van Bestuur aan. Als bestuurders van het Lievensberg zieken-

voor patiënten met een hoge mate van kwetsbaarheid.

huis worden per 1 januari benoemd, naast de zittende bestuurders mevrouw Ineke Smalbraak en de heer Hans Ensing, me-

3. Bij goed zorgverlenerschap past ook de relatie met onze

vrouw Janneke van Vliet en de heer Jan van den Brand van het

ketenpartners in de V&V- en thuiszorgsector. Op dit mo-

Franciscus Ziekenhuis.

ment wordt de laatste hand gelegd aan een geriatrische

Ook de Raad van Toezicht wordt per 1 januari 2014 gevormd

revalidatieafdeling van tanteLouise-Vivensis bij ons zieken-

door dezelfde personen. Hiermee is de bestuurlijke fusie tus-

huis. Deze gaat gerealiseerd worden samen met de nieuw-

sen beide ziekenhuizen een feit. Uit de Raad van Toezicht van

bouw voor het nieuwe Moeder- en Kindcentrum voor onze

het Lievensberg ziekenhuis vertrok per 31 december de heer

gehele regio.

J.W.M. Smits. Vanuit het Franciscus Ziekenhuis worden benoemd tot zittend lid Raad van Toezicht van het Lievensberg

4. Een belangrijke stap in de zorglogistiek is de medicijndistri-

ziekenhuis: de heer drs. C.J.S.E. Hermus, de heer ir. G.P. Ja-

butie voor zowel tanteLouise-Vivensis als voor GGZ Wes-

cobs, de heer ing. M.J.J. Mol MBA, de heer W. de Ruiter RA,

telijk Noord-Brabant. Deze vindt vanaf april/mei 2013 plaats

mevrouw prof. mr. M.D.B. Schutjens. Met de personele unie

vanuit de nieuwe distributieapotheek in het Lievensberg

is een goed fundament neer gezet voor het transitiejaar 2014,

ziekenhuis.

om op weg te gaan naar de organisatorische en juridische fusie
van de beide ziekenhuizen.

5. Naast de zorg voor onze patiënten willen wij inzetten op
goed werkgeverschap voor onze medewerkers, maar de

Wij willen in dit voorwoord tevens onze welgemeende dank

recessie geeft weinig ruimte voor betere primaire arbeids-

uitspreken aan personeelsleden, vrijgevestigde medisch spe-

voorwaarden. Goed werkgeverschap is echter meer. Het

cialisten en vrijwilligers die in 2013 hebben bijgedragen aan

zijn ook de mogelijkheden tot her- en bijscholing, carrière-

de zorgverlening in ons Lievensberg ziekenhuis en daarbij ook

perspectieven enzovoort. Daarmee gaan wij aan de slag.

alle vertrouwen uitspreken voor de toekomst.

Een belangrijk doel in 2013 was het vasthouden van het
sterk gedaalde ziekteverzuim. Het resultaat is zeer positief:

Bergen op Zoom, september 2014

het ziekteverzuim is in 2013 3,2%, onder de gestelde eindnorm van 3,6% voor eind 2013. Wij willen allen die daarbij

Vastgesteld door de

Goedgekeurd door de

betrokken zijn complimenteren.

Raad van Bestuur:

Raad van Toezicht:

22 september 2014

23 september 2014

de financiële positie, ondanks deze problemen, licht verbeterd

drs. J.M.L. Ensing

mevr. prof. mr. M.D.B. Schutjens

is, onder andere door versterking van het eigen vermogen. Wij

Voorzitter		 Voorzitter

De nieuwe bekostigingssystematiek DOT leidt bij het berekenen van de opbrengsten tot onzekerheden; onzekerheden die
pas in de loop van 2014 dan wel 2015 zullen worden weggenomen. Desondanks is het verheugend te kunnen melden dat
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1.1

Introductie

1.3.1

Inhoud jaardocument

Het Lievensberg ziekenhuis volgt in hoofdlijnen het tot 2010

Dit jaardocument bevat het maatschappelijk verslag met bijla-

verplichte format van het jaardocument zorg. Een aantal on-

gen en de jaarrekening met bijlagen van de Stichting Lievens-

derwerpen waaraan wij in Lievensberg groot belang hechten

berg ziekenhuis, exploitant van het Lievensberg ziekenhuis in

voegen wij toe.

Bergen op Zoom, gevolgd door de controleverklaring van de

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) hecht op 30 septem-

accountant. In het maatschappelijk verslag zijn het financieel

ber 2013 haar goedkeuring aan een fusie tussen het Francis-

jaarverslag, het sociaal jaarverslag en het kwaliteitsjaarverslag

cus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis

geïntegreerd.

in Bergen op Zoom. Hierdoor kunnen beide ziekenhuizen ver-

Na bespreking met de accountant wordt de definitieve tekst

der werken aan het inrichten van één ziekenhuisorganisatie

vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door

met twee hoofdlocaties. Het ACM-besluit maakt ook de weg

de Raad van Toezicht.

vrij voor een bestuurlijke fusie per 1 januari 2014.
1.3.2
1.2

Uitgangspunten van de verslaggeving

Reikwijdte en periode

In dit jaardocument wordt verslag uitgebracht over de activi-

Bij het opstellen van dit jaardocument zijn als juridische uit-

teiten van Stichting Lievensberg ziekenhuis en de daaraan

gangspunten gehanteerd:

gelieerde juridische entiteiten in 2013. Het verslag betreft

1. de verantwoordingsverplichtingen in de Kwaliteitswet

hoofdzakelijk de activiteiten van het Lievensberg ziekenhuis.

zorginstellingen, de Wet toelating zorginstellingen, de

Juridische entiteiten waarin de Stichting Lievensberg zieken-

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Wet

huis een beleidsbepalende invloed heeft zijn in het maatschap-

klachtrecht cliënten zorginstellingen, de Wet bijzondere

pelijk verslag benoemd en in de financiële consolidatie betrok-

medische verrichtingen, de Wet op het Centraal Bureau

ken. Voor zover niet anders aangegeven wordt uitgegaan van

voor de Statistiek en de Wet openbaarheid uit publieke

de situatie ultimo 2013.

middelen gefinancierde topinkomens;
2. de Richtlijn 655 inzake Jaarverslaggeving zorginstellingen;
3. de statuten van de Stichting Lievensberg ziekenhuis en
van de geconsolideerde rechtsvormen;

1.3.3

Betrouwbaarheid gegevens

De samenstellers hebben ernaar gestreefd zo betrouwbaar
mogelijke informatie op te nemen, gecontroleerd door meerdere personen. Het maatschappelijk verslag is door de accoun-

4. het reglement voor de Raad van Toezicht en het re-

tant nagezien op de voorgeschreven informatieverstrekking;

glement voor de Raad van Bestuur van de Stichting

de jaarrekening is van een goedkeurende controleverklaring

Lievensberg ziekenhuis.

van de accountant voorzien. Deze is ingevoegd aan het einde
van het jaardocument.

1.3

Verantwoording

In dit jaardocument is een grote hoeveelheid informatie over
de prestaties in het recente verleden samengebracht. Het streven is erop gericht hiermee aan de maatschappij een getrouw
beeld te geven van de feitelijke gang van zaken in het Lievensberg ziekenhuis. Soms zijn resultaten gemeld die in een
eerder jaar een doel vormden, op andere plaatsen zijn doelen
geformuleerd die pas na het verslagjaar 2013 tot resultaat zullen leiden. Dit is inherent aan de beleidscyclus waarin voornemens, inspanningen, resultaten en bijstellingen elkaar steeds
opvolgen.
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2. Profiel van de organisatie
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2.1

Introductie

vennootschappen tevens een kapitaalsbelang in de volgende

Als basis voor dit verslag dient de beleidskoers 2011 – 2013:

rechtsvormen:

‘Samen nog Beter’ van het Lievensberg ziekenhuis. Met 367

1. Stichting Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom (zeg-

erkende bedden behoren wij al 45 jaar tot de middelgrote ziekenhuizen in Nederland. Het Lievensberg ziekenhuis hanteert
drie kerndoelen. Wij willen het topziekenhuis zijn in ziekenhuiszorg, het thuisziekenhuis voor onze patiënten en het voorkeursziekenhuis voor onze huisartsen.

genschap 100%);
2. Lievensberg Holding B.V. te Bergen op Zoom (100% aan
deelhouder);
3. Lievensberg Zorg B.V. te Bergen op Zoom (100% aandeelhouder);
4. Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V. (100% aan

2.2

Algemene identificatiegegevens

5. Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. (51%

Naam verslagleggende
rechtspersoon

deelhouder);

Stichting Lievensberg ziekenhuis

Bedrijfsnaam organisatie Lievensberg ziekenhuis
Adres

Boerhaaveplein 1

Postcode + Plaats

4624 VT Bergen op Zoom

Telefoonnummer

0164–278 875
(secretariaat Raad van Bestuur)

aandeelhouder);
6. Stichting Beheer Boerhaaveplein te Bergen op Zoom (zeggenschap 100%);
7. Lievensberg Scheldekliniek B.V. te Bergen op Zoom (100%
aandeelhouder);
8. Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium WestBrabant (zeggenschap 50%);

Nummer
Kamer van Koophandel

41102237

E-mailadres

rvb@lievensberg.nl

Internetpagina

www.lievensbergziekenhuis.nl

9. Stichting Nucleaire Geneeskunde West-Brabant te Roosendaal (zeggenschap 50%);
10. Stichting Medische Microbiologie te Roosendaal (zeggenschap 50%); De stichtingen vermeld onder 9 en 10 worden

2.3

Structuur

2.3.1

Juridische structuur

Stichting Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom exploiteert het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en een

geconsolideerd door het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal.
11. Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V. te Bergen op
Zoom (50% aandeelhouder).

polikliniek te Steenbergen. De Stichting Lievensberg ziekenhuis en de Lievensberg Zorg B.V. beschikken over toelatingen

Gezien het beperkte belang in verhouding tot het totaal en het

voor het verlenen van medisch specialistische zorg. Sinds

feit dat de cijfers nog niet bekend zijn, is besloten deze B.V. niet

26 augustus 2009 is sprake van een groepsstructuur met de

mee te nemen in de consolidatie.

Stichting Lievensberg ziekenhuis als ‘topstichting’ van het concern. Het organigram van de Lievensberg groep bij paragraaf

Geen zeggenschap wordt uitgeoefend in de steunstichting
Stichting Vrienden van Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op

Consolidatie

Zoom. Deze is tevens vrijgesteld van consolidatie.

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de Stichting Lievensberg ziekenhuis,

2.3.2

haar vennootschappen en andere rechtspersonen waarover

Stichting Lievensberg ziekenhuis

zij beslissende zeggenschap kan uitoefenen. In de vennoot-

Op 30 september 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt

schappen van de groepsstructuur beschikt Lievensberg over

(ACM) haar goedkeuring gehecht aan een fusie (een concen-

de meerderheid van de stemrechten en kan daardoor de fi-

tratie in de zin van de Mededingingswet) van het Franciscus

nanciële en operationele activiteiten beheersen. De Stichting

Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis. Dat was voor beide

Lievensberg ziekenhuis heeft een zeggenschapsbelang en bij

ziekenhuizen een belangrijke voorwaarde om het voorgeno-

Besturingsmodel

15

Binnen de collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur hebben
de bestuursleden de aandachtsgebieden patiëntenzorg en beheer, maar zijn zij afzonderlijk en gezamenlijk eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ziekenhuisorganisatie als
geheel.
Per 1 maart 2013 is mw. drs. D.J.C. Smalbraak benoemd als
lid van de Raad van Bestuur. Mevrouw Smalbraak is afkomstig
uit het Amphia Ziekenhuis Breda, waar zij tot haar benoeming
werkte als gynaecoloog.
Medische staf
Alle medisch specialisten werkzaam in het Lievensberg ziekenhuis zijn lid of buitengewoon lid van de Vereniging Medische
Staf. Passend in de gedachte van het geïntegreerd medisch
specialistische bedrijf is de medische staf op tal van manieren
men fusieproces verder vorm te geven en toe te werken naar

nauw betrokken bij de beleidsvorming en de dagelijkse gang

de eerste stap daarin: een bestuurlijke fusie door personele

van zaken in het ziekenhuis. Het stafbestuur vergadert weke-

unies van de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht

lijks. Tweewekelijks vindt gestructureerd overleg plaats tussen

per 1 januari 2014. Meer toelichting over de fusieplannen vindt

het stafbestuur en de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur

u in paragraaf 4.2.3.

woont de maandelijkse vergaderingen van de Vereniging Medische Staf bij. Paragraaf 3.6 geeft meer informatie over het

Raad van Toezicht

statuten en het reglement voor de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid
van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Het bestuur van de Vereniging Medische Staf (stafbestuur) be-

binnen de stichting en de met haar verbonden instellingen en/

stond in 2013 uit:

of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van

Naam

Functie

Specialisme

Bestuur met advies terzijde (art. 1 Reglement RvT). De taken

Dr. J. Ramondt

Voorzitter

Gynaecoloog

en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten

Mw. G. Wijma

Secretaris

Klinisch geriater

en het reglement voor de Raad van Toezicht. In de statuten

(m.u.v. 1-9-2012

van de Stichting Lievensberg ziekenhuis is in januari 2012 een

tot 01-03-2013)

artikel toegevoegd betreffende vrijwaring en vrijtekening voor

M.H.C. Kahn

Penningmeester

Radioloog

de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In

P.R.A. Sars

Lid

Chirurg

paragraaf 3.4 wordt verder ingegaan op de Raad van Toezicht.

Mw. C.A.G. van

Lid

Longarts

Esbroeck

(waarnemend

Raad van Bestuur

secretaris tot

De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van

01-03-2013)

de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur dient primair het
belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke func-

Vrijgevestigde medisch specialisten

tie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een even-

Het aantal vrijgevestigde medisch specialisten is circa twee-

wichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting

derde van het totaal aantal medisch specialisten in het Lie-

betrokken zijn (art. 1 lid 1 en 2 reglement Raad van Bestuur).

vensberg ziekenhuis. Zij hebben zich sinds enige jaren ver-

16

enigd in meerdere collectieven die alle dezelfde afspraken

2.3.3

hebben gemaakt met de Raad van Bestuur. De Raad van Be-

Het Lievensberg ziekenhuis kent een vraaggeoriënteerde

stuur overlegt maandelijks met vertegenwoordigers van deze

structuur, ingericht vanuit de zorgprocessen. Deze structuur,

collectieven.

in 2012 ingevoerd, biedt meer regelruimte en resultaatverant-

Organisatiestructuur

woordelijkheid op het niveau van zorgeenheden en zorggroeManagementteam

pen. Dat maakt het mogelijk om beter te ondernemen, slag-

In het managementteam onder leiding van de Raad van Be-

vaardig in te spelen op externe ontwikkelingen en te voldoen

stuur komen alle beleidsvoornemens aan de orde. Tevens

aan eisen op het gebied van klantgerichtheid, kwaliteit en doel-

vindt in het managementteam afstemming en meningsvor-

matigheid.

ming plaats over relevante ontwikkelingen bij de zorggroepen

De structuur kent drie zorggroepen: snijdend, beschouwend

en diensten en wordt door de Raad van Bestuur verslag uit-

en medisch ondersteunend. De zorggroepmanagers snijdend

gebracht over het overleg met de adviesorganen en externe

en beschouwend faciliteren hun zorgmanagers om integraal

belanghebbenden. De diensthoofden en zorggroepmanagers

de verantwoordelijkheid te dragen voor hun zorgeenheid. Elke

zijn verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar hun

zorgeenheid bestaat uit de klinische en poliklinische afdeling

afdelingshoofden en zorgmanagers. Het managementteam

van een specialisme en eventueel functieonderzoek. Vanuit

vergadert 1 maal per 2 weken en legt zijn adviezen en afspra-

elk specialisme is een gemandateerde medisch specialist be-

ken vast in het MT-verslag.

noemd die als aanspreekpunt fungeert voor de zorgmanager.
Alle medisch ondersteunende specialismen zijn ondergebracht

In 2013 is de samenstelling van het managementteam als

in de Medisch Ondersteunende Sector. Een van de hoofden

volgt:

fungeert als MOS-vertegenwoordiger in het Managementteam

Naam

Functie

en draagt zorg voor de informatie en communicatie richting de

D.L. de Bakker,

Vertegenwoordiger medische

medisch ondersteunende afdelingen. De dwarsverbanden in

anesthesioloog

staf

de organisatiestructuur en de aansturing van veranderingen

A. van den Brink, MHA

Hoofd personeel en organisatie

worden mede ingevuld door commissies, stuur- en werkgroe-

Drs. J.M.L. Ensing

Voorzitter Raad van Bestuur

pen. De leden daarvan worden door de Raad van Bestuur be-

B.J. de Graaf, MBA

Zorggroepmanager

noemd op basis van hun functie, hun deskundigheid en hun

beschouwend

betrokkenheid bij het betreffende onderwerp.

Drs. E.T.H.G.J. Oremus

Vertegenwoordiger Medisch

tot 1 november 2013

Ondersteunende Sector

Drs. H.A. Avenarius sinds

2.3.4

Medezeggenschapsstructuur

Zoals uit het organigram blijkt, heeft het Lievensberg zieken-

1 november 2013

huis een Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Beide organen

Drs. D.J.C. Smalbraak

Lid Raad van Bestuur

beschikken over de hen wettelijk toekomende verantwoor-

Drs. A.R.M. Slooff

Zorggroepmanager snijdend

delijkheden en bevoegdheden. Gezien de aard van het zie-

Mw. M.E.J.G. Soberjé

Hoofd hoteldienst

kenhuis heeft (het bestuur van) de Vereniging Medische Staf

Drs. L.J. Stevens, MHA

Hoofd financiën en

eveneens een belangrijke adviestaak. De Verpleegkundige

informatievoorziening

AdviesRaad geeft formeel een stem aan de verpleegkundige

Secretaris Raad van

beroepsgroep. De rollen en taken van deze vier adviesorganen

Bestuur

worden in hoofdstuk 3 toegelicht.

Mw. mr. P. Verdult-Hazen
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2.3.5

Structuur en besturing geconsolideerde

berg Holding B.V. is 100% aandeelhouder van de Lievensberg

rechtsvormen

Zorg B.V. en van de Lievensberg Scheldekliniek B.V. De Stich-

Stichting Lievensberg ziekenhuis

ting Lievensberg ziekenhuis vormt het bestuur van de Holding

Op 26 augustus 2009 zijn de statuten van de Stichting Lievens-

B.V. en de Holding B.V. vormt het bestuur van de Zorg B.V. en

berg ziekenhuis aangepast aan de concernstructuur en de ge-

de Scheldekliniek B.V. De Raad van Bestuur van de Stichting

moderniseerde bedrijfsnaam: Lievensberg ziekenhuis. Onder

Lievensberg ziekenhuis vertegenwoordigt de aandeelhouders-

de topstichting zijn diverse rechtsvormen gehangen om beter

rechtspersonen in deze B.V. en de andere B.V.’s.

te kunnen anticiperen op nieuwe ondernemingskansen.
Lievensberg Zorg B.V.
Lievensberg Holding B.V.

De Lievensberg Zorg B.V. is 26 augustus 2009 opgericht om

De topstichting Stichting Lievensberg ziekenhuis is 100% aan-

verzekerde zorg te kunnen aanbieden in de vorm van een

deelhouder van de Lievensberg Holding B.V. en deze Lievens-

zelfstandig behandelcentrum, maar gelieerd aan de Stichting









































































19

Lievensberg ziekenhuis. De toelating als instelling voor me-

strumentmakerij OIM vestiging West-Brabant, Sanquin Bloed-

disch specialistische zorg volgde op 18 september 2009. De

bank regio Zuidwest, een orthopedische schoenmaker, een

Lievensberg Zorg B.V. heeft als toegelaten zorginstelling een

huid- en laserkliniek en de Poliklinische Apotheek Lievensberg

Raad van Commissarissen, waarvan de samenstelling eind

B.V.

2013 op 1 zetel na identiek is aan de Raad van Toezicht van
de Stichting Lievensberg ziekenhuis. Door de Zorg B.V. is op

Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West

16 februari 2010 het Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland

Brabant

B.V. opgericht en op 18 mei 2011 het Dermatologisch Centrum

De doelstelling van de stichting is het verrichten van patholo-

Zuid West Nederland B.V.

gische en cytologische onderzoeken ten behoeve van patiënten in de regio. Tevens verricht zij onderzoek aan materiaal

Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V.

verkregen bij huisartsen en bevolkingsonderzoeken. De stich-

Het Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V. is opge-

ting is gehuisvest in het Lievensberg ziekenhuis. Het bestuur

richt om behandelingen te kunnen aanbieden aan mensen met

wordt gevormd door de Raden van Bestuur van het Franciscus

overgewicht. Onder de handelsnaam Centrum voor Overge-

Ziekenhuis te Roosendaal en van het Lievensberg ziekenhuis

wicht en Obesitas biedt dit zelfstandig behandelcentrum polikli-

te Bergen op Zoom. De stichting heeft 25 personeelsleden in

nische en klinische behandelingen aan, inclusief chirurgische

dienst, die worden aangestuurd door een van de pathologen

ingrepen en nazorg. Een deel van de diagnostiek en alle ope-

als hoofd van de afdeling. De pathologen zijn per 1 januari

raties en opnamen vinden plaats in het Lievensberg zieken-

2009 overgegaan naar vrije vestiging.

huis; de poliklinische behandelingen in de aan het Lievensberg
ziekenhuis grenzende polikliniek. Het centrum beschikt eind

Andere dochterstichtingen

2013 over drie algemeen chirurgen met de specialisatie baria-

De Stichting Nucleaire Geneeskunde West Brabant en de

trische en laparoscopische chirurgie.

Stichting Medische Microbiologie hebben hun zetel in Roosendaal en worden geconsolideerd door het Franciscus Zie-

Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V.

kenhuis te Roosendaal. Zij leveren hun diensten aan de beide

Het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. biedt

ziekenhuizen. De Stichting Medische Microbiologie huurt eigen

onder de handelsnaam dermaTeam dermatologische poliklini-

ruimte in het Lievensberg ziekenhuis.

sche behandelingen aan in Bergen op Zoom, Goes en Middelburg. De vestiging in Goes ging in 2013 open. Het centrum

2.4

Kerngegevens

beschikt over meerdere behandelkamers waarin alle gebrui-

2.4.1

Kernactiviteiten en profiel

kelijke dermatologische behandelingen kunnen worden uitge-

Het profiel van het Lievensberg ziekenhuis is gericht op de

voerd. Voor een eventuele klinische opname kunnen patiën-

zorgverlening aan de patiënt. Wij combineren missie en visie

ten terecht in het Lievensberg ziekenhuis, met behoud van de

in de kerndoelen:

eigen dermatoloog. Het centrum beschikt eind 2013 over zes

• top in de ziekenhuiszorg, met veilige, patiëntgerichte, tijdige,

dermatologen, waarvan vier eveneens werkzaam in het Lievensberg ziekenhuis.

effectieve en doelmatige zorg;
• een gastvrij thuisziekenhuis waar patiënten met warmte en
vertrouwen ontvangen en behandeld worden als gewaar-

Lievensberg Scheldekliniek B.V.

deerde klanten;

Deze vennootschap richt zich uitsluitend op onverzekerde

• een voorkeurspartner in ziekenhuiszorg voor andere zie-

zorg. De Lievensberg Scheldekliniek B.V. heeft naast het be-

kenhuizen, huisartsen, verloskundigen, verpleeg- en verzor-

stuur, een College van Advies en een Medische Adviesraad.

gingshuizen en thuiszorg.

Stichting Beheer Boerhaaveplein

2.4.2

Deze stichting verhuurt op het terrein van het ziekenhuis ruim-

Met ruim 135 medisch specialisten en circa 1.600 medewer-

ten aan ziekenhuisverwante organisaties: de orthopedische in-

kers (personeelsleden en vrijwilligers) verlenen wij zorg voor
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Omvang functies en bedden/plaatsen

de inwoners van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen
en Woensdrecht in Westelijk Noord-Brabant, de Zeeuwse gemeente Tholen en aan patiënten uit de gemeente Reimerswaal
en van elders naar het Lievensberg ziekenhuis.
In 2013 bezoeken bijna 236.300 mensen de polikliniek, waarvan bijna 94.500 voor een eerste polikliniekbezoek. In de kliniek worden circa 14.700 patiënten opgenomen, op de afdeling
dagbehandeling bijna 13.000 mensen. Vrijwel alle basisspecialismen zijn aanwezig, inclusief kinderneurologie en nefrologie.
Naast de bijzondere functies revalidatiedagbehandeling, PAAZ
en GAAZ kunnen ook genoemd worden: pijnbestrijding, oncologie, specifieke ouderenzorg, bariatrische chirurgie en hemodialyse. Daarnaast beschikt het Lievensberg ziekenhuis over
een afdeling Spoedeisende hulp, een afdeling Radiologie, een
ziekenhuisapotheek en een laboratorium voor klinische chemie
en hematologie.
Samen met het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal beschikken wij over het pathologisch en cytologisch laboratorium, de
nucleaire geneeskunde, de medische mircobiologie en de klinische fysica. Samen met Mediq Groep beschikken wij over
een poliklinische en dienstapotheek. De Stichting tanteLouiseVivensis heeft in het Lievensberg ziekenhuis een verpleeghuisafdeling van 15 bedden. Vanuit het Amphia Ziekenhuis te
Breda wordt de functie kaakchirurgie ingevuld; vanuit het St.
Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg de functie neurochirurgie. Nazorg bij radiotherapeutische behandelingen vindt in Lievensberg plaats vanuit het ZRTI in Vlissingen. De kinderneuroloog
van de Admiraal de Ruijterziekenhuis houdt een spreekuur in
het ziekenhuis.

2006 over een erkenning voor onbepaalde tijd als orgaanbank

Het Lievensberg ziekenhuis beschikt niet over vergunningen

(de ‘botbank’).

op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen,
noch over aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet bijzondere

2.4.3

medische verrichtingen. Wel wordt de eerste fase van IVF door

In 2013 is de productie van het Lievensberg ziekenhuis op-

Omvang productie, personeel en opbrengsten

de gynaecologen onder verantwoordelijkheid van het IVF-cen-

nieuw gestegen. De kerngegevens staan hierna, meer details

trum uitgevoerd. Het Lievensberg ziekenhuis beschikt sinds

vindt u in de jaarrekening en DigiMV.

Kerngegeven

2012

2013

Aantal

Aantal

per einde verslagjaar

385

385

Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling

18

18

Waarvan PAAZ-bedden

24

24

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

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

2011

2012

2013

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s (ontleend aan
ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS)

121.021		

PM/n.v.t. *)

Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar

85.588

84.835

94.431

Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar

141.102

130.930

141.822

1.588

1.622

1.523

1.014

1.045

1.030,2

110

115

121

88,30

92,19

96,48

BEDRAG

BEDRAG

BEDRAG

Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar

106.602.996

113.798.344

113.683.109

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

59.472.977

3.414.104

160.193

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

47.130.019

110.384.240

113.522.916

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten
per einde verslagjaar
Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten
per einde verslagjaar
Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep)
per einde verslagjaar
Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep)
per einde verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten (in euro’s)

*) Aantal geopende DBC’s geeft door invoering DOT-systematiek geen juist beeld.

2.5

Werkgebied

Het primaire verzorgingsgebied van het Lievensberg ziekenhuis wordt gevormd door het gebied Westelijk Noord-Brabant
met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, de Zeeuwse gemeente Tholen en een deel van de
Zeeuwse gemeente Reimerswaal met een adherente bevolking van ca. 110.000 personen. De Psychiatrische Afdeling
Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het Lievensberg Ziekenhuis
opereert in zorgkantoorregio 27, West-Brabant. Voor de bovenregionale functies revalidatie, geriatrie en psychiatrie richten
wij ons ook op het secundaire verzorgingsgebied met de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk. Voor pijnbestrijding en dermatologie komen patiënten uit heel Zuid West
Nederland; voor de bariatrie zelfs uit een nog groter gebied.
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2.6

Belanghebbenden

door een getrapte fusie; een bestuurlijke fusie per 1 janu-

Vanuit de doelstelling van het ziekenhuis streeft Lievensberg

ari 2014, een juridische en organisatorische fusie van beide

naar optimale relaties met de belanghebbenden en belangstel-

ziekenhuisorganisaties per 1 januari 2015. De regionale

lenden. Met verschillende partijen heeft de onderlinge samen-

maatschappen reumatologie, urologie, plastische chirurgie,

werking een duidelijke vorm gekregen. Een greep daaruit:

gynaecologie, chirurgie en psychiatrie zijn brugmaatschap-

• De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt op basis

pen: gevestigd in beide ziekenhuizen, evenals de vakgroep

van wetgeving toezicht op de kwaliteit van zorg in o.a. zie-

klinische fysica. Veel maatschappen en vakgroepen zijn in

kenhuizen en voert regelmatig thematische onderzoeken uit.

2013 de verkenning gestart naar een gemeenschappelijke

Aanbevelingen uit het in 2011 verschenen rapport ‘risico’s

visie op hun specialisme en/of een fusie van de maatschap-

avond, nacht en weekend moeten beter afgedekt’ zijn inge-

pen/vakgroepen, in lijn met de voorgenomen ziekenhuisfu-

voerd. Een circulaire ten aanzien van cytostatica is als input

sie. Andere maatschappen/vakgroepen nemen over en weer

gebruikt bij interne audits op de oncologische afdelingen. Uit

de ANW-diensten waar.

het thematisch toezicht in 2011 naar Biorisk blijkt dat Lie-

Met de eerstelijns verloskundigen vormen de gynaecologen

vensberg ziekenhuis aan de gestelde voorwaarden voldoet.

en kinderartsen een Verloskundig SamenwerkingsVerband

Naast thematisch onderzoek is er gefaseerd toezicht. De

dat aan de eisen van de IGZ voldoet. Enkele eerstelijns ver-

IGZ vraagt kwaliteitsinformatie uit en bespreekt de resultaten

loskundigen hebben in 2013 binnen het Lievensberg zieken-

tijdens het jaargesprek met de Raad van Bestuur en verte-

huis een Echocentrum geopend voor prenatale screening.

genwoordiging van de medische staf. Het gesprek is positief
verlopen.

• In 2009 is met het Amphia Ziekenhuis in Breda overeenstemming bereikt over de samenwerking van de zorgverlening

• Het ziekenhuis voert met de zorgverzekeraars regelmatig

aan patiënten die zorg op een hoger niveau Intensive Care

overleg waarbij beleid, productie en kwaliteit worden bespro-

afdeling behoeven. Al veel langer houden de kaakchirurgen,

ken. Met individuele zorgverzekeraars maakt het ziekenhuis

verbonden aan het Amphia Ziekenhuis, spreekuren in het

prijsafspraken voor het B-segment. Voor 2013 is met alle

Lievensberg ziekenhuis. In oktober 2011 sloten het Amphia

zorgverzekeraars een contract afgesproken.

Ziekenhuis, het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg
ziekenhuis een convenant over hun gezamenlijke ambitie en

• Op ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg wordt

intentie om de ziekenhuiszorg voor West-Brabant op zo hoog

sinds jaar en dag geanticipeerd door overleg en waar nodig

mogelijk niveau te houden.

samenwerking met het Franciscus Ziekenhuis te Roosen-

Samenwerking binnen volgende pijlers is verkend: medische

daal. Dit is bekrachtigd in een formele samenwerkingsover-

functies, medisch ondersteunende functies en niet medisch

eenkomst uit 2006, uitgaande van de eigen autonomie en

ondersteunende functies, rekening houdend met de wette-

identiteit. Als gevolg van strengere kwaliteitseisen en volu-

lijke mogelijkheden en begrenzingen.

menormen zal de jarenlange samenwerking gevolgd worden
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• Het regionale traumacentrum is gevestigd in het St. Elisa-

• De ziekenhuisapothekers hebben de supervisie over de ge-

beth Ziekenhuis te Tilburg. Ernstige traumapatiënten worden

neesmiddelendistributie in de regionale zorginstellingen van

op de SEH van Lievensberg gestabiliseerd en aansluitend

de Stichting tanteLouise-Vivensis, GGZ-WNB, Ten Anker en

verwezen naar dit traumacentrum. Een van de neurochi-

De Schutse. Na een aanbestedingsprocedure besluiten Ten

rurgen vanuit het St. Elisabeth Ziekenhuis houdt wekelijks

Anker en De Schutse eind 2012 de medicatie van elders te

spreekuur en opereert in Lievensberg.

betrekken. Met Stichting tanteLouise-Vivensis en GGZ-WNB
werden in 2013 en 2014 contracten gesloten omtrent een

• In samenwerking met de Stichting Admiraal de Ruijter Ziekenhuizen te Goes is de ontwikkeling van een hemodialyse-

door Lievensberg ziekenhuis geleide centrale distributieapotheek. De distributieapotheek functioneert sinds april 2013.

afdeling in het Lievensberg ziekenhuis in 2009 gerealiseerd.
Sinds januari 2010 worden patiënten behandeld; begin 2011

• Het farmaceutisch steunpunt onderhoudt vanuit het zieken-

is de capaciteit uitgebreid naar 12 plaatsen. Het Dialysecen-

huis nauwe contacten met de apothekers en (apotheekhou-

trum heeft nu 9 dialysestations en 1 acute kamer.

dende) huisartsen in de regio. De veiligheid en de kwaliteit
van medicatieverstrekking tijdens en na ziekenhuisopname

• De kinderneuroloog uit Goes houdt tweewekelijks spreekuur

zijn hiermee duidelijk gebaat.

in het Lievensberg ziekenhuis.
• In het transmuraal steunpunt zijn transferverpleegkundigen
• De nieuwe locatie van de afdeling Spoedeisende Hulp en

werkzaam die bemiddelen bij ontslag van patiënten. Zij dra-

aangrenzende Regionale Huisartsenpost is sinds eind 2011

gen bij aan een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis door

in gebruik. Alle patiënten melden zij aan één gezamenlijke

een goed georganiseerde en voorbereide terugkeer naar de

balie waarna triage en verwijzing naar SEH of HAP plaats-

thuissituatie of een plaatsing in een andere zorginstelling. De

vindt.

transferverpleegkundigen zijn sinds 2010 in dienst van het
Lievensberg ziekenhuis, nadat het Centrum Indicatiestelling

• De Stichting tanteLouise-Vivensis huurt de VAAZ, een ver-

Zorg met deze taak stopte. Door aanscherping van de regel-

pleeghuisafdeling binnen de muren van Lievensberg met

geving wordt in 2014 in overleg met de ketenpartners een

15 tot 19 bedden. De afdeling is in gebruik voor somatische

nieuwe inrichting van de taken vastgesteld.

ziektebeelden als collum care patiënten. In 2013 startte de
voorbereidingen voor nieuwbouw voor een grotere afdeling

• Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Bergen op Zoom, Roo-

op de 2e verdieping boven de SEH/HAP voor geriatrische

sendaal en Tholen heeft als doel de zorg voor mensen in

revalidatie. De realisatie daarvan wordt verwacht in het voor-

de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren en de

jaar van 2015.

kwaliteit van deze zorgverlening te verbeteren. Mw. J. van
Vliet is voorzitter van het netwerk. De netwerkcoördinator is

• Daarnaast verrichten de revalidatieartsen en geriaters van
het Lievensberg ziekenhuis al jarenlang een consulentschap

het aanspreekpunt van het netwerk en is sinds 2007 gehuisvest in het Lievensberg ziekenhuis.

in enkele vestigingen van tanteLouise-Vivensis. Zij breiden
dat in 2011 uit naar Zorgcentrum De Schutse in Sint Annaland en in 2012 naar Zorgcentrum Ten Anker in Tholen.
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• Het Regionaal Elektronisch Netwerk heeft als doel de geautomatiseerde informatieverstrekking tussen de regionale

zorginstellingen te verbeteren. Het REN richt zich voornamelijk op het berichtenverkeer naar huisartsen en oriënteert
zich op de mogelijkheden om de informatiestroom tweezijdig
en sneller te maken. Bestuurder de heer Ensing is sinds 1
januari 2009 voorzitter van het REN.
• Onderlinge waarborgmaatschappij MediRisk te Utrecht is de
verzekeraar van medische aansprakelijkheid. Lievensberg
was een van de oprichters van MediRisk. Per 1 januari 2012
is de heer Ensing toegetreden tot de Raad van Commissarissen van MediRisk.
• De ZRTI besloten om in samenwerking met het Lievensberg
Ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis
in Roosendaal, een nevenvestiging van het ZRTI in WestBrabant te realiseren. Vooruitlopend op de concentratie van
de oncologische zorg van de beide ziekenhuizen in Roosendaal, is gekozen voor het terrein van het Franciscus ziekenhuis als meest geschikte locatie voor de nieuwe vestiging
van het ZRTI.
Nog niet genoemde samenwerkingsverbanden waarin het Lievensberg ziekenhuis deelneemt zijn:
• Onderlinge waarborgmaatschappij MediFire te Utrecht.
• Maatschap Revalidatie met Stichting Revant te Breda en het
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal.
• GGZ WNB te Halsteren, samenwerkingsovereenkomst t.b.v.
de psychiatrie.
• Mytylschool Roosendaal en NSWAC ’t Kroeven, inzake revalidatiebehandelingen op locatie.
• Westbrabants Overleg Zorg voor transmurale afstemming.
• Integraal Kankercentrum Nederland, vestiging Rotterdam.
• Stichting Projecten Arbeidsmarkt Zorgsector West-Brabant.
• Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing te Utrecht.
• Diverse landelijke en regionale opleidingsinstellingen en instellingen ten behoeve van subsidiëring van opleidingsplaatsen, stageplaatsen of reguliere formatie.
Diverse landelijke registratieorganen.
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3. Bestuur, toezicht,
bedrijfsvoering en
medezeggenschap
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3.1

Introductie

3.2.2

Overige normen

In dit derde hoofdstuk wordt de ‘good governance’ gedachte

Met deze verslaglegging wil het Lievensberg ziekenhuis tevens

die het Lievensberg ziekenhuis volgt uitgewerkt. Achtereen-

voldoen aan het NVZ Zorghandvest voor ziekenhuizen en de

volgens wordt ingegaan op de normen voor goed bestuur, het

Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD (Vereni-

bestuur

ging van Bestuurders in de Gezondheidszorg).

en toezicht en de samenwerking met de adviesorganen Vereniging Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en

3.3

Raad van Bestuur

Verpleegkundige Adviesraad.

3.3.1

Taak en werkwijze Raad van Bestuur

De tweehoofdige Raad van Bestuur onder voorzitterschap
3.2

Normen voor goed bestuur

van drs. J.M.L. Ensing is in 2013 eindverantwoordelijk voor en

3.2.1

Zorgbrede Governancecode

belast met het besturen van het Lievensberg ziekenhuis. De

Het Lievensberg ziekenhuis past de Zorgbrede Governance

Raad van Bestuur hecht grote waarde aan integriteit, voorkomt

Code toe. De reglementen van de Raad van Toezicht en de

(de schijn van) belangenverstrengeling en stelt zich toetsbaar

Raad van Bestuur zijn daarvoor in 2010 aangepast.

op ten aanzien van zijn eigen functioneren.
Het reglement Raad van Bestuur beschrijft de collectieve ver-

Bij ‘good governance’ zijn vier deelprocessen te onderschei-

antwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Daarbinnen is een

den:

lid primair aanspreekbaar op de aan hem toegewezen taken

Toezicht is gericht op het bewaken van de realisatie van de

en aandachtsgebieden. Het reglement voorziet verder in re-

fundamentele doelstellingen van de organisatie en heeft een

gelingen voor besluitvorming en waarneming, openbaarheid,

lange termijn dimensie. Behalve door de Raad van Toezicht

openheid en interne en externe verantwoording. In de statuten

(intern toezicht) wordt toezicht ook uitgeoefend door externe

en het reglement Raad van Toezicht is vermeld welke informa-

toezichthouders.

tie de Raad van Bestuur minimaal aan de Raad van Toezicht

Verantwoorden betreft het verstrekken van informatie over de

ter beschikking stelt. Bij het agendaoverleg, ter voorbereiding

opgedragen taken en gedelegeerde bevoegdheden aan voor-

op de Raad van Toezicht vergaderingen, wordt een checklist

namelijk externe belanghebbenden.

gehanteerd.

Sturen gaat om het richting geven aan de organisatie en het
overleg met ketenpartners ter realisatie van de doelstellingen

De informatie over de bezoldiging van de bestuurders is ver-

en strategie.

meld in de jaarrekening en in DigiMV. De beloning van de leden

Beheersen betreft het opstellen, volgen en bijsturen van pro-

van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de NVZD regeling.

cessen, prestaties en risico’s van de organisatie.
Voor het Lievensberg ziekenhuis is ‘good governance’ nadruk-

3.3.2 Samenstelling en nevenfuncties

kelijk het uitgangspunt voor het handelen van de Raad van

Vanaf 1 april 2007 is sprake van een tweehoofdige collegiale

Toezicht en Raad van Bestuur. Wij hebben een bijzondere

Raad van Bestuur. Deze situatie wijzigt in 2012 na het vertrek

maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat wij als private

van dhr. A.A.M. Ruikes. De heer drs. J.M.L. Ensing wordt door

instelling inspanningen verrichten op het gebied van drie pu-

de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter. Met ingang van 1

blieke belangen: kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid

maart 2013 is mw. drs. D.J.C.. Smalbraak lid van de Raad van

van zorg. Wij zijn verantwoordelijk voor patiëntgerichte zorg en

Bestuur. Het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid voor het

voor een transparante wijze van verantwoording afleggen aan

functioneren van de Raad van Bestuur ligt bij de voorzitter van

de samenleving.

de RvB, de heer Ensing.
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Dhr. H. Ensing vervult naast functies binnen de rechtsvormen

De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht tijdig van

in de groepsstructuur van Lievensberg de volgende functies:

alle voor een adequaat functioneren benodigde informatie. Dit

voorzitter Regionaal Elektronisch Netwerk, lid bestuur Stich-

gebeurt in de reguliere bijeenkomsten tussen beide gremia, of

ting Projecten Arbeidsmarkt Zorg sector West Brabant (PAZ),

als daar aanleiding toe is ook tussentijds. Voorts heeft de Raad

lid bestuur Stichting Algemene Ziekenhuizen (SAZ), lid Raad

van Toezicht jaarlijks overleg met het bestuur van de Vereni-

van Commissarissen MediRisk, lid Raad van Toezicht Stichting

ging Medische Staf. Een delegatie van de Raad van Toezicht

Regionale Trombosedienst Breda e.o., lid AdviesRaad Zeeuws

woont een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met

RadioTherapeutisch Instituut, lid Maatschap Revalidatie West-

de Cliëntenraad bij. Om een goed beeld te krijgen van wat bij

Brabant en Zeeland, lid bestuur Brabants Zeeuwse Werkge-

de medewerkers van het ziekenhuis leeft, wordt tweemaal per

versvereniging.

jaar een overlegvergadering van de Ondernemingsraad bijge-

Mw. D.J.C. Smalbraak, vervult de nevenfuncties in de groeps-

woond. Ook worden er regelmatig werkbezoeken afgelegd aan

structuur: lid bestuur Lievensberg Scheldekliniek B.V., lid be-

medische en ondersteunende afdelingen.

stuur Lievensberg Holding B.V., Lievensberg Zorg B.V., secretaris Stichting Beheer Boerhaaveplein.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De
Cliëntenraad kan voor één zetel een bindende voordracht

3.4

Raad van Toezicht

doen. Eén lid wordt voorgedragen door de Ondernemingsraad.

3.4.1

Taak en werkwijze Raad van Toezicht

De Vereniging Medische Staf en een door de huisartsen uit de

De Raad van Toezicht heeft als taak het toezicht houden op

regio aan te wijzen contactorgaan kunnen elk voor één zetel

het bestuur van het ziekenhuis en op de algemene gang van

een aanbeveling doen. Leden die op voordracht of aanbeveling

zaken in de instelling. Hierbij toetst de Raad van Toezicht of

zijn benoemd zijn zich bewust van de noodzaak zonder last en

de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering

ruggespraak te functioneren. Zij stellen zich onafhankelijk op

van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de orga-

ten opzichte van de voordragende partij. De Raad is zodanig

nisatie van het ziekenhuis in relatie tot de maatschappelijke

samengesteld dat ieder lid geschikt is om de hoofdlijnen van

functie van het ziekenhuis, en een zorgvuldige en evenwich-

het beleid te beoordelen en tevens beschikt over specifieke

tige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij

deskundigheid op deelterreinen. Het totale spectrum van al

het ziekenhuis betrokken zijn. De Raad van Toezicht ziet er in

deze deskundigheid maakt het mogelijk integraal toezicht te

het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid

houden op het beleid van het ziekenhuis en de realisatie hier-

strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen

van door de Raad van Bestuur.

en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en de Raad
van Bestuur maken daarbij afspraken over de toe te passen ijk-

De informatie over de bezoldiging van de Raad van Toezicht is

punten. Naast zijn toezichthoudende rol functioneert de Raad

vermeld in de jaarrekening en in DigiMV. De Raad van Toezicht

ook als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. De

volgt daarbij de Wet Normering Topinkomens en de aanbeve-

Raad past de Zorgbrede Governance Code toe.

lingen van de NVTZ.

De middelen die de Raad bij de uitoefening van zijn taken ten

3.4.2 Samenstelling en nevenfuncties

dienste staan, zijn vastgelegd in het reglement voor de Raad

De samenstelling van de Raad van Toezicht onderging begin

van Toezicht. Hiertoe behoren de benoeming, beoordeling en

2013 wijzigingen door het vertrek per 31 december 2012 van

ontslag van de leden van de Raad van Bestuur; de zorg voor

de heer Blom en mevrouw Ter Bekke-Heijboer. De Raad is

een goed functionerend intern toezicht; het goedkeuren van

daarmee van 6 naar 5 leden gegaan en heeft mevrouw Van

strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en het be-

Dam-Mieras als nieuw lid aangenomen op voordracht van de

noemen van de accountant van de instelling.

Ondernemingsraad.
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Naam/functie

Beroep

Nevenfuncties

Mw. Prof. Dr. M.C.E.

Sinds 1 maart 2013

• lid Raad van Toezicht Atrium Medisch Centrum, Heerlen

van Dam-Mieras

emeritus hoogleraar

• lid Raad van Toezicht Atrium Medisch Centrum, Heerlenlid

duurzame ontwikkeling 		 Deltares Adviesraad
en onderwijsvernieuwing

• lid Raad van Toezicht Atrium Medisch Centrum, Heerlenlid

aan de Universiteit Leiden		 Deltares Adviesraad lid Nationale UNESCO Commissie
		

• lid Raad van Toezicht Atrium Medisch Centrum,

Tot oktober 2013 UNESCO 		 Heerlenlid Deltares Adviesraad lid College voor Examens
hoogleraar bij de Open

• lid Raad van Toezicht Atrium Medisch Centrum,

Universiteit		 Heerlenlid Deltares Adviesraad tot september 2013 lid
			 Wetenschappelijk Technologische Commissie BioBased
Economy van het Ministerie van EL&I
		

• lid directie TKI Biobased Economy

		

• lid Stichtingsbestuur Rooseveld Academy

		

• lid Bureau International Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPAC)

		

• lid Raad van Commissarissen Unilever Nederland B.V.

Dhr. prof. dr. mr.

Hoogleraar Recht &

• Voorzitter Klachtencommissie Drechtsteden VVT

M.A.J.M. Buijsen

Gezondheidszorg aan de

• Voorzitter Bezwaarschriftencommissie Sociale Zaken

de Erasmus Universiteit		 gemeente Vlaardingen
te Rotterdam

• Lid Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek

			Rijnmond
		

• Lid Raad van Toezicht Allevo

		

• Lid Raad van Advies van de Stichting Prostaatkanker

Dhr. mr. drs. J.A.M. Dingelstad

Huisarts te

• Lid van de klachtencommissie Huisartsenpost

Dhr. J.W.M. Smits

Oud directeur-bestuurder

• Lid van de Rekenkamercommissie Sluis

Rabobank Het Markiezaat

• Voorzitter Vereniging van Vastgoedeigenaren stad Sluis

Directeur Fraja

• Bestuurder commissie ‘200 jaar Zeeuws-Vlaanderen in

Bergen op Zoom 		 Bergen op Zoom e.o.

Consultancy B.V. 		 2014’
Eigenaar Adviesbureau

• Adviseur Recron Zeeuws-Vlaanderen

Smits (ABS)

• Lid Gebiedscommissie namens de Recron

		

• Adviseur Toeristische Projecten VVV Zeeuws-Vlaanderen

		

• Directeur van Huenvoor B.V.

		

• Directeur Yacht@Cadzand-Bad BV

Dhr. L.A.M. van den

Interim Management

• Lid Raad van Toezicht Universitair Medisch Centrum

Nieuwenhuijzen RA

Ministerie van Defensie 		 Utrecht

		

• Eigenaar Public Serving, consultancy

		

• Aangesloten bij Stichting Loodslicht, Platform
voor besturingsvraagstukken, communicatie- en
organisatieadvies.

		

• Programmavoorzitter Mastercourse Publieke Sector,
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en
Nyenrode

		

• Lid Signaleringsraad Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants.
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De heer Smits heeft aangegeven zijn functie als lid Raad van
Toezicht per 31 december 2013 te beëindigen. Door de bestuurlijke fusie per 1 januari 2014 met het Franciscus Ziekenhuis is voorhands besloten de vrijkomende vacature lid Raad
van Toezicht niet in te vullen. In het kader van de bestuurlijke
fusie is de Raad van Toezicht per 1 januari 2014 uitgebreid met
de zittende leden van de Raad van Toezicht van het Franciscus
Ziekenhuis en bestaat per deze datum uit 9 personen.
Rooster van aftreden, herbenoeming en aanwezigheid bij vergaderingen in 2013
Naam
Dhr. L.A.M. van den Nieuwenhuijzen

Functie

Benoeming

Herbenoeming

Aftredend

Voorzitter

01-01-2012

01-01-2016

01-01-2020

Lid

01-01-2013

01-01-2017

01-01-2021

Mw. M.C.E. van Dam-Mieras
Dhr. J.W.M. Smits

Lid

01-03-2010

01-03-2014

31-12-2013

Dhr. J.A.M. Dingelstad

Vice-voorzitter

01-01-2011

01-01-2015

01-01-2019

Dhr. M.A.J.M. Buijsen

Lid

01-01-2011

01-01-2015

01-01-2019

Deelname aan Raad van Toezichtvergaderingen in 2013:

2014 benoemd als lid Raad van Bestuur van het Lievensberg

Dhr. L.A.M. van den Nieuwenhuijzen

8		

ziekenhuis.

Mw. M.C.E. van Dam-Mieras

6

Dhr. J.W.M. Smits

8			

3.4.4

Dhr. J.A.M. Dingelstad

8

De Raad van Toezicht kwam 8 maal met de Raad van Bestuur

Dhr. M.A.J.M. Buijsen

8

in vergadering bijeen, waarvan 6 reguliere en 2 extra vergade-

Overleg met de Raad van Bestuur

ringen. De vergaderingen verliepen alle in een goede sfeer en
3.4.3

Wijzigingen in de Raad van Bestuur

kenmerkten zich door een grote mate van wederzijdse open-

Als gevolg van het vertrek van de heer Ruikes, arts, ontstond

heid. De Raad werd van adequate informatie voorzien, die in

in september 2012 een vacature binnen de tweehoofdige Raad

voldoende mate werd toegelicht of aangevuld, indien wense-

van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft op basis van een

lijk. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten met het bestuur

vastgesteld functieprofiel diverse gesprekken gevoerd met

heeft de Raad van Toezicht vóór iedere vergadering een kort

kandidaten. Na raadpleging van de adviesorganen Vereniging

overleg in besloten kring. Aan meerdere ziekenhuisafdelingen

Medische Staf, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verpleeg-

is een werkbezoek gebracht.

kundige Adviesraad en Managementteam heeft de Raad van

In het verslagjaar is 1 themabijeenkomst gehouden. In maart

Toezicht uiteindelijk mevrouw D.J.C. Smalbraak, arts, als lid

2013 was er een bijeenkomst met de Raad van Bestuur en de

Raad van Bestuur aangesteld. Mevrouw Smalbraak is per 1

voorzitters van de Vereniging Medische Staf van het Lievens-

maart 2013 met haar werkzaamheden gestart.

berg ziekenhuis en het Franciscus Ziekenhuis met als thema
‘Bestuur en Toezicht: evenwicht door tegenwicht’.

Bij de vaststelling van de honorering van zowel mevrouw Smal-

De fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg

braak als de heer Ensing is rekening gehouden met de Wet

ziekenhuis, en de daaraan gerelateerde onderwerpen, heeft in

Normering Topinkomens die per 1 december 2012 in werking

2013 uiteraard prominent op de agenda gestaan. In het kader

is getreden.

van de (voorgenomen) fusie hebben twee leden van de Raad

In navolging van het besluit van de Raad van Toezicht om over

van Toezicht geparticipeerd in de commissie Fusie & Monito-

te gaan tot een bestuurlijke fusie door middel van personele

ring, die is ingesteld om vanuit de beide Raden van Toezicht

unies van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur per

het fusieproces te begeleiden en belangrijke besluiten voor te

1 januari 2014, heeft de Raad van Toezicht mevrouw J. van

bereiden. De Raad van Toezicht heeft de fusieplannen van de

Vliet MHA en de heer dr. J.A.G.M. van den Brand per 1 januari

Raad van Bestuur nauwlettend en waar nodig kritisch gevolgd,
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en heeft in 2013 besloten om door een statutenwijziging op 31

• Het functioneren en de positie van de medische specialist,

december 2013 per 1 januari 2014 over te gaan tot een be-

ook in het licht van de integrale bekostiging per 1 januari

stuurlijke fusie door middel van personele unies van de Raden

2015.

van Toezicht en Raden van Bestuur.

• Medische risico’s en aansprakelijkheidsstellingen.

Naast de vele fusie (gerelateerde) onderwerpen zijn uiteraard

• Governance-ontwikkelingen in de zorg.

ook andere belangrijke onderwerpen in het overleg van de
Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur aan de orde ge-

In november 2013 heeft de Raad van Toezicht formeel verga-

steld, zoals:

derd met de Raad van Toezicht van het Franciscus Zieken-

• Het monitoren van de voortgang van de Beleidskoers
2011-2013 (‘Samen nog beter’).

huis, waarbij afspraken zijn gemaakt over de samenstelling,
de portefeuilleverdeling en het functioneren van de personele

• Bouwinitiatieven als de parkeergarage en goedkeuring

unie van de Raad van Toezicht na de bestuurlijke fusie per

van de nieuwbouw van het verloskundig centrum en de

1 januari 2014. De Raden van Toezicht hebben in deze verga-

afdeling geriatrische reactiveringszorg voor Stichting tan-

dering besloten om voor de monitoring van het fusieproces een

teLousie-Vivensis.

gezamenlijke commissie Fusie & Integratie in te stellen.

• Wachtlijstontwikkeling.
• Risicomanagement en risicobeheersing.

Financiën

• Monitoring voortgang EPD en EVS.

De Raad van Toezicht werd nauwgezet geïnformeerd over

• Kwaliteit en patiëntveiligheid.

de financiële gang van zaken binnen het ziekenhuis. Op 23

• Reductie van het ziekteverzuim.

september 2014 werd de jaarrekening 2013 goedgekeurd en

• Rapportages van de Inspectie Gezondheidzorg.

is aan de Raad van Bestuur décharge verleend. De kwartaal-

• Vacatures in de medische staf en maatschapaangelegen-

rapportages 2013 werden bestudeerd en besproken met de

heden.

Raad van Bestuur. Vanuit de Raad van Toezicht zijn twee le-

• Begroting, jaarrekening, financiële rapportages en vermo-

den vertegenwoordigd in de auditcommissie waarin structureel

genspositie, met name de ontwikkeling van de solvabili-

overleg is gevoerd met de externe accountant. Onder andere

teit.

werd gesproken over de interim accountantsverslag, de ma-
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nagementletter, de samenstelling van het accountantsteam

3.5

en de jaarrekening. Vanuit de optiek van het financieel beheer

De Raad van Commissarissen van Lievensberg Zorg B.V. be-

was 2013 geen gemakkelijk jaar. De overgang van DBC naar

staat uit vijf leden van de Raad van Toezicht van Stichting Lie-

prestatiebekostiging heeft tot een zeer complexe bepaling van

vensberg ziekenhuis. De Raad vergaderde in 2013 eenmaal.

de omzet geleid. Doordat daarnaast de contractonderhande-

De belangrijkste daad van de Raad van Commissarissen was

lingen met de zorgverzekeraars tot september 2013 hebben

de goedkeuring van de jaarrekening 2012. In september 2014

geduurd, was het gevolg een late DOT-facturatie. Ook omtrent

werd de jaarrekening 2013 goedgekeurd en is aan de Raad

de bepaling en de afwikkeling van het zogenaamde zwarte gat

van Bestuur décharge verleend.

Raad van Commissarissen Lievensberg Zorg B.V.

over 2012 en 2013 bestaat er nog veel onduidelijkheid. Al met
al heeft dit geleid tot onzekerheden in de omzetverantwoor-

3.6

Vereniging Medische Staf

ding en in de waardering van het onderhanden werk, ook naar

3.6.1

Vergaderingen en adviezen

de toekomst toe. Deze ontwikkelingen vormen voor zowel be-

In het verslagjaar 2013 is wederom structureel overleg ge-

stuurders als toezichthouders een uiterst complicerende factor

voerd tussen het Stafbestuur en de Raad van Bestuur. De

om goed inhoud te kunnen blijven geven aan de maatschap-

vele onderwerpen die aan de orde zijn geweest, kunnen gro-

pelijke verantwoordelijkheid om in continuïteit kwalitatief ver-

tendeels gerubriceerd worden in: maatschap/vakgroep aange-

antwoorde en veilige zorg te bieden met daarbij een financieel

legenheden. IGZ-zaken, calamiteiten en PSA-commissie. De

gezond perspectief. Ondanks een lichte verbetering blijft de

samenwerking met Ziekenhuis Amphia Breda, het Franciscus

solvabiliteitsratio aandacht vragen, zeker gezien de financie-

Ziekenhuis Roosendaal en het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis

ringsbehoefte in de komende jaren als het bijvoorbeeld gaat

in Vlissingen. De realisatie van de beoogde bestuurlijke fusie

om nieuwbouwprojecten en innovatietrajecten.

tussen het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom per 1 januari 2014.
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De implementatie van het Elektronisch Patiënten Dossier op

3.6.2

Dienstverlening elders

25 oktober 2013. Kwaliteit zoals de NIAZ-accreditatie 2014,

Een aantal specialisten, te weten de chirurgen, gynaecolo-

nieuwe methodiek Q-mentum, de uitrol van A&A, het KNMG-

gen, urologen, plastisch chirurg en reumatologen, is in maat-

kwaliteitskader, rapportages kwaliteitsgesprekken maatschap-

schapverband ook werkzaam in het Franciscus Ziekenhuis te

pen/vakgroepen, visitatierapporten maatschappen/vakgroe-

Roosendaal; hun respectievelijke maatschappen praktiseren

pen, kwaliteitsprocedure borging functioneren leden Medische

in beide ziekenhuizen. De psychiaters verrichten, vanuit de

Staf, implementatie van richtlijnen binnen het Lievensberg zie-

erkenning die ons voor de brede regio is verleend, eveneens

kenhuis, richtlijn en reglement nieuwe interventies. Patiëntvei-

werkzaamheden in het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal.

ligheid: hoofdbehandelaarschap, overdracht patiënt, centrale

De klinisch fysici uit het Franciscus Ziekenhuis zijn in deeltijd

VIM-commissie, Oncologische zorg, Esperanz, SONCOS-nor-

gedetacheerd in Lievensberg. Daarnaast heeft een toenemend

men. Invoering integrale tarieven per 2015. Nieuwe Toelatings-

aantal maatschappen/vakgroepen een gezamenlijke regeling

overeenkomst Lievensberg ziekenhuis.

voor de avond- en weekenddiensten. De maatschappen van
pathologen, microbiologen en nucleair geneeskundigen wer-

In het ziekenhuis functioneert een groot aantal ziekenhuis- en

ken binnen dochterstichtingen voor beide ziekenhuizen.

stafcommissies met zeer uiteenlopende aandachtsgebieden.
Stafbestuursleden en leden van de Medische Staf participeren

3.6.3

Mutaties Vereniging Medische Staf

onder andere in de Bloedtransfusiecommissie, de Calamitei-

De Medische Staf werd in 2013 versterkt met de volgende le-

tenonderzoekscommissie, de Commissie Appraisal & Assess-

den:

ment, de Investeringscommissie, de Geneesmiddelencommis-

Gewone leden: De heer drs. A.W.B. van Baars, psychiater; de

sie, de IC-commissie, de Stuurgroep ICT, de Infectiecommissie,

heer M. Frankfort, anesthesioloog-intensivist; mevrouw J. van

de Stuurgroep Informatiebeveiliging, de Commissie Klachten-

Vliet, anesthesioloog; de heer R.H. Triepels, klinisch chemicus;

behandeling Patiëntenzorg, de Stuurgroep Kwaliteit Innovatie

mevrouw drs. V. van Assche, anesthesioloog; de heer M.M.M.

en Veiligheid, de Materiaal Advies Commissie, de Commissie

Bulder, neuroloog; de heer dr. A. Demirkiran, bariatrisch chi-

Medische Administratie en Bescherming Persoonsgegevens,

rurg; mevrouw J. Goris-de Geus, kinderarts; mevrouw I. D’eer,

de Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg, de OK-com-

revalidatiearts en de heer J.J. Mooren, KNO-arts.

missie, de Oncologiecommissie, de Commissie SEH, en de
Ziekenhuiscontactcommissie met huisartsen.

Buitengewone leden: Mevrouw A. Groenhuijzen, apotheker;

In 2013 heeft de medische staf in het kader van de overgang

mevrouw C.D.M. Hooymans, apotheker; mevrouw A.C.C.

naar het EPD op 25 oktober 2013 actief geparticipeerd in de

Sprangers-van der Veeken, apotheker; mevrouw C.G.H. Valk

Stuurgroep FLitZZ en de diverse werkgroepen. In het kader

– Swinkels, apotheker; mevrouw M.M.K.B. van Mierlo, uroloog;

van de financiële taakstellingen heeft de medische staf op-

de heer R.J. Brandwijk, revalidatie-arts en de heer D.I.K. Ver-

nieuw actief geparticipeerd in de Projectgroep Lievensberg

steeg, arts-microbioloog.

Toekomstbestendig. Tevens heeft het stafbestuur een verte-

De Medische Staf nam in 2013 afscheid van de volgende leden:

genwoordiger in de Stuurgroep Bewaking Beleidskoers.

De heer H.W.P.M. Kemperman, chirurg; de heer R. Schouten,
Bariatrisch chirurg; mevrouw H.J.E.E. Quik-Schrauwen, reva-

Met de start van IFMS (Individueel Functioneren van een Me-

lidatiearts; de heer A.C. Hagedoorn, revalidatiearts; de heer

disch Specialist), dan wel A&A (Appraisal & Assessment) in

E.T.H.G.J. Oremus, ziekenhuisapotheker en mw. M.M.K.B. van

2008 is een zorgvuldig traject in gang gezet met als uitgangs-

Mierlo, uroloog. Mevrouw V. Sergoyne, anesthesioloog, en de

punten vertrouwen, zorgvuldigheid en vrijwilligheid. In 2013

heer W.L.J. van Paesschen, anesthesioloog, zijn in 2013 tot

en heeft een veertigtal medisch specialisten het A&A-traject

de medische staf toegetreden en hebben in hetzelfde jaar ook

doorlopen. Het streven dat in 2014 alle medisch specialisten

weer de staf verlaten.

de A&A procedure hebben doorlopen lijkt eind december 2013
haalbaar. In de voorjaarsgesprekken met de Raad van Bestuur

3.7

Cliëntenraad

en in de gesprekken met de Commissie Kwaliteit van de medi-

3.7.1

Structuur medezeggenschap cliënten

sche staf is deelname aan A&A een structureel aandachtspunt.

De Cliëntenraad (CR) van het Lievensberg ziekenhuis is opgericht op 17 februari 1997. De CR beschikt over een missie
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en visie, instellingsbesluit, een huishoudelijk reglement en een
werkplan. Door de CR is een zogenaamde Patiënt Effect Rap-

statuten zijn vertaald.
• Jaarrekening/jaardocument

portage (PER) vastgesteld, waarmee - gestoeld op de kwaliteit-

De CR heeft positief geadviseerd ten aanzien van de Jaarre-

seisen die in het werkplan zijn benoemd en de kaders van de

kening 2012. Daarbij is waardering uitgesproken voor het feit

missie en visie - adviesaanvragen kunnen worden beoordeeld.

dat ondanks financiële beperkingen een positief resultaat is

De CR wil een participerende raad zijn met een evenwichtige

behaald. Het jaardocument vormt verder het kader voor het

positie als adviseur, meedenker en procesbewaker.

overleg ex artikel 5 van de WMCZ over de algemene gang
van zaken binnen het ziekenhuis.

3.7.2

Vergaderingen en adviezen

• Begroting 2014

In het verslagjaar overlegde de Cliëntenraad tien maal zelf, vier

De CR heeft de begroting 2014 van een positief advies voor-

maal met de Raad van Bestuur (de zogenaamde overlegver-

zien, waarbij onder meer de volgende accenten zijn gelegd.

gadering) en één maal met de Raad van Bestuur en de Raad

Nadrukkelijke aandacht is gevraagd voor het going concern

van Toezicht.

in relatie tot het fusieproces dat immers een grote claim op

De overlegvergadering met de Raad van Bestuur vormt ener-

de organisatie zal leggen. Geduid is op het belang van in-

zijds het kader voor informatie-uitwisseling, anderzijds worden

novatie als het gaat om het kunnen (blijven) aanbieden van

daarin adviezen toegelicht en besproken en er vinden gedach-

kwalitatief hoogwaardige zorg. Benadrukt is dat innovatie

tewisselingen plaats over beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg. De samenwerking met het Franciscus ziekenhuis

één van de meerwaarden van de fusie zou moeten zijn.
• Patiëntveiligheidsbeleid

en het fusietraject vormt een vast onderdeel. Met name in rela-

De CR heeft positief geadviseerd ten aanzien van een notitie

tie tot het fusietraject heeft voorts een aantal informele overleg-

waarin de beleidsvoornemens met betrekking tot het patiënt-

gen plaatsgevonden

veiligheidsbeleid 2013 zijn opgenomen. De CR heeft daarbij
geconstateerd dat in de notitie veel lijnen in één verband zijn

De CR heeft in totaal 12 adviezen uitgebracht (tegen 19 in

gebracht. In het advies zijn specifiek de volgende punten be-

2012), waarvan 0 (5 in 2012) ongevraagd. De CR heeft onder

noemd: verbreding van de mogelijkheid van VIM-meldingen

meer de onderstaande adviezen uitgebracht.

naar ook de patiënten, participatie van de CR bij veiligheidsrondes en patiëntveiligheid nadrukkelijker meenemen in fo-

• Bestuurlijke fusie Lievensberg en Franciscus ziekenhuis.
De CR heeft positief geadviseerd met betrekking tot een

cus- of spiegelgesprekken.
• Voordracht lid klachtencommissie

bestuurlijke fusie per 1 januari 2014 die tot stand komt via

Twee (externe) leden van de klachtencommissie hebben zit-

een personele unie. Daarbij is door de CR overwogen dat de

ting op voordracht van de CR. In verband met periodieke

keuze voor een stapsgewijze toegroei naar een volledige in-

aftreding (er geldt een zittingstermijn van maximaal 2x 3 jaar)

tegratie een logische is. Uitgangspunt is eenheid in beleid en

is de heer drs. W. Edens door de CR voor herbenoeming

bestuur. Door de CR wordt dit uitgangspunt tevens vertaald
als een richtinggevende keuze voor de medezeggenschap.

voorgedragen en door de Raad van Bestuur herbenoemd.
• Taak-/functiebeschrijving klachtenfunctionaris

In het kader van de bestuurlijke fusie heeft de CR ingestemd

De CR heeft de advisering omtrent de taak- en functiebe-

met de benoeming van de heer dr. drs. J.A.G.M. van den

schrijving van de klachtenfunctionaris aangehouden, omdat

Brand en mevrouw J. van Vliet MHA tot lid van de Raad van

de CR deze beschrijving in samenhang met de (in voorbe-

Bestuur van het Lievensberg ziekenhuis.

reiding zijnde) aangepaste reglementering van de klachten-

• Adviesaanvraag statutenwijziging

commissie wil bezien. De taakinvulling en de positionering

Eveneens heeft de CR positief geadviseerd ten aanzien van

moeten - met inachtneming van de eenheid tussen Patiënten

een wijziging van de statuten die er (mede) toe dient om de

Service Bureau, Commissie Klachtenbehandeling Patiënten-

bestuurlijke fusie ook juridisch te concretiseren. Door de CR

zorg en klachtenbemiddelaar - helder zijn.

zijn bij het advies een aantal wijzigingen - o.a. betrekking

• Patiënttevredenheidsonderzoeken

hebbend op het voordrachtsrecht van de CR van een lid van

De CR heeft kennisgenomen van de ‘Evaluatie inzet

de Raad van Toezicht - voorgesteld, die in de uiteindelijke

patiënttevredenheidsmetingen 2012 en doelstellingen 2013’.
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Ten aanzien van de voor 2013 geformuleerde doelstellingen

Andere onderwerpen die aandacht kregen in de CR- en

heeft de CR positief geadviseerd. Daarbij is aangetekend

overlegvergaderingen zijn de volgende:

dat het van belang is de huidige instrumenten, waaronder

• Beleidskoers Samen nog Beter 2011 – 2013

ook spiegel- en focusgesprekken, zo optimaal mogelijk te

De CR volgt de uitvoering onder meer via participatie in de

benutten en dat de CR uitbreiding van de instrumenten niet

stuurgroep Bewaking Uitvoering Beleidskoers en via regel-

voorstaat.

matige bespreking van de stand van zaken tijdens de over-

• Vrijwilligersbeleid

legvergadering. Specifieke aandacht van de CR hebben de

Medio 2012 heeft de CR een ongevraagd advies uitgebracht

thema’s chronische zorg, zorglogistiek en goed zorgverle-

over het vrijwilligersbeleid. Een mede op dit advies geba-

nerschap.

seerde Notitie vrijwilligersbeleid is door de CR van een po-

• Kwaliteitsbeleid/NIAZ-accreditatie

sitief advies voorzien. Eén van de aandachtspunten die de

Aandachtspunten die de CR heeft benoemd zijn de aanpak

CR daarbij nog heeft meegegeven is het vrijwilligersbeleid te

van de wacht- en toegangstijden en het in onderlinge sa-

zien als onderdeel van de maatschappelijke participatie.

menhang oppakken van de uitkomsten (verbeterpunten) van

• Mobiliteitsmanagement en parkeerbeheer
Onder de vaststelling dat de gepresenteerde notitie mobiliteitsmanagement zich primair richt op de medewerkers,

klachten, tevredenheidsmetingen, meldingen en interne audits.
• Communicatie en bejegening

heeft de CR positief geadviseerd omtrent het mobiliteits-

Handhaving van de focus op gastvrijheid, bejegening en in-

beleid. Daarbij heeft de CR uitdrukkelijk de volgende twee

formatie vormt naar de mening van de CR een belangrijk

(eerdere in het kader van het parkeerbeleid benoemde)

onderdeel van goed zorgverlenerschap. De CR volgt, en is

voorwaarden benoemd, die passen binnen het uitgangspunt

deels ook betrokken bij, de verbetering van informatiemateri-

“patiëntvriendelijk parkeerregime”: invoering van een abon-

aal voor de patiënten.

nementsmogelijkheid cq. meerrittenkaart voor patiënten of

• Goed zorgverlenerschap en Gastvrijheidszorg

bezoekers die veelvuldig het ziekenhuis moeten bezoeken,

Specifieke aandachtspunten in het kader van goed zorgver-

en het aanbrengen van een goede bewegwijzering naar en

lenerschap vormen voor de CR de eventuele invoering van

op de verschillende parkeergelegenheden die zowel infor-

avond- en weekendspreekuren en het invoeren van room-

matief als sturend is.

service conform de notitie Navigeren in Gastvrijheid. Betrok-
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kenheid van de CR was er bij de audit in het kader van Gast-

van zorgpaden ook daaraan gerelateerde klantbeloften uit te

vrijheidszorg met Sterren. Daarbij is de CR bevraagd op een

werken.

viertal (onderling te verbinden) terreinen: beleid ten aanzien

• Ouderenzorg, ontslag- en nazorgtraject

van gastvrijheid, eten en drinken, ambiance, geleverde gast-

De CR heeft kennis genomen van de eindrapportage kwets-

vrijheid en service, en onderzoek en klachtenbehandeling.

bare ouderen als onderdeel van de uitwerking van het betref-

• Klantbeloften

fende VMS-thema. De CR heeft geconstateerd dat de rap-

De CR ziet de klantbeloften als een van de onderdelen van

portage nog niet ‘af’ is. Van belang acht de CR onder meer

goed zorgverlenerschap. De CR acht het goed om een aan-

een duidelijke vastlegging van de verantwoordelijkheden en

spreekbaar kader te hebben en voor patiënten transparant te

bevoegdheden. Daarnaast kan de ontslagvoorbereiding wor-

maken waarvoor het ziekenhuis staat. Ook voor de CR zelf

den genoemd waaronder een goede afstemming met de zor-

vormt het een referentiekader bij de uitvoering van zijn taak.

ginstelling en informatieverstrekking c.a. naar de verwijzer.

• Ethische zaken en complementaire zorg

• Oncologische zorg

Ethische zaken, geestelijke verzorging en maatschappelijke

De CR heeft kennis genomen van diverse ontwikkelingen

ondersteuning vormen aandachtsvelden waarop de CR zich

met betrekking tot de oncologische zorg, waaronder de Son-

oriënteert. Continuïteit bij de geestelijke verzorging vindt de

cos-normen en het Esperanz-model. Het is in de visie van

CR van eminent belang: dit is een voorwaarde voor het op-

de CR belangrijk voor ogen te houden dat het overgrote deel

bouwen van een vertrouwensrelatie. De CR heeft de intentie

van de patiënten oudere mensen betreft, met een beperkte

uitgesproken mee te willen denken over een toekomstvisie

mobiliteit en comorbiditeit. De vergrijzing (met accentverleg-

voor de geestelijke verzorging in het ziekenhuis.

ging naar de chronische fase van de ziekte) brengt extra

• EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)

aandacht voor nazorg en revalidatie met zich mee. De CR

De CR volgt de implementatie van het Elektronisch Patiën-

pleit er ook voor dat betrokkenen de oncologische zorg zo-

ten Dossier (EPD). De CR vindt het onder meer van belang

veel mogelijk daar ontvangen waar de zorg ontvangen wordt

dat bij de verdere uitwerking van het elektronisch patiënten-

voor andere aandoeningen.

dossier een verbreding zal plaatsvinden ten behoeve van de

• Facilitaire zaken

afstemming met de omgeving (waaronder met verpleeg- en

De CR heeft onder meer aandacht gevraagd voor de facili-

verzorgingscentra).

teiten voor blinden en slechtzienden (o.a. door aanpassing

• Zorgpaden

van knoppen in de liften die beter bedienbaar zijn) en de

De ontwikkelingen volgt de CR primair via de stuurgroep

toegankelijkheid van de wachtruimte radiologie voor rolstoel-

KIV. De CR heeft ervoor gepleit parallel aan de ontwikkeling

gebruikers. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot het
parkeerbeheer vormen een aandachtspunt (o.a. adequate
bewegwijzering naar de diverse parkeerplaatsen). De audit
in het kader van het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis is
aanleiding geweest voor een nadere schouw in en rond het
ziekenhuis. Uit deze schouw zijn nog diverse verbeterpunten
naar voren gekomen die opgepakt worden.
• PAAZ
De PAAZ vormt geen afzonderlijk aandachtsgebied binnen
de CR, maar is onderdeel van de algemene belangenbehartiging binnen Lievensberg ziekenhuis. Constaterend dat
de cliëntenparticipatie binnen de GGZ een ‘eigen’ structuur kent, is bezien hoe de cliëntvertegenwoordiging van de
PAAZ meer concreet geïntegreerd kan worden in de CR van
het ziekenhuis. Teneinde de betrokkenheid van de CR te vergroten en te structureren zijn met de zorgmanager van de
PAAZ concrete afspraken gemaakt. Deze betreffen een jaar-
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lijks, afstemmend overleg op basis van het jaarplan waarbij

• Ondernemingsraad (OR) en Verpleegkundige Advies Raad

afdelingspecifieke zaken aan de orde kunnen komen. Daarin

(VAR): een aantal malen heeft in DB-verband met beide ra-

worden dan ook de voortgang en de resultaten geëvalueerd

den overleg plaatsgehad, waarbij visies en standpunten zijn

alsmede de kwaliteitsindicatoren en de uitkomsten van te-

uitgewisseld met betrekking tot het fusietraject en daarop be-

vredenheidsonderzoeken betrokken.

trekking hebbende adviesaanvragen.
• Hoofden Hoteldienst en P&O: bij dit overleg is gesproken

3.7.3

Contacten en activiteiten

De CR participeert in de volgende stuur- en werkgroepen binnen het ziekenhuis:
• De stuurgroep Bewaking Uitvoering Beleidskoers.

over het vrijwilligersbeleid binnen Lievensberg ziekenhuis
met als doelstelling nadere afstemming van het advies van
de CR.
• Bestuur Vereniging Medische Staf: informatie-uitwisseling

• De stuurgroep Kwaliteit, Innovatie en Veiligheid.

vond plaats ten aanzien van de visies over op de ziekenhuis-

• Het kernteam Patiëntveiligheid.

fusie betrekking hebbende adviesaanvragen.

• De werkgroep Klantgerichtheid.
• De Commissie Media.

De CR onderhoudt tevens (externe) contacten met:
• Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR).

Daarnaast heeft de CR in het verslagjaar diverse (interne) con-

• Zorgbelang Brabant.

tacten gehad, onder andere met:

• Bij gemeenschappelijk overleg van de CR en de Raad van

• Klachtencommissie: met als doelstelling uitwisseling van vi-

Bestuur met Zorgbelang Brabant is gesproken over onder

sies over verschillende aspecten van de klachtenbehande-

meer het Brabant statement on shared decision making, als-

ling, waaronder klachtenbehandeling door de klachtenfuncti-

mede over de visie op de ziekenhuiszorg in West-Brabant en

onaris en de triage, heeft de CR een overleg gehad met een
vertegenwoordiging van de Commissie Klachtenbehandeling Patiëntenzorg (klachtencommissie).

de fusiemelding bij de ACM (voorheen NMA).
• Andere cliëntenraden, primair van die instellingen waarmee
Lievensberg een relatie heeft.

• Patiënten Service Bureau (PSB): de jaarrapportage van het

• Met de CR van het Franciscus Ziekenhuis heeft een overleg

PSB is onderwerp van gesprek geweest met het PSB. Spe-

plaatsgevonden waarbij met elkaar is gedeeld hoe beide ra-

cifiek is stilgestaan bij de aard van de klachten m.b.t. de in-

den in het fusieproces staan.

formatieverschaffing en nazorg.

• KBO-Brabant en KBO-kringen Markiezaat en Vlietlanden.

• Hoofd Bouw en Techniek: met betrokkene heeft de CR in zo-

• Samen met de CR van het Franciscus Ziekenhuis heeft op

wel het voor- als het najaar een overleg gehad over diverse

verzoek van deze ouderenorganisaties een overleg plaats-

(facilitaire) zaken.

gevonden over het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis en

• Dienst geestelijke verzorging: met deze dienst heeft de CR
een tweetal oriënterende overleggen gehad over een toekomstvisie van deze dienst.
• Zorggroepmanager beschouwende vakken: zorggroepma-

de voorgenomen fusie van beide ziekenhuizen in West-Brabant.
• De ambtelijk secretaris is lid van het regionaal netwerk van
ambtelijk secretarissen van cliëntenraden.

nager de heer De Graaf heeft een toelichting gegeven op
de business case voor Medisch Centrum de Grebbe, in het

De CR treedt onder meer naar buiten via het uitbrengen van

bijzonder ten aanzien van wat de samenwerking tussen Lie-

het CR jaarverslag, via de website van het ziekenhuis, en via

vensberg en De Grebbe voor de patiënten betekent. Voorts

publicaties en columns in de ziekenhuisbladen. Uitgebreide

heeft de CR met hem gesproken over de uitkomsten van de

informatie over het functioneren van de CR staat in het jaar-

audit in het kader van het keurmerk seniorvriendelijk zieken-

verslag 2013 van de CR met als titel “Verbonden vooruit”. Het

huis.

volledige jaarverslag is terug te vinden op de website www.

• Zorgmanager PAAZ: met zorgmanager de heer Hollestelle is
overleg gevoerd over de wijze waarop patiëntenparticipatie

lievensbergziekenhuis.nl onder zowel Publicaties als Cliëntenraad.

op de PAAZ vormgegeven wordt en de rol die de CR daarbij
vervult.
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3.7.4

Samenstelling

Aan het einde van het verslagjaar heeft de CR de volgende
samenstelling:
Naam

Benoeming

1e herbe-

2e herbe-

3e herbe-

Aftredend

		

per

noeming per

noeming per

noeming

per

					(aanpassing
					instellings-besluit)
1

J.W. Hazendonk
voorzitter

01.01.2005

01.01.2008

01.01.2011

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2005

01.01.2007

01.01.2010

01.01.2014

01.01.2015

01.04.2008

01.01.2009

01.01.2012

01.01.2015

01.01.2017

01.01.2011

01.01.2014

01.01.2017		

01.01.2020

Bredschneijder

01.01.2011

01.01.2014

01.01.2017		

01.01.2020

7

J.M.J.M. Schreurs

01.01.2011

01.01.2014

01.01.2017		

01.01.2020

8

E.M.M. van Wezel

01.01.2012

01.01.2015

01.01.2018		

01.01.2021

9

vacature

2

Mw. H.W. de Backer

3

vacature

4

Mw. C.M. van Doornvan Gurp

5

Mw. H.J.C. FaseBonestroo

6

Mw. M. Liefting-

Ingevolge artikel 5 van het instellingsbesluit worden de leden

3.8

van de CR benoemd voor een periode van drie jaar en zijn zij

Binnen het kader van de Wet op de OndernemingsRaden

herbenoembaar tot de maximale termijn van 9 jaar is bereikt.

(WOR) ziet de Ondernemingsraad erop toe dat de belangen

Ondernemingsraad

en meningen van de medewerkers in voldoende mate worden
In verband met periodieke aftreding zijn met ingang van 1 janu-

meegewogen bij de formulering en uitwerking van het organi-

ari 2014 voor een nieuwe zittingsperiode door de CR voorge-

satiebeleid. De OR speelt vroeg in op ontwikkelingen met ken-

dragen en door de Raad van Bestuur herbenoemd: mevrouw

nis van wat leeft op de werkvloer.

Fase, mevrouw Liefting en de heer Schreurs. Hoewel het einde
van de reglementaire zittingstermijn is bereikt, is - in relatie

3.8.1

met het lopende fusietraject - besloten de zittingstermijn van

De Ondernemingsraad kwam wekelijks voltallig bij elkaar voor

mevrouw De Backer en de heer Hazendonk te verlengen tot

een OR-vergadering, een OR-bijeenkomst (voorafgegaan door

uiterlijk 1 januari 2015. Door de Raad van Bestuur is in dit ka-

OR-commissievergaderingen) of voor een overlegvergadering

der een supplement op het instellingbesluit vastgesteld. Even-

(8 keer in 2013). Twee overlegvergaderingen werden bijge-

eens is in dat kader besloten de twee bestaande vacatures niet

woond door een delegatie uit de Raad van Toezicht. Een vast

(meer) in te vullen.

onderwerp op de agenda van de OR-vergaderingen in 2013

Vergaderingen en adviezen

was de ‘Voortgang dossiers: belangrijke dossiers – zorginhoud
3.7.5

Ondersteuning in personele en financiële zin

(met mogelijk gevolg: verschuiving van zorg- of werkplek)’. In

De CR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris voor

2013 heeft de OR een actieve bijdrage geleverd aan de tot-

de beleidsmatige en administratief-secretariële werkzaamhe-

standkoming van het scholingsplan, inclusief e-learning. Het

den. De CR heeft geen eigen budget, maar in de begroting

inzichtelijk maken van de gevolgen/effecten en consequenties

zijn de benodigde middelen opgenomen voor scholing, vaca-

voor medewerkers voor de invoering van e-learning was voor

tiegelden en lidmaatschap van het LSR. Overige noodzakelijke

de OR een belangrijk item.

uitgaven worden door het ziekenhuis betaald. De voorzitter en
secretaris ontvangen ieder € 1.000,-- vacatiegeld per kalenderjaar, de overige leden ontvangen elk € 500,-- per kalenderjaar.
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Fusie

In 2013 is, conform artikel 25 WOR, een aantal adviesaanvra-

De fusie met het Franciscus Ziekenhuis was doorlopend on-

gen in behandeling genomen:

derwerp van gesprek tussen de Raad van Bestuur en de OR.

• De bestuurlijke fusie. Herpositionering receptie polikliniek.

In 2013 zijn de besprekingen gestart tussen Raad van Bestuur
en vakbonden in het kader van de totstandkoming van een so-

Organisatiewijziging afdeling Bouw en Techniek.
• Organisatiewijziging afdeling Logistieke Dienst.

ciaal plan. De OR was hierbij betrokken als toehoorder.
In oktober 2013 vond een eerste kennismakingsbijeenkomst

De OR participeert in diverse ziekenhuiswerkgroepen en/of

plaats tussen de voltallige ondernemingsraden van het Fran-

commissies in de sfeer van het sociaal beleid en de arbeids-

ciscus Ziekenhuis in Roosendaal en Lievensberg ziekenhuis

omstandigheden en als toehoorder in de klankbordgroep fusie.

in Bergen op Zoom. De overleggen tussen beide dagelijks besturen van de ondernemingsraden kregen in 2013 een hogere

In 2013 vinden informatieve overleggen plaats met de Cliën-

en structurele frequentie. De OR maakt in 2013 kennis met het

tenraad en de Verpleegkundige Adviesraad.

kernteam fusie.
In 2013 heeft de OR en zijn commissies diverse cursussen geTijdens de overlegvergaderingen staat het uitwisselen centraal

volgd. De ingewikkelde en uitgebreide fusiematerie maakte het

van informatie tussen OR en bestuurder, het kenbaar maken

voor de OR noodzakelijk zich te laten bijstaan door een externe

van besluiten en het voeren van onderhandelingen. Zo is onder

juridisch adviseur. De vaste OR-cursusleider werd tevens de

meer gesproken over het jaardocument en jaarrekening 2012

fusietrajectbegeleider.

van het Lievensberg ziekenhuis, de kaderbrief 2014 en de begroting voor 2014, het jaarverslag van de bedrijfsarts.

Het heldere en beknopte jaarverslag van de OR biedt meer informatie en is te vinden op de website www.lievensbergzieken-

In 2013 zijn, conform artikel 27 WOR, een aantal instemmings-

huis.nl > over Lievensberg > publicaties > jaarverslagen 2012

aanvragen in behandeling genomen:

> Jaarverslag OR.

• Wijziging werktijden portiers. Eigenrisicodragerschap ziektewet. Werktijdenwijziging CSA. Gebruik sociale media. No-

3.8.2

titie mobiliteitsmanagement. Uitwisseling vacatures met het

Aan het einde van het verslagjaar 2013 kende de Onderne-

Franciscus Ziekenhuis.

mingsraad (na de OR-verkiezingen) de volgende samenstel-

• Arbojaarplan. Aanwijzing verplichte vrije dagen 2014. Procedure clear desk/clear screen.
• Informatiebeveiligingsbeleid plus het bijhorend gedragsreglement voor medewerkers.

Samenstelling

ling:
Naam

Functie

Afdeling

Mevrouw L. van Beeck

Vicevoorzitter

Bureau KIV

De heer P. van Beers

Lid

KCHLAB

Mevrouw I. Bregman

Lid

Poli KNO

Mevrouw J. Franken

Lid

P&O en 		

		Opleidingen
Mevrouw E. van Kaam

Voorzitter

Kind&Jeugd

De heer C. van Loon

Lid

Revalidatie

De heer M. Minheere

Lid

IC

Mevrouw M. Nijman

Lid

Diëtetiek

Mevrouw W. Schilperoord Lid

Oogpoli

Mevrouw M. Tomlow

Huishoudelijke

Lid

		dienst
De heer C. van Vlimmeren Lid

Radiologie

De heer E. de Vos

Vicevoorzitter

PAAZ

Mevrouw M. Wierckx

Lid

GAAZ
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3.8.3

Ondersteuning in personele zin

Naast de adviesaanvragen heeft de VAR aandacht besteed

De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk

aan de voorgenomen fusie met het Franciscus Ziekenhuis.

secretaris voor de beleidsmatige en administratief-secretariële

Vragen werden gesteld over de kaderbrief. Gesproken is over

werkzaamheden.

deskundigheidsbevordering en over landelijke ontwikkelingen

3.9

Verpleegkundige AdviesRaad (VAR)

3.9.3

3.9.1

Doelstelling

Symposium

Contacten en activiteiten

De VAR adviseert de Raad van Bestuur vanuit verpleegkundig

Op 5 maart 2013 heeft de VAR een symposium verzorgd on-

inhoudelijk perspectief met als doel de kwaliteit van de ver-

der de titel ‘Samen met de VAR nog beter’. Sprekers waren:

pleegkundige zorg te waarborgen en te verbeteren, beroepsin-

mr. drs. Rembrandt Zuijderhout, psychiater en jurist. Hij sprak

houdelijke ontwikkelingen te stimuleren en professionalisering/

over het thema wilsbekwaam / wilsonbekwaam, mw. Renate

profilering van de beroepsgroep te bevorderen.

Wijma (De Twitterkliniek) met een inleiding over het gebruik
van sociale media in de zorg. Mw. Veronica Wetering, adviseur

3.9.2

Vergaderingen en adviezen

infectiepreventie Amphia ziekenhuis. Zij sprak over het belang

In 2013 is de VAR tweewekelijks voltallig bijeen geweest en het

van handhygiëne, Mark Haerkens, Chirurg en piloot (Wings of

dagelijks bestuur wekelijks. Er heeft overleg plaatsgevonden

care), hij sprak over veiligheid in de zorg en Crew Resource

met Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, be-

Management. Het symposium was V&VN geaccrediteerd en

stuur Medische staf, kernteam fusie en de VAR van het Fran-

werd druk bezocht door verpleegkundigen.

ciscus Ziekenhuis Roosendaal.
Zorgvisie
Door de VAR zijn in 2013 adviezen afgegeven over:

Samen met de VAR uit het Franciscus ziekenhuis Roosendaal

• Notitie ‘Veiligheid Management Systeem (VMS) 2013’.

werd onderzoek gedaan ten aanzien van de verpleegkundige

• Richtlijnen Stomazorg (evidence-based richtlijn Stomazorg

zorgvisie en werden uitgangspunten geformuleerd waaraan

Nederland) en Katheterisatie, Urethrale en suprapubische

(naar de mening van de VAR) de te ontwikkelen zorgvisie zou

verblijfskatheters bij volwassenen (vertaling EAUN richtlijn).

moeten voldoen.

• Voorgenomen besluit Bestuurlijkje fusie en statutenwijziging
van het Lievensberg ziekenhuis en het Franciscus zieken-

Bijeenkomsten

huis.

Door leden van de VAR werd in 2013 deelgenomen aan:

• Invulling personele unie Raad van Bestuur.

• Stuurgroep Bewaking Beleidskoers

• Voorschrijven van medicatie door verpleegkundigen.

• Stuurgroep KIV

• Handreiking ‘Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis? Nee, ten-

• Jaargesprek IGZ

zij…’.

• Bijeenkomsten in het kader van de voorgenomen fusie
• Managementcafé
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• LOD leerlingen bijeenkomst
• Regionaal VAR overleg Jeroen Bosch ziekenhuis
• Klankbordgroep FlitZZ
Symposia en scholing
Door verschillende VAR leden werden bijeenkomsten en symposia bijgewoond, zoals:
• Mei 2013: Symposium ‘Zorg goed voor jezelf, dan zorg je
goed voor een ander’, ADRZ Goes.
• Juni 2013: Training VAR door R.Kruse, adviesbureau ’t Past.
• Juni 2013: Verenigingsconferentie V&VN.
• 26 September 2013: Congres Excellente Zorg.
• 13 November 2013: Symposium Radboud Nijmegen ‘Hoe
weten we wat goed is?’.
• 25 November 2013: Bijeenkomst Ethische commissie over
Lean
In de interne nieuwsbrief en het ziekenhuismagazine Trefpunt
verschenen artikelen vanuit de VAR.
3.9.4

Samenstelling

Aan het eind van het verslagjaar kende de VAR de volgende
samenstelling:
Naam

Functie in VAR

Functie in Lievensberg

Mw. C. Bevelander

Vicevoorzitter

Consultatief Psychiatrisch verpleegkundige

Mw. E. Wilting-Bijlaart

Vicevoorzitter

Opleidingsfunctionaris

Mw. D. Kodde

Lid

Seniorverpleegkundige GF6

Dhr. J. van de Lande

Lid

Avond- nacht en weekendhoofd

Mw. B. Plasmans

Lid

Seniorverpleegkundige G7

Mw. A. Vervuren-Claesen

Lid

Seniorverpleegkundige F1

Mw. E. van Koeveringe

Lid en ambtelijk secretaris

Stafmedewerker Bureau KIV

Alle leden zijn werkzaam als verpleegkundige of hebben een
verpleegkundige achtergrond.
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4. Beleid, inspanningen
en prestaties
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4.1

Introductie

In een aantal opzichten is deze beleidskoers een voortzetting

In dit hoofdstuk geeft het Lievensberg ziekenhuis inzicht in het

van het beleidsplan ‘Van goed naar beter’ van 2006-2010. Zo

voorgenomen en uitgevoerde beleid. Paragraaf 4.2 beschrijft

handhaven wij onze kerndoelen en kernwaarden die wij in

het meerjarenbeleid en paragraaf 4.3 het algemeen beleid en

2006 als missie hebben geformuleerd. Ze zijn weergegeven in

de bedrijfsvoering. Daarna volgen patiëntenzorg (4.4), ICT

de inmiddels bekende driehoek. De kerndoelen en kernwaar-

(4.5) en financieel beleid (4.6).

den geven precies aan wat het Lievensberg ziekenhuis is en
wil zijn en waarin wij ons willen onderscheiden. Zij bieden ons

4.2

Meerjarenbeleid

4.2.1

Toekomstbeschouwing

houvast en inspiratie.

De uitdagingen voor het Lievensberg ziekenhuis zijn:

kwaliteit
& veiligheid

• Meer patiënten: door de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg,
vooral door de chronisch zieken. Daarvoor is samenwerking

Top in ziekenhuiszorg

met een andere organisatie van de zorg nodig.

Thuisziekenhuis voor patiënten

• Minder geld: meer druk op de prijzen en productiviteit, dus

Voorkeursziekenhuis voor huisartsen

slimmer organiseren.
• Minder personeelaanbod: zeker op middellange termijn,
waardoor geïnvesteerd moet worden in een aantrekkelijke
werkplek.

vertrouwen
& warmte

discipline
& aanspreekbaarheid

Werkgroepen hebben vijf thema’s uitgediept: acute zorg, chro-

• Meer kwaliteitseisen: vergen concentratie van gespecia-

nische zorg, zorglogistiek, goed zorgverlenerschap en goed

liseerde zorg. Dit vraagt een kritische beoordeling van het

werkgeverschap. Van de twintig verwachte concrete resultaten

functiepakket en samenwerking.

zijn er in 2013 elf gerealiseerd.

• Meer transparantie-eisen: bieden kans en bedreiging voor
het imago en het onderscheidend vermogen. Het vraagt aan-

De elf gerealiseerde concrete resultaten:

dacht voor een onderscheidende kwaliteit en organisatie van

1. Intensieve samenwerking tussen de Spoedeisende Hulpaf-

de zorg.
• Meer concurrentie: vooral toename van commerciële ZBC’s

deling (SEH) en de Huisartsenpost (HAP) gerealiseerd.
Tussen de SEH en HAP bestaat een samenwerking geba-

voor de eenvoudige electieve behandelingen betekent dat

seerd op de volgende uitgangspunten:

het belang van efficiëntie toeneemt.

- de zorgvraag van de patiënt staat centraal;

• En aan de horizon: paradigmashift van ziekte & zorg naar
gedrag & gezondheid, dus toenemende aandacht voor preventie.

- de HAP bevindt zich functioneel vóór de SEH;
- de werkorganisaties blijven formeel gescheiden waardoor de identiteit van de huisartsenzorg en de klinische
spoed eisende hulpverlening herkenbaar zijn.

4.2.2

Beleidskoers ‘Samen nog Beter’ 2011 - 2013

De samenwerking is vertaald in werkafspraken. De patiënt

Eind 2011 is een nieuwe beleidskoers voor de jaren 2011 -

komt binnen via een gezamenlijke entree en wordt ontvan-

2013 vastgesteld en gepubliceerd. Het Lievensberg ziekenhuis

gen door een receptioniste die zowel voor de SEH als de

zet in deze beleidskoers zijn strategische doelen voor de jaren

HAP werkzaam is. De zelfverwijzers worden altijd door de

2012 tot en met 2013 op papier. Veel externe ontwikkelingen

HAP gezien. De huisarts bepaalt vervolgens of de patiënt

zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid

bij de huisarts onder behandeling blijft of wordt doorver-

van de ziekenhuiszorg. De inhoud, vorm en gevolgen hiervan

wezen naar de SEH. Specifieke groepen van patiënten

zijn nog onduidelijk en maken het moeilijk voor ons om ver

worden direct doorverwezen naar de SEH. Bij calamiteiten

vooruit te kijken. Daarom is een beleidskoers uitgebracht met

bieden SEH en HAP ondersteuning aan elkaar. De com-

een looptijd van 3 jaar.

municatielijnen tussen SEH en huisartsen voor overleg en
intercollegiale feedback zijn zeer kort.
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2. Regionaal plan voor klinische verloskunde en neonatolo-

en carotischirurgie. In het Lievensberg ziekenhuis zijn de

gie.

acute en electieve behandeling van aneurisma aortis abdo-

De wetenschappelijke verenigingen van gynaecologen en

minalis (AAA), longchirurgie, liesbreuk bij kinderen gecon-

chirurgen hebben in 2011 nieuwe richtlijnen met kwaliteit-

centreerd.

seisen en volumenormen vastgesteld waaraan de Nederlandse ziekenhuiszorg moet (gaan) voldoen om patiënten

4. Capaciteits- en ontslagmanagement zijn op alle afdelingen

de maatschappelijk gewenste en wettelijk vereiste verant-

ingevoerd.

woorde kwaliteit van zorg te kunnen bieden. De nieuwe nor-

Jaarlijks wordt er een bedden- en OK-capaciteitsplan

men en eisen zijn door de gynaecologen van het Franciscus

vastgesteld. Het gemiddelde bezettingpercentage van de

Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis benut om een

klinische bedden was in 2013: 80,6%. De transferafdeling

toekomstvisie te formuleren voor de klinische verloskunde

draagt zorg voor het stroomlijnen van het ontslag, zodat

en neonatologie (klinische en poliklinische bevallingen en

patiënten na de behandeling zo spoedig mogelijk naar huis

de daarop volgende zorg voor moeder en pasgeborene).

of een andere zorgorganisatie worden overgeplaatst.

De gynaecologen concluderen dat het vanuit kwaliteitsargumenten noodzakelijk is om deze medisch specialistische

5. Zowel bij opname als ontslag wordt met elke patiënt het

behandelingen te concentreren op één ziekenhuislocatie in

actuele medicijngebruik gecontroleerd.

de regio Roosendaal - Bergen op Zoom. In de afgelopen

Door invoering van het elektronisch voorschrijf systeem

twee jaren wordt toegewerkt naar de lateralisatie van de

(EVS) vindt er bij opname (gepland en spoed) bij bijna alle

klinische verloskunde en neonatologie op de locatie Bergen

patiënten een medicatieverificatiegesprek plaats door een

op Zoom.

geschoold medewerker. Het Farmaceutisch Steunpunt
voert voor het ontslagtraject bij veel patiënten een medica-

3. Regionaal plan voor hoogrisico/laagvolume chirurgie.
In de komende jaren zullen strengere kwaliteitseisen en vo-

tieverificatiegesprek. Het VMS thema verificatie van medicatie bij opname en ontslag is hierdoor geïmplementeerd.

lumenormen voor de chirurgische ingrepen bij borstkanker
en darmkanker van kracht worden. In de afgelopen jaren

6. Alle ontslagen patiënten worden gebeld door de nazorgver-

is hiervoor een plan uitgewerkt. In april 2013 zijn in dit ka-

pleegkundige.

der in het Franciscus Ziekenhuis de volgende chirurgische

Alle patiënten worden de eerste dag na het ontslag door de

behandelingen geconcentreerd, passend bij het profiel

nazorgverpleegkundige gebeld. Zij vraagt hoe het ontslag

oncologische zorg: endocriene chirurgie, rectumchirurgie

is verlopen en of er nog onduidelijkheden zijn over de behandeling en het nazorgtraject. Zij treedt eventueel op als
de intermediair tussen de patiënt en de behandelaar.
7. Een vijftal multidisciplinaire zorgtrajecten voor co-morbide
patiënten is ingericht.
In de afgelopen jaren zijn zorgpaden ingericht voor de patiënten met de volgende aandoeningen: gebroken heup,
COPD, IBD, longcarcinoom, blaascarcinoom en mammacarcinoom. Het zorgpad diabetes is gestart.
8. De score op patiëntenraadplegingen is minimaal 8; resultaten worden onderling gekoppeld voor verbeteringen.
Ieder patiënt die in het Lievensberg ziekenhuis wordt opgenomen ontvangt bij ontslag een verzoek tot deelname
aan een digitale enquête. In deze enquête worden diverse
items bevraagd zoals de tevredenheid over opname, bejegening, voeding, schoonmaak en ontslag. Aan de patiënt
wordt tevens gevraagd of deze het ziekenhuis zou aanbevelen aan vrienden, familie of collega’s. Deze vraag scoort
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in 2013 een 8,8. Binnen de volwassen dagbehandeling en

15. Interactieve afsprakenplanning zal in 2014 in gebruik geno-

kinderdagbehandeling scoort deze vraag zelfs een 9.

men worden; monitoring en begeleiding van patiënten met
e-health toepassingen is gestart.

9. Het ziekteverzuim is gedaald tot 3,6%.
Binnen het Lievensberg ziekenhuis was tot 2011 sprake

16. Na onderzoek zijn voor minimaal drie specialismen/onder-

van een, ten opzichte van de branche, hoger en oplopend

zoeken avond- en weekendspreekuren ingevoerd.

gemiddeld ziekteverzuim. Dit probleem is voortvarend opgepakt. Er is een nieuw verzuimbeleid vormgegeven en

17. Klantbeloften zijn ziekenhuisbreed geformuleerd ) en wor-

een nieuw systeem voor verzuimregistratie in gebruik ge-

den per afdeling/zorgpad/zorgproces verder ingevuld.

nomen. Gedurende 2012 en 2013 heeft dit geleid tot een
verdere reductie van het verzuim: eind 2012 2,9%, en eind

18. Lievensberg ziekenhuis ontwikkelt ‘roomservice’ in de kli-

2013 3,2%, onder de gestelde norm van 3,6% voor eind

niek.

2013. Het Lievensberg ziekenhuis heeft voor de goede verzuimcijfers van 2011 en 2012 tweemaal een oorkonde ont-

19. Het patiëntveiligheidssysteem is volledig ingevoerd; de in-

vangen van VERNET en staat nu op de 2e plaats van qua

formatiebeveiliging voldoet aan de NEN 7510 norm.

verzuim best presterende ziekenhuizen van Nederland.
20. Beleid voor functiedifferentiatie is ontwikkeld en ingevoerd;
10. Het eigen vermogen is versterkt tot 14,8% op weg naar

het scholingsbeleid is versterkt.

15% van de totale opbrengst in 2015. De solvabiliteit, dat
wil zeggen eigen vermogen van het balanstotaal, is ge-

De doelstellingen en verwachte resultaten van de beleidskoers

stegen van 11,3% in 2011 naar 12,9% in 2012 en 15,7%

worden gemonitord door de stuurgroep bewaking beleidskoers.

in 2013. Met dit resultaat is het doel van de beleidskoers
2011-2013 van 15% gehaald.

4.2.3

Fusievoornemen en lateralisaties met het
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

11. Lievensberg heeft per patiënt een elektronisch basisdos-

Nieuwe ontwikkelingen in de zorg maken een intensivering van

sier, verpleegkundig en medicatiedossier.

de samenwerking tussen het Franciscus Ziekenhuis en het Lie-

Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievens-

vensberg ziekenhuis noodzakelijk. Toenemende complexiteit

berg ziekenhuis in Bergen op Zoom nemen in oktober na

van de medisch-specialistische zorg vraagt om verdergaande

twee jaar van voorbereiden en uitgebreid testen een ge-

specialisatie van medisch specialisten en andere waarborgen

zamenlijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in gebruik.

voor de kwaliteit van de behandeling. Onder invloed van lande-

In het EPD worden alle patiëntgegevens, aantekeningen

lijke ontwikkelingen is in 2011 een convenant gesloten tussen

van specialisten, verpleegplannen, onderzoekresultaten en

FZR, LZB en Amphia Ziekenhuis te Breda waarin een langeter-

afdelingsformulieren opgeslagen in één gezamenlijke data-

mijnvisie op de West-Brabantse ziekenhuiszorg wordt gedeeld

base.

en een pad wordt uitgestippeld om deze visie te realiseren.
Het uitgangspunt van het convenant is ‘dichtbij waar het kan,

Aan de volgende negen verwachte resultaten werken we nog

centraal waar het moet’.

in 2014:
12. Partnerschap met huisartsen in de chronische ketenzorg

4.3

Bedrijfsvoering 		

4.3.1

INK-model en OPS

voor COPD en CVRM; het medisch coördinatiecentrum

Binnen het Lievensberg ziekenhuis wordt het INK-manage-

functioneert.

mentmodel als model voor de jaarplancyclus toegepast. Het
INK-model vormt ook de basis van het NIAZ-normenkader dat

13. Ziekenhuisdiensten in huisartsenpraktijken dragen bij aan
zorg dicht bij de patiënt.

het Lievensberg ziekenhuis hanteert. Het model wordt sinds
2011 in handzaam A3 formaat gebruikt voor het vaststellen en
evalueren van het beleid. In de kaderbrief en begroting 2013

14. Toegangstijden tot de polikliniek en wachttijden voor een
behandeling zijn lager dan het gemiddelde in de branche.

zijn de ziekenhuisbrede jaardoelstellingen opgenomen. Ze vormen de basis en het toetsingskader voor de jaarplannen van
diensten en afdelingen. De interne verantwoordingsrapporta-
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ges tot op afdelingsniveau zijn beperkt tot 1 A4 bladzijde in de

zorgeenheden. De bewaking van de uitvoering vindt plaats via

vorm van een One Page Strategy (OPS). Deze worden zieken-

de planning- en controlcyclus, zodat een systematische aan-

huisbreed geïmplementeerd en gebruikt.

pak van de risico’s is geborgd. De Raad van Bestuur heeft in
2013 de eindstand opgemaakt en de bepaling en prioritering

4.3.2

Planning- en controlcyclus

Het Lievensberg ziekenhuis werkt met een gestructureerde

van risico’s opnieuw gestart. In 2014 is een nieuwe top 5 vastgesteld.

planning- en controlcyclus. De cyclus start met de jaarlijkse kaderbrief, afgeleid van de strategische beleidskoers 2011-2013
‘Samen nog Beter’. Aan de zorgmanagers/afdelingshoofden/

4.3.4

Administratieve Organisatie/Interne Controle
DBC-registratie en -facturering

budgethouders wordt verzocht op basis van het INK-manage-

In het kader van de per 1 januari 2012 ingevoerde DBC’s ‘Op

mentmodel binnen de gestelde kaders afdelingsjaarplannen op

weg naar Transparatie’ (DOT), hebben de geleverde inspan-

te stellen, inclusief opleidingsplannen en investeringswensen.

ningen zich in 2013 met name toegespitst op een juiste, vol-

Met alle maatschappen en vakgroepen voert de Raad van Be-

ledige en tijdige registratie en facturatie van zorgactiviteiten in

stuur in het voorjaar gestructureerde kwaliteitsgesprekken en

dit nieuwe systeem.

begrotingsgesprekken in het najaar. Na prioriteitstelling worden
de plannen onderdeel van de begroting. Het jaarplan (begro-

Op grond van het convenant Administratieve Organisatie en

ting) is aangevuld met de OPS (One Page Strategy), waarmee

Interne Controle inzake registratie en facturatie, heeft het Lie-

de doelstellingen en prestaties worden bewaakt. Met de OPS

vensberg ziekenhuis het verantwoordingsdocument gefactu-

kan op een eenvoudige en heldere wijze verantwoording wor-

reerde DBC zorgproducten en overige zorgproducten 2013 op-

den afgelegd over de voortgang van het jaarplan. Gedurende

gesteld. De werking wordt door de externe accountant getoetst

het jaar wordt maandelijks door de zorgeenheden gerappor-

op de uitkomsten van de uitgevoerde steekproeven. Voor het

teerd over de productie, kosten, formatie en prestatie-indicato-

jaar 2013 zijn van het ziekenhuis 472 dossiers gecontroleerd,

ren. Daarnaast wordt per kwartaal een financiële managemen-

waarvan de geconstateerde foutfractie van 3,05 ruim onder

trapportage gepresenteerd met een verlies- en winstrekening

de toegestane norm van 7,99 is gebleven. Voor de Zorg B.V.

(ZIRA) ten opzichte van de begroting. In de kwartaalrapportage

(ZBC) is eveneens een productieverantwoording afgegeven

wordt ook aandacht besteed aan zaken zoals productie en kwa-

voor de DBC registratie en DBC facturatie. Hierbij zijn 272 dos-

liteit. Het jaardocument, waarin de jaarrekening opgenomen is,

siers gecontroleerd met als resultaat een geconstateerde fout-

bevat de concrete inhoudelijke en financiële uitkomsten over

fractie van 0,69 waarbij 2,72 toegestaan was.

het jaar en vormt het sluitstuk van de doorlopen jaarplancyclus.
Naar aanleiding van de constateringen in het AO/IC proces
4.3.3

Risicomanagementsysteem

in voorgaande jaren heeft het Lievensberg ziekenhuis zich in

De Raad van Bestuur heeft in 2008 een risicomanagementsys-

2013 ingezet om een aantal verbeteringen te realiseren. Deze

teem vastgesteld en de Raad van Toezicht heeft deze opzet

zijn gericht op een juiste, volledige en tijdige registratie van de

goedgekeurd. De opzet van het risicobeheersings- en controle

zorgactiviteiten (verrichtingen).

systeem is afgerond met het bepalen en prioriteren van de risico’s en de daarbij behorende beheersmaatregelen. De be-

De uitgevoerde verbeterpunten betreffen:

noemde risico’s zijn: financiën, imago en reputatie, kwantiteit

• Werkzaamheden zijn in 2013 in de lijn belegd waardoor za-

personeel, patiëntveiligheid, risico hoger en middenmanagement en kwaliteit personeel. Aan elk risico is een risicostrategie

ken direct aan de basis c.q. door de verantwoordelijken worden opgepakt.

toegekend. Voor financiën, imago/reputatie en patiëntveilig-

• De huidige registratiewijze is getoetst aan de hand van na-

heid is een beheerssysteem gerealiseerd. Jaarlijks worden de

dere regelgevingen van de NZa en externe onderzoeksrap-

risico’s en maatregelen geëvalueerd en de resultaten bespro-

porten.

ken door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Concrete

• Er is een DOT-risicomatrix opgesteld waarbij de beheers-

maatregelen voor elk van deze risico’s zijn nu opgenomen in

maatregelen grotendeels zijn geïmplementeerd. De mogelijk

de jaarplannen van de betreffende diensten, zorggroepen en

te automatiseren beheersmaatregelen zijn door Chipsoft in
het nieuwe EPD-systeem verwerkt.
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De toelichting in 2014 door de NZa op de regelgeving van de

riumbeheersmodel voor medisch specialisten. Er zijn hiervoor

medisch specialistische zorg heeft geleid tot een nadere (im-

intern verdeelovereenkomsten vastgelegd tussen Raad van

pact) analyse van de juistheid van de registratie en toegepaste

Bestuur en maatschappen, en zijn er afspraken gemaakt over

declaratieregels. Voor een nadere toelichting hiervan wordt

de verdeling van het door de NZa toegewezen honorariumom-

verwezen naar de opgenomen toelichting bij de jaarrekening.

zetplafond voor de collectieven van medisch specialisten. Vertegenwoordigers van de collectieven nemen deel aan maan-

DBC registratie en -verantwoording GGZ

delijks overleg, waarin ook uitbreidingswensen en financiële

De zorg van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Zie-

knelpunten van de maatschappen aan de orde komen.

kenhuis) valt onder de GGZ. Door de invoering van de prestatiebekostiging wordt op 1 juni 2014 een verantwoording over

4.4

Patiëntenzorgbeleid en -resultaten 2013

verantwoording over het jaar 2013 ingediend.

4.4.1

Zorgmanagement

Naar aanleiding van de constateringen in voorgaande jaren

Organisatie zorggroepen

zijn door het Lievensberg ziekenhuis verbeterplannen opge-

In drie zorggroepen zijn de snijdende, de beschouwende en de

steld. Gedurende 2013 heeft het Lievensberg ziekenhuis ge-

medisch ondersteunende vakken in de vorm van zorgeenhe-

werkt aan de verdere realisatie van het verbeterplan en ook

den samengebracht. In 2013 zijn de medewerkers binnen de

hier de nadruk gelegd op het project ‘Basisregistratie op Orde’.

zorgeenheden verder gegaan met het invullen en vormgeven

Dit is gericht op een juiste, volledige en tijdige registratie van

van de nieuwe organisatiestructuur. De samenwerking met de

alle zorgactiviteiten.

medisch specialisten, en vooral met de gemandateerde me-

de doorloop DBC 2012 en de NHC 2013 en per 1 juni 2015 de

disch specialist per maatschap/vakgroep, is geïntensiveerd.
Risicomanagement financiën

De productiviteit is verder toegenomen en het financieel resul-

In de jaarplannen van de afdelingen en zorgeenheden zijn de

taat van beide zorggroepen was positief. In aansluiting op de

plannen, acties en financiële prestaties vastgelegd. Per kwar-

scholing van de zorgmanagers en de gemandateerd specialist,

taal wordt gerapporteerd over de voortgang van de jaarplan-

hebben in 2013 alle seniorverpleegkundigen, 1e medewerkers

nen door middel van de OPS.

op de polikliniek en avond/weekend/nacht hoofden een scholingsprogramma doorlopen. In deze scholing is aandacht be-

In 2013 is gewerkt met een treasuryjaarplan met als doel be-

steed aan de rol van deze medewerkers binnen de organisatie

perking van het liquiditeitsrisico. De beheersing heeft zich

en op welke wijze zij deze rol kunnen versterken in aansluiting

vooral gericht op langlopende leningen, werkkapitaal, over-

op de organisatiedoelen.

dekking en de bevoorschotting door zorgverzekeraars. Zaken
als het contracteren van zorgverzekeraars, vaststellen van de

Zorglogistiek

prijs/kwaliteit, omzetrisico’s en dergelijke zijn verder geformali-

In 2013 is het project ‘Performaneverbetering kliniek’ uitge-

seerd in de organisatie.

voerd. Doel was om tot een geconcentreerde beddenreductie
in 2014 te komen. Met ondersteuning van de manager zorglo-

Met ingang van 2012 is DOT ingevoerd. De FB-systematiek is

gistiek hebben de zorgmanagers per eenheid de volgende vra-

afgeschaft en het B-segment uitgebreid tot 70% (voor Lievens-

gen beantwoord:

berg 90%) van de omzet. De overgang naar DOT heeft gevol-

• Worden patiënten op de juiste plaats behandeld, ook in ver-

gen voor de omzet en is, om ongewenste systeemeffecten op
te vangen, geborgd met een door VWS vastgesteld transitiemodel. Eenmalig wordt een transitiebedrag vastgesteld voor

gelijking met andere ziekenhuizen?
• Is de ligduur in de kliniek in verhouding met de ligduur elders?

2012 zodat 95% van de omzet in 2012 wordt gegarandeerd.

• Kan de benutting van de dagbehandeling worden verbeterd

Het berekende transitiebedrag over 2012 (95% van het ver-

door planning van de benodigde bedden per specialisme?

schil tussen het schaduwbudget en de berekende DOT omzet

• Welke mogelijkheden zien specialismen om meer patiënten

wordt ook in 2013 voor 70% uitgekeerd). Naast de invoering

in de dagbehandeling (in plaats van in de kliniek) of in de

van DOT is vanaf 2012 veel aandacht besteed aan het honora-

polikliniek (in plaats van in de dagbehandeling) te helpen?
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• Wat zijn belemmeringen om deze verschuiving mogelijk te
maken?
• Wat zijn de consequenties van deze mogelijke verschuivingen voor de benodigde infrastructuur in de kliniek (bedden,
formatie), de dagbehandeling en de polikliniek?
Uit de antwoorden bleek dat er verschuivingen gaande zijn: de
ligduur in de kliniek wordt korter en er zijn mogelijkheden om
toename van dagbehandeling op te vangen met de beschikbare plaatsen. Uiteindelijk heeft dit project geleid tot een nieuw
beddenplan. Door de capaciteit af te stemmen op zowel de
productieafspraken als de verandering in de patiëntenstroom
door zorgverschuiving en de verandering in capaciteitsbehoefte door ligduurverkorting, sluit de beschikbaar gestelde capaciteit nu beter aan op de werkelijkheid.
Digitale ondersteuning zorgprocessen
In 2013 is veel inzet geleverd aan de gezamenlijke invoering

tumchirurgie en carotischirurgie. In het Lievensberg zieken-

voor het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievens-

huis zijn de volgende chirurgische behandelingen geconcen-

berg ziekenhuis in Bergen op Zoom van een nieuw Ziekenhuis-

treerd: acute en electieve behandeling van aneurysma aortis

informatiesysteem (ZIS). Door te kiezen voor één systeem en

abdominalis (AAA), longchirurgie en liesbreuk bij kinderen.

één database kunnen de toekomstige lateralisaties van zorg

De locatie is gekozen op basis van de beoogde profielen van

maximaal gefaciliteerd worden.

beide ziekenhuizen (oncologische zorg voor het Franciscus

Het project is gestart met het gezamenlijk definiëren van ge-

Ziekenhuis, complex-acute zorg voor het Lievensberg zie-

nerieke werkprocessen voor beide ziekenhuizen. Vervolgens

kenhuis), de aanwezige expertise en infrastructuur.

is dit vertaald in de software inrichting. In 2013 werkten iedere

• Flebologie

dinsdag gemiddeld 200 medewerkers aan het project. Op 25

In 2013 is de polikliniek flebologie gestart met het poliklinisch

oktober werd het systeem in beide ziekenhuizen tegelijk suc-

uitvoeren van laserbehandelingen voor spataderen.

cesvol in gebruik genomen. Daarmee werd een enorme pres-

• Spoedeisende Hulp

tatie afgerond: het in korte tijd inrichten en in gebruik nemen

In 2013 heeft LZB een zevende SEH-arts in dienst genomen.

van een nieuw systeem voor 2 ziekenhuizen.

Hierdoor is nu 24 uur per dag een SEH arts aanwezig op de
SEH.

4.4.2

Jaarthema 2011, 2012 en 2013: anders denken,
samen zorgen

• Nieuwbouw
In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor de bouw van

Het jaarthema 2011 is doorgetrokken naar 2012 en 2013, om-

het Moeder- en kindcentrum en de geriatrische revalidatie-

dat dit goed aansluit bij de dynamiek van interne en externe

afdeling van Tante Louise Vivensis. De bouw is begin 2014

veranderingen. Onder dit jaarthema vonden ook in 2013 meer-

gestart.

dere zorginnovaties plaats. Zij droegen bij aan verbeteringen
van de patiëntenzorg.

• Videoconsulten
Op de poli dermatologie is een pilot gestart met videoconsulten, waarbij de patiënt vanuit huis, contact legt met een

• Concentratie behandelingen
Als gevolgen van de toenemende volume- en kwaliteitseisen

dermatoloog voor een vervolgconsult.
• PAAZ

zijn er in 2013 enkele complexe chirurgische behandelingen

De Geriatrie vierde haar 10 jarige jubileum met een druk be-

op één locatie geconcentreerd. Met de normering van de Ne-

zocht symposium.

derlandse Vereniging van Heelkunde als leidraad, is beslo-

• WiFi-netwerk

ten tot onderstaande verdeling.

De service aan patiënten is uitgebreid. Patiënten kunnen met

In het Franciscus Ziekenhuis zijn de volgende chirurgische

hun eigen mobiele telefoon bellen in een groot deel van het

behandelingen geconcentreerd: endocriene chirurgie, rec-

ziekenhuis en gebruik maken van een gratis WiFi-netwerk.
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• Politiek

voldoet het ziekenhuis aan de landelijk gestelde normen. De

Tweedekamerlid mevr. Bruins Slot bezocht het ziekenhuis.

laatste implementatie betrof samenstellen van een Spoed

Met de VAR en een groot aantal verpleegkundigen is gespro-

Interventie Team (SIT). Het SIT bestaat uit een SEH-arts en

ken over de ontwikkelingen binnen ziekenhuizen en knelpun-

een IC-verpleegkundige. Zij komen in actie voor een vitaal

ten die door de politiek kunnen worden opgepakt.

bedreigde patiënt. Na een triage en oproep door een zorg-

• Familiekamer

verlener kan in een vroeg stadium de juiste behandeling op

De afdeling longgeneeskunde en de afdeling Interne Ge-

de juiste plaats en door de juiste personen worden gegeven.

neeskunde openden een familiekamer, die beide mede door

Het SIT-team gaat met een speciaal hiervoor ingerichte kar

sponsoring zijn gerealiseerd. In deze kamers kunnen patiën-

naar de patiënt. Hierin zitten alle benodigde zaken die bij een

ten en familie, in een huiselijke sfeer elkaar en de zorgverle-

patiënt in nood nodig zijn zoals: zuurstof, een beademings-

ners ontmoeten.
• Flexzorg app

ballon, een defibrillator, een hartmonitor en medicatie.
• Ziekteverzuim

Begin 2013 startte de pilot Flexzorg app. Via deze app wor-

Het Lievensberg ziekenhuis ontving voor de tweede achter-

den vraag en aanbod van personeel op elkaar afgestemd.

eenvolgende keer een oorkonde voor het terugdringen van

Het ziekenhuis geeft via deze app de openstaande diensten

het ziekteverzuim. De oorkonde werd toegekend door Ver-

door. Via de mobiele telefoon kijkt de verpleegkundige wat er

net, een verzuimnetwerk dat is gespecialiseerd in het verza-

beschikbaar is en laat hij of zij weten inzetbaar te zijn. Het

melen en interpreteren van gegevens over personeelszaken

Lievensberg ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen

in de zorgsector. Eens per jaar maakt Vernet Verzuimnet-

die met deze Flexzorg app werkt.

werk de Vernet Health Ranking bekend. De berekening is

• ZiROP

gebaseerd op een aantal verzuimindicatoren, ieder met een

Het Lievensberg ziekenhuis oefende begin 2013 de gevol-

eigen wegingsfactor. Dat leverde het Lievensberg ziekenhuis

gen van een grote, fictieve treinramp tijdens een vrijdag-

een 9,4 op en een tweede plaats op de lijst van alle Neder-

middagspits (ZiROP-oefening). In twee uur tijd werd op een

landse ziekenhuizen.

realistische wijze op verschillende afdelingen de gevolgen
van deze ramp nagespeeld, onder meer met behulp van de

4.4.3

ambulancedienst. Onder het toeziend oog van diverse waar-

De keuzes die het Lievensberg ziekenhuis de komende jaren

nemers van crisisbeheersingspecialist Trimension, werden

maakt in het aanbod van medisch specialistische zorg heb-

(lotus) slachtoffers ‘geprepareerd’.

ben soms grote invloed op de zorg van andere zorgverleners.

• Seniorvriendelijk Ziekenhuis
Het Lievensberg ziekenhuis ontving het keurmerk Senior-

Regionale zorgontwikkelingen

Naast de fusievoornemens met het Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal zijn de volgende zorgontwikkelingen te melden.

vriendelijk Ziekenhuis. Vier ouderenbonden onderwierpen
alle Nederlandse ziekenhuizen aan een serie kwaliteitstoet-

• Revalidatie na hartfalen en COPD

sen. Dat gebeurde onder meer via mystery patients. De zie-

In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor de verwijzing

kenhuizen die voor de test slaagden, mogen nu het officiële

van hartfalen- en COPD-patiënten naar een nieuw te bou-

keurmerk voeren. Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

wen geriatrische revalidatieafdeling. Zolang de bouw niet

is een initiatief van de Unie KBO in samenwerking met de

gereed is, worden deze patiënten sinds het eind 2013 op-

ouderenbonden PCOB, NOOM en NVOG. Het is toegekend

genomen op de VAAZ, een verpleegafdeling van Stichting

aan ziekenhuizen die de organisatie van zorg en voorzienin-

tanteLouise-Vivensis binnen het ziekenhuis. Om de zorg te

gen hebben aangepast aan de wensen en behoeften van

kunnen leveren is personeel van deze instelling getraind op

(kwetsbare) ouderen.

verschillende afdelingen in het Lievensberg ziekenhuis.

• Zorgpad IBD

• Echocentrum

De zorgverlening aan patiënten met een chronische darm-

De gynaecologen van het Franciscus ziekenhuis en het Lie-

ziekte is verbeterd door het opstellen van een zorgpad IBD

vensberg ziekenhuis en eerstelijns verloskundigen uit de re-

en het aanstellen van een gespecialiseerd verpleegkundige

gio Bergen op Zoom namen begin 2013 een echocentrum

die patiënten met darmaandoeningen begeleidt.

in gebruik. ‘Echocentrum Bergen op Zoom en omstreken’ is

• Spoed Interventie Team (SIT)

de naam van dit samenwerkingsverband tussen BIB verlos-

Het veiligheidsmanagement systeem is volledig geïmple-

kundigen uit Steenbergen, Samenwerkende verloskundigen

menteerd; bij een groot aantal van de veiligheidsthema’s

uit Bergen op Zoom, Sifra verloskundige praktijk uit Tholen,
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Verloskundigenpraktijk Zuidwesthoek uit Hoogerheide, het

• Norovirus

Lievensberg ziekenhuis en de gynaecologen. In het echo-

De schoonmaakdienst van de afdeling huishoudelijke dienst

centrum worden de screeningsecho’s, ofwel de nekplooime-

heeft zich begin 2013 met succes ingespannen om het hoofd

ting voor de combinatietesten en de 20-wekenecho gedaan

te bieden aan het norovirus waarmee enkele afdelingen

voor prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke

kampten.

afwijkingen. Een echoscopist dient jaarlijks 150 nekplooi-

• Groenvoorziening

metingen te verrichten of 150 echoscopische onderzoeken

Het onderhoud van het buitenterrein/groenvoorziening is na

bij zwangeren uit te voeren. Het gezamenlijke echocentrum

nieuwe afspraken met WVS aanzienlijk verbeterd.

waarborgt deze kwaliteitseisen. Daarnaast leidt bundeling
van kennis en ervaring tot kwalitatief betere en veilige zorg.
• ADHD plus poli

• Parkeerbeheer
Medio 2013 is een nieuwe parkeergarage in gebruik genomen en is voor het personeel betaald parkeren ingevoerd.

Samen met de GGZ WNB is een ADHD plus poli gestart bin-

De gemeente Bergen op Zoom houdt zich momenteel bezig

nen het ziekenhuis. Alle patiënten worden door een nurse

met het zoeken naar een oplossing van de parkeerproble-

practitioner gescreend en verwezen naar de GGZ, dan wel

men in de straten rondom het ziekenhuis. Dat gebeurt in sa-

de kinderarts. Meer complexe patiënten worden op één dag

menspraak met het ziekenhuis.

gezamenlijk gezien.

Naast de Fabiolaflat is een nieuwe fietsenstalling gereali-

• Medisch centrum ‘De Grebbe’
In 2013 ging het medisch centrum ‘De Grebbe’ open. In

seerd.
• Logistieke dienst

het centrum zijn naast huisartspraktijken diverse zorgverle-

Binnen de logistieke dienst zijn plannen voorbereid om di-

ners gevestigd. Het Lievensberg ziekenhuis opende in ‘De

verse onderdelen, zoals intern transport, postbezorging, lin-

Grebbe’ een prikpost waar sommige bepalingen op locatie

nenvoorziening en magazijnbeheer, met elkaar te integreren,

worden bepaald met behulp van point of care apparatuur.

met als doel hierdoor op een efficiëntere wijze het huis te

In aansluiting hierop zullen ook specialistisch verpleegkun-

kunnen ondersteunen.

digen, bijvoorbeeld wondverpleegkundigen, de huisartsen
gaan ondersteunen.

Ook het extern transport, oftewel de koeriersdienst, is in de
loop van 2013 verder uitgebreid en efficiënter georganiseerd.

4.4.4

Hoteldienst

Eén en ander werd ingegeven door de komst van een distribu-

Organisatie Hoteldienst

tie-apotheek (bezorging van medicijnen op de diverse locaties

De Facilitaire dienst is enkele jaren geleden opgesplitst in de

van Stichting tanteLouise- Vivensis) en uitbreiding van vervoer

Hoteldienst en de afdeling Bouw & Techniek. De Hoteldienst

ten behoeve van het microbiologisch laboratorium.

omvat de huishoudelijke dienst, voedingsdienst en de logistieke dienst (interne en extern).

4.5

ICT beleid

Het ziekenhuis beschikt over een ICT-organisatie met onHotelmatige ontwikkelingen

der meer een ICT-stuurgroep en een projectbureau. De ICT-

• ‘Gastvrijheid met Sterren’

stuurgroep komt maandelijks bij elkaar en is verantwoordelijk

In 2013 is opnieuw deelgenomen aan ‘Gastvrijheid met Ster-

voor het uitvoeren van het beleidsplan, het toezien op de aan-

ren’. Het Lievensberg ziekenhuis behoorde bij de beste 10

wending van de aan de projecten toegewezen ICT-budgetten

ziekenhuizen. In de beoordeling die leidde tot deze score

en het actualiseren van het ICT-beleid. In de stuurgroep zijn

kwam met name naar voren: moderne en sfeervolle uitstra-

de gebruikers van de organisatie vertegenwoordigd door de

ling en een zichtbare rustige en warme sfeer, de gastvrije en

diensthoofden, zorggroepmanagers en medisch specialisten.

vriendelijke houding van onze medewerkers, de ruime keuze

Het projectbureau ICT ondersteunt de organisatie bij het pro-

van de maaltijden.

jectmatig werken, geeft advies en bewaakt de communicatie

• Afhaalmaaltijden

over projecten. In het kader van de implementatie van het ge-

De voedingsdienst is gestart met de verkoop van afhaalmaa-

zamenlijk EPD/ERP systeem samen met het Franciscus Zie-

ltijden voor de medewerkers (take away service). Momenteel

kenhuis zijn aan het eind van het jaar voorbereidingen getroffen

wordt nagedacht over hoe dit verder te ontwikkelen en nog

voor een nieuw op te zetten gezamenlijke ICT-beheerstructuur.

beter in te spelen op de behoefte van ons personeel.

Binnen deze gezamenlijke beheerstructuur worden vanaf 2014
alle besluiten genomen ten aanzien van ICT.
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4.5.1

ICT-projecten

derwerp. Er is een vaste functie coördinator informatiebeveili-

In 2013 heeft het ziekenhuis gewerkt aan de volgende ICT pro-

ging gecreëerd en ingevuld. Deze coördinator stuurt de opera-

jecten:

tionele invulling van informatiebeveiliging in de organisatie aan

1. Implementatie van PDMS op de OK (vastleggen appara-

en legt daarover verantwoording af aan de stuurgroep.

tuur).
2. Implementatie van diverse specialistische dossiers.

Jaarlijks wordt een informatiebeveiligingsplan opgesteld om in-

3. De aanschaf en implementatie van het draadloos netwerk

formatiebeveiliging voldoende onder de aandacht te brengen

voor het totale ziekenhuis.

en verder te verbeteren. Onderdeel van dit jaarplan informa-

4. Implementatie van JiveX, gericht op het digitaal vastleg-

tiebeveiliging zijn onder andere het integraal continuïteitsplan,

gen, archiveren en distribueren van onderzoeksresultaten

verhogen van het bewustwordingsniveau en het laten onder-

en diagnostische verrichtingen. Eind 2014 is alle medische

tekenen van het gedragsreglement informatieveiligheid door

apparatuur volledig gedigitaliseerd.

medewerkers. Medio 2013 is een nieuwe risicoanalyse uitge-

5. Implementatie van een nieuw EPD/ERP-systeem samen

voerd. Op de gesignaleerde risicogebieden zijn samen met de

met het Franciscus Ziekenhuis: AX4health van Avenade als

eindverantwoordelijken de te nemen maatregelen bepaald,

ERP en HiX van Chipsoft als EPD-systeem. Hierdoor wordt

welke in de komende tijd worden gerealiseerd, waaronder se-

de huidige en toekomstige samenwerking enorm bevor-

cure e-mail, optimalisatie ICT-infrastructuur, autorisatiebeleid

derd. Op 18 september 2013 is AX4health in gebruik geno-

en beheer externe medewerkers.

men en op 25 oktober 2013 het HiX van Chipsoft. In 2014

Ten slotte is in 2013 nauwere samenwerking gezocht met het

zal in een volgende fase worden gewerkt aan de verdere

Franciscus Ziekenhuis op het gebied van informatiebeveiliging

optimalisatie en verbetering van deze systemen. Beide zie-

en privacy.

kenhuizen werken met dezelfde systemen en met dezelfde
inrichting.
De veiligheid rondom informatiesystemen en informatievoorziening staat centraal in het ICT-beleid. Het ziekenhuis voldoet
aan NEN 7510 norm dat is getoetst binnen het kader opgesteld
door NVZ.
Daarnaast beschikt het Lievensberg ziekenhuis met de aanleg van een modern netwerk en een volledig ingerichte serverruimte over een basis ICT-infrastructuur die geschikt is voor de
toekomst. In 2013 en volgende jaren wordt verder gewerkt aan
de vernieuwing en vervanging van de ziekenhuisinformatiesystemen en het verder verhogen en borgen van de beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur en de daarop geïmplementeerde informatiesystemen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met
het Franciscus Ziekenhuis.
4.5.2

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiligingsmaatregelen zijn gericht op onder meer
toegang en communicatie, nodig om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van patiënteninformatie te waarborgen. In dit kader volgt het ziekenhuis de NEN7510 norm voor
informatiebeveiliging in de zorg.
In 2010 is een vaste stuurgroep informatiebeveiliging in het leven geroepen die zich buigt over de besluitvorming rondom
alle aangelegenheden die in direct verband staan met het on-
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4.6

Financieel beleid

Het Lievensberg ziekenhuis streeft naar een exploitatie met
een positief resultaat, gericht op het verder versterken van
het eigen vermogen. Het doel is om een weerstandsvermogen op te bouwen dat meer dan 15% van de ziekenhuisomzet
bedraagt. In de beleidskoers 2011-2013 ‘Samen nog Beter’ is
deze doelstelling vastgelegd. Voor 2014 en volgende jaren is
een stijging voorzien naar 20%, zodat onvoorziene financiële
tegenvallers in een markt met toenemende risico’s kunnen
worden opgevangen.
Uitgangspunt voor 2013 was een begroot positief resultaat van
minimaal 0,2 miljoen euro. Met een resultaat van 0,8 miljoen
euro is het uiteindelijke resultaat beter dan begroot. In het resultaat zijn de effecten van de overgangsregeling en van de
onzekerheden met betrekking tot de verantwoorde omzet verwerkt. In de omzet 2013 zijn ook de mutaties op de omzet van

verschillende onderdelen onvoldoende op elkaar is afgestemd.

voorgaande jaren, voor zover bekend, verwerkt. Het behaalde

Dit geldt ook voor het jaar 2013. De DOT-structuur is herzien

resultaat leidt tot een toename van het eigen vermogen. Deze

en zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid aangepast.

toename is gewenst en draagt bij aan de vereiste versterking

Naast de nog af te handelen zorgactiviteiten 2012 en transitie

van het eigen vermogen. Na verwerking van het resultaat met

overgangsregeling, heeft dit sectorbreed in 2013 geleid tot ma-

het eigen vermogen is het weerstandsvermogen berekend op

teriële onzekerheden in de jaarrekeningen en bekostigingsver-

15,7% van de totale opbrengsten: een stijging met 0,9%. In

antwoordingen van ziekenhuizen. In februari 2014 is de ‘Hand-

de komende jaren blijft het Lievensberg ziekenhuis streven

reiking Omzetverantwoording 2013’ beschikbaar gekomen.

naar een verdere versterking van het eigen vermogen per

Deze is mede de basis geweest voor de omzetverantwoording

jaar met minimaal 1,0%. De doelstelling van minimaal 15,0%

2013 van het Lievensberg ziekenhuis, zoals opgenomen in

weerstandsvermogen is bereikt en gestreefd wordt naar een

deze jaarrekening.

verdere versterking van het weerstandsvermogen naar 20,0%.
Structureel is er sprake van een te klein overschot en extra

Inmiddels is besloten tot een aanvullend omzetonderzoek (im-

maatregelen blijven nodig om marktconcurrerend te zijn.

pactanalyse) om aan alle onzekerheden t/m 2013 een einde te
maken. De eerste resultaten van het aanvullend onderzoek zijn

4.6.1

Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten

verwerkt in de omzet en de verwachting is dat dit proces medio

In 2012 zijn instellingen voor medisch specialistische zorg

oktober kan worden afgerond. De verwachting is dat de eerste

overgegaan van het systeem van bekostiging via budgetten

resultaten niet noemenswaardig zullen veranderen.

op volledige prestatiebekostiging. Gelijktijdig is de nieuwe
productstructuur DBC’s ‘Op weg naar Transparantie’ (DOT) in

In het eindmodel van de ziekenhuisbekostiging geldt presta-

2012 ingevoerd. Daarbij zijn circa 30.000 diagnose behande-

tiebekostiging, waarin zorgaanbieders per geleverde presta-

ling combinaties (DBC’s) vervangen door circa 4.400 DBC-

tie betaald worden op basis van integrale tarieven. Tot die tijd

zorgproducten. De gelijktijdige overgang naar prestatiebekosti-

(2015) is sprake van een drietal overgangsmodellen die leiden

ging in 2012 (met meer vrije prijzen en risicodragendheid) heeft

tot complexiteiten en gedeeltelijke risicodemping, waarvan met

veel inzet vereist, ook in 2013.

name de eerste zeer relevant is voor de omzetbepaling in 2012:
• transitiemodel prestatiebekostiging (2012-2013);

Sectorbreed is geconcludeerd dat in 2012 sprake was van een

• garantieregeling kapitaallasten (2011-2016);

zeer complex systeem van ziekenhuisbekostiging, dat in de

• beheersmodel voor de honoraria vrijgevestigd medisch specialisten (2012-2014).
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De drie modellen zijn toegelicht in 4.6.5.

heeft liquiditeitsproblemen voorkomen, maar blijft een aandachtspunt.

Bepaling schaduwbudget en dekking
Aanvankelijke onduidelijkheden in de normstelling voor de be-

Ten opzichte van 2012 is het debiteurensaldo gestegen van

paling respectievelijk de nacalculatie van het schaduwbudget,

21,2 miljoen euro naar 30,0 miljoen euro. Het debiteurensaldo

alsmede in de goedkeuring hiervan door de NZa en de zorg-

inclusief nog te factureren DBC’s is gestegen door de imple-

verzekeraars, hebben in 2012 en 2013 geleid tot onzekerheid

mentatie van een nieuw EPD systeem waardoor in de laatste

over de omzet. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over de

maanden van 2013 niet is gefactureerd. Extra aandacht gericht

afhandeling van het schaduwbudget en de overgangsregeling.

op het terugdringen van het debiteurensaldo zal in 2014 leiden

Het transitiebedrag is vastgesteld maar is vooralsnog een voor-

tot de gewenste verlaging van het debiteurensaldo. De voor-

lopige berekening welke nog definitief dient te worden vast-

ziening voor dubieuze debiteuren bedraagt 0,6 miljoen euro.

gesteld eind 2014 door de NZa. Deze voorlopige berekening
is door ZN positief beoordeeld en met een afgegeven contro-

4.6.4

leverklaring door de accountant voor 1 september jl. conform

Het positieve resultaat van 0,8 miljoen euro is in zijn geheel

regelgeving ingediend bij de NZa.

toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen

Vermogenspositie

stijgt naar 17,8 miljoen euro waarvan 16,7 miljoen euro colVoor een juiste beoordeling van de bedrijfsopbrengsten moe-

lectief gebonden vermogen en 1,1 miljoen euro niet collectief

ten deze worden verdeeld in A- en B-segment en overige op-

gefinancierd vrij vermogen.

brengsten. Het jaar 2012 was echter een overgangsjaar van
het FB- en DBC-systeem naar de DOT-systematiek. Een ver-

Het eigen vermogen bedraagt 12,3% van het balanstotaal, la-

gelijking van de segmenten in 2013 met 2012 is daarom niet

ger dan de 12,9% in 2012. Het effect van de vermogensmutatie

zinvol en gezien alle genoemde onzekerheden en veranderin-

daarbij is 0,2%. Dit solvabiliteitspercentage wordt sterk beïn-

gen in de bekostiging onmogelijk.

vloed door het in de balans opgenomen totaal aan investerin-

De totale opbrengsten zijn gelijk gebleven op een niveau van

gen, het niveau van het OHW en de positie van nog te factu-

113 miljoen euro. De overige opbrengsten zijn gedaald door

reren DOT’s a.g.v. het tijdelijk niet kunnen factureren door de

verantwoording van opbrengsten in 2012 in verband met vrijval

implementatie van het nieuwe EPD. Inmiddels is het EPD sys-

van enkele incidentele posten.

teem operationeel en is de facturatie op orde. Het geschatte effect is meer dan 1,0% en de solvabiliteit zou zijn gestegen naar

4.6.2

Ontwikkeling bedrijfslasten

> 13,0%. Het percentage is ondanks de verbetering nog altijd

De personeelskosten zijn gedaald ten opzichte van 2012. Dit

te laag te noemen, zeker gelet op de voortgaande liberalisatie

wordt met name veroorzaakt door de extra in 2012 opgenomen

van de zorgmarkt.

voorziening voor PLB-uren.
De samenstelling van de balans is veranderd door de aflossing
4.6.3

Financiering

van langlopende leningen voor een totaal bedrag van 4,3 mil-

Financiering van het ziekenhuis vindt plaats door middel van

joen euro. Het werkkapitaal (vlottende activa minus kortlopen-

DOT’s (DBC Op weg naar Transparantie). Het factureren van

de schulden) bedraagt 21,4 miljoen euro negatief, een daling

DOT’s heeft geleid tot een aantal nieuwe elementen in de fi-

ten opzichte van 2012 met 2,7 miljoen euro. Er wordt gestreefd

nanciering van het ziekenhuis. Ten eerste is het Lievensberg

naar een verbetering van het werkkapitaal met een verlaging

gelukt om met alle zorgverzekeraars afspraken te maken over

van het debiteurensaldo.

de inkoop van medisch specialistische zorg op basis van aanneemsommen en lumpsumafspraken. Deze afspraken hebben

Het weerstandsvermogen is 0,9% hoger berekend en komt

geleid tot een complexe financiering van het ziekenhuis, waar-

op het niveau van 15,7% van de totale bedrijfsopbrengsten.

bij bevoorschotting onderhanden werk (OHW) en opbrengsten

Hiermee is het beoogde doel van een omzetratio van minimaal

belangrijk zijn. De bevoorschotting door zorgverzekeraars

15,0% bereikt.
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Ontwikkeling eigen vermogen:
2011

2012

2013

Resultaat

€ 3.917.000

€ 2.337.000

€ 828.000

Eigen vermogen

€ 14.448.000

€ 16.785.000

€ 17.832.000

Resultaatratio (resultaat boekjaar gedeeld door totale

2,1%

2,1%

0,73%

0,69

0,71

0,71

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)

11,3%

12,9%*)

12,3%**)

Omzetratio (eigen vermogen/totaal opbrengsten)

13,6%

14,8%

15,7%

bedrijfsopbrengsten)
Liquiditeit (= vlottende activa inclusief liquide middelen gedeeld
door de kortlopende schulden)

*) Gecorrigeerd voor de vermogensmutatie zou 12,9%, 13%

met een afgegeven controleverklaring door de accountant voor

zijn.

1 september jl. conform regelgeving ingediend bij de NZa.

**) Genormaliseerd: na correctie opgelopen achterstand in facturatie i.v.m. implementatie nieuw EPD systeem zou de solva-

Onzekerheid omzetverantwoording

biliteit > 13,0% bedragen.

De onzekerheden waarvan sinds 2012 sprake is, worden ver-

Het resultaat is positief, maar wordt sterk beïnvloed door de

oorzaakt door de gelijktijdige invoering van prestatiebekosti-

door de overheid genomen beleidsmaatregelen (overgangsre-

ging, DOT productstructuur en nieuwe wijze van contracteren

geling en prestatiebekostiging).

met zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 gesignaleerde
problemen rond de omzetverantwoording gelden nog steeds,

4.6.5

Financiële vooruitzichten

werken door of zijn doorontwikkeld in 2013 en geven aanlei-

Vanaf 2012 zijn de ziekenhuizen overgegaan op volledige

ding tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verant-

prestatiebekostiging waarbij deels nog gesteund kan worden

woording en in de interne controle over 2013. Deze onzekerhe-

op het transitiemodel. Voor de vrijgevestigd medisch specia-

den doen zich voor in combinatie met deels open normen voor

listen is het beheersmodel ingevoerd waarmee de honoraria

registratie en facturatie die gedurende en na afloop van het

worden beheerst.

boekjaar met terugwerkende kracht nader zijn geduid door de
regelgever en intensivering van formele en materiële controles

Transitiemodel

over 2013 en voorgaande jaren door de betrokken zorgverze-

Vanaf 2012 geldt prestatiebekostiging voor de medisch speci-

keraars. Het met terugwerkende kracht volledig voldoen aan

alistische zorg. De overgang van gedeeltelijke budgetbekos-

achteraf vastgestelde nadere duidingen is praktisch niet moge-

tiging naar prestatiebekostiging brengt voor gebudgetteerde

lijk en de consequenties zijn niet in alle gevallen betrouwbaar

instellingen systeemrisico’s met zich mee. Met het transitiemo-

in te schatten.

del zoals dat is gedefinieerd worden de systeemrisico’s van de
overgang van budgetbekostiging naar volledige prestatiebe-

Aanvullend omzetonderzoek

kostiging deels ondervangen. De systeemrisico’s worden deels

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een afspraak tussen de

opgevangen door eenmalig een transitiebedrag vast te stellen

overheid, zorgvezekeraars en ziekenhuizen voor het uitvoeren

per ziekenhuis, op basis van het verschil tussen de schaduw-

van een self-assessment (impact analyse), waarbij de afspraak

omzet en bijbehorende DOT-omzet (prestatiebekostiging) in

is gemaakt dat het meedoen aan het self-assessment bij een

2012. Het transitiebedrag wordt in 2012 voor 95% verrekend

positieve beoordeling over de jaren 2012 en 2013, deze jaren

en in 2013 voor 70% van het berekende bedrag van 2012. Het

en alle voorgaande jaren kunnen worden afgesloten.

transitiebedrag is over 2012 herberekend en voorlopig vast-

Het Lievensberg ziekenhuis neemt deel aan het self-assess-

gesteld op 2,9 miljoen euro en voor 2013 op 2,1 miljoen euro.

ment en de eerste resultaten zijn verwerkt in de omzet en het

Pas eind 2014 vindt definitieve vaststelling plaats. Het transi-

resultaat. Een expertgroep van de zorgverzekeraars zal zich

tiebedrag is vooralsnog een voorlopige berekening welke nog

nog een oordeel vormen over de door het ziekenhuis uitge-

definitief dient te worden vastgesteld eind 2014 door de NZa.

voerde onderzoek. Deze expertgroep maakt gebruik van het

Deze voorlopige berekening is door ZN positief beoordeeld en

rapport van het ziekenhuis en het rapport van bevindingen van
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de externe accountant. Medio oktober 2014 wordt dit proces

van de DOT omzet en transitiebedragen voor 2012 en 2013 be-

definitief afgerond.

kend zijn. Mogelijk dat de korting wordt verrekend met individuele zorgaanbieders en zorgverzekeraars die de overschrijding

Garantieregeling kapitaallasten

hebben veroorzaakt.

De overgangsregeling kapitaallasten biedt een aflopende garantie op kapitaallasten tot en met 2016. Voor de jaren 2012 en

Onderhanden werk

2013 geldt het transitiemodel zodat voor deze periode nog een

Een gevolg van de introductie van DOT is dat het onderhanden

vorm van nacalculatie bestaat. Voor 2012 is het transitiebedrag

werk toeneemt en dat bij geen financiering van het onderhan-

voorlopig vastgesteld op 2,9 miljoen euro dat als bijdrage moet

den werk door zorgverzekeraars, ziekenhuizen liquiditeitspro-

worden gezien voor de garantie op kapitaalslasten voor 2012

blemen kunnen krijgen. Voor zover nu bekend zijn zorgverze-

respectievelijk 2013. Voor het jaar 2013 zal Lievensberg nog

keraars, in geval er een zorgcontract wordt afgesloten, bereid

een beroep doen op de garantieregeling kapitaalslasten 2011

het onderhanden werk te financieren.

– 2016. Nadat het transitiebedrag en het aanvullend omzetonderzoek definitief zijn vastgesteld c.q. afgerond, zal worden

Afstemming productie – opbrengsten

beoordeeld of een omvang nog tot een vergoeding kan leiden.

Een praktisch punt bij de uitvoering van de diverse modellen
(transitiemodel, DOT omzet, beheersmodel) is de afstemming

Beheersmodel voor de honoraria van vrijgevestigde me-

van de te leveren productie in relatie tot de opbrengsten. Dit

disch specialisten

zal ook in 2014 de nodige stuurmanskunst vragen aan de zie-

Gedurende een overgangsperiode van drie jaar (2012-2014)

kenhuizen.

geldt een beheersmodel voor de honoraria van vrijgevestigde

Het jaar 2014 zal vragen om betrouwbare managementinfor-

medisch specialisten. Hiervoor is door de NZa een omzetpla-

matie. Het is de vraag of deze tijdig kan worden geleverd ge-

fond per ziekenhuis toegewezen. Lievensberg heeft voor de

zien alle informatie waarop gestuurd moet worden. Dit is een

verdeling van het omzetplafond verdeelafspraken gemaakt

risico dat veel aandacht zal vragen van de Raad van Bestuur

met de collectieven van samenwerkende vrijgevestigde me-

en het management.

disch specialisten.
4.6.6

Productie

Hoofdlijnenakkoord

In 2013 heeft het ziekenhuis productieafspraken met de zorg-

Belangrijk bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars is

verzekeraars kunnen maken. Deze afspraken zijn in het voor-

het Hoofdlijnenakkoord, afgesloten door NVZ, ZN en het Mi-

jaar van 2013 gemaakt. Het nog altijd late tijdstip heeft geleid

nisterie van VWS, waarbij een nominale omzetgroei vanaf

tot veel onzekerheid over de te behalen opbrengsten voor het

2012 is afgesproken van 2,5% exclusief loon- en prijsstijgingen

ziekenhuis. Voor 2014 zijn reeds omzetafspraken gemaakt en

maar voor de medisch specialistische zorg een volumegroei

is de verwachting dat invulling van de afspraken vóór 1 juni

beschikbaar is gesteld van 0-1%. Maatschappelijk is de doel-

bereikt worden. In totaal is de productie in 2013 gematigd

stelling om de stijgende zorgkosten te beperken door de groei

gegroeid, met name door een verschuiving van opnames en

te begrenzen. Dit is een zeer ambitieuze doelstelling voor de

dagopnames naar poliklinische behandelingen. Dit is een ge-

ziekenhuissector en Lievensberg wil zich inspannen om daar-

wenste verschuiving gericht op het doelmatiger werken binnen

aan een bijdrage te leveren. Inmiddels heeft het Lievensberg

de ziekenhuissector.

ziekenhuis voor het jaar 2014 afspraken gemaakt over de omzet en DOT tarieven met zorgverzekeraars.

4.6.7

Treasurybeleid

Het treasurybeleid is door de Raad van Bestuur vastgesteld en
Macrobeheersinstrument

door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Het beleid houdt in

Met de instelling van een macrobeheersinstrument wil de mi-

dat er afspraken zijn gemaakt over de instelling van een trea-

nister van VWS, indien er sprake is van overschrijdingen, dit

surycommissie en de verdeling van verantwoordelijkheden en

kunnen verhalen op alle zorgaanbieders. Hoe dit instrument

bevoegdheden met betrekking tot het voorbereiden en aangaan

zal worden toegepast bij overschrijdingen is nog onduidelijk.

van leningen. Door de invoering van de rentenormering en het

Eind 2014 kan een korting worden berekend, nadat de effecten

toenemende risico dat het ziekenhuis loopt op het gebied van
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financiering, is het belang van het treasurybeleid toegenomen.

ziekenhuis. Voor het jaar 2013 geldt nog een overgangsmodel

Jaarlijks wordt door de treasurycommissie een treasuryjaar-

voor de vaststelling van het OHW van de kapitaalslasten. De

plan voorbereid met daarin vastgelegd de uitgangspunten voor

DBC’s worden geregistreerd en gefactureerd aan de zorgver-

liquiditeitsplanning, vermogensbehoefte, rente en leningsvoor-

zekeraars. Over 2013 heeft Lievensberg de GGZ-DBC produc-

waarden. In 2013 is het treasuryjaarplan door de Raad van

tieomzet verantwoord (bestuursverklaring).

Bestuur vastgesteld en daarna uitgevoerd conform plan.
4.6.9

Inkoop materiaal en diensten

Het Lievensberg ziekenhuis is lid van het Waarborgfonds voor

Voor een professionele inkoopfunctie is samenwerking van

de Zorgsector. Een belangrijk voordeel hiervan is dat bij het

groot belang; voor wat betreft interne samenwerking zijn ver-

afsluiten van leningen er een rentevoordeel kan worden be-

schillende inkooptrajecten van medische apparatuur en -hulp-

haald. In 2013 zijn er geen nieuwe geborgde leningen aange-

middelen in multidisciplinaire teams doorlopen.

gaan. Het eindsaldo van de geborgde leningen bedraagt 49,0
miljoen euro. Het Waarborgfonds is van mening dat het weer-

Voor wat betreft de externe samenwerking is er een intensieve

standsvermogen van Lievensberg verdere versterking behoeft.

samenwerking met het Franciscus Ziekenhuis. Één van de

Dit is ook de mening van de Raad van Bestuur. Op verzoek

gezamenlijke projecten is het nieuw te bouwen Moeder- en

van het Waarborgfonds is gezien de toenemende risico’s voor

Kindcentrum. Daarnaast wordt met het lidmaatschap van de

de ziekenhuissector, de hypotheekvestiging in 2011 notarieel

IAZ (Inkoop Alliantie Ziekenhuizen) gezamenlijk met 10 ande-

vastgelegd.

re ziekenhuizen ingekocht. De raden van bestuur van de 10

De banken hebben de tijdelijk opgelegde kredietopslag in 2013

verschillende ziekenhuizen zijn nauw betrokken bij de IAZ. Er

gecontinueerd. Desondanks hebben de treasuryactiviteiten

is een voorzet gemaakt om in dit verband nog intensiever te

een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat.

gaan samenwerken en de vrijblijvendheid hierin te beperken.
In 2014 zal hier verder invulling aan gegeven worden.

4.6.8

Toekomstgerichte activiteiten

Logistiek/inkoop/financieel systeem en patiënteninforma-

4.6.10

tiesysteem

Medische investeringen

In 2013 is (samen met het Franciscus Ziekenhuis) een nieuw

De financiële commissie van de medische staf beoordeelt de

ERP- en EPD-systeem geïmplementeerd. Het nieuwe ERP

door medisch specialisten aangevraagde investeringen van

voorziet in de logistiek/inkoop/financiële functie en met het

medische apparatuur aan de hand van een aantal criteria en

EPD is verder invulling gegeven aan de digitalisering van het

brengt hierover, via het Stafbestuur, advies uit aan de Raad

patiëntenproces.

van Bestuur. In 2013 is geïnvesteerd in nieuwe medische ap-

Investeringsbeleid

paratuur waaronder ECG-apparaten, apparatuur ten behoeve
DOT-systeem

van darmonderzoek en enkele echo’s.

Over 2013 heeft Lievensberg, evenals in voorgaande jaren bij
de productieverantwoording (bestuursverklaring), een positie-

Verpleegkundige en overige investeringen

ve beoordeling met beperking verkregen van de accountant.

De aanvragen voor aanschaf van apparatuur en inventaris door

Inmiddels zijn ervaringen opgedaan met verkoop- en kostprijs-

de afdelingen worden in het kader van de begroting verzameld

informatie in het B-segment en neemt de kwaliteit toe van zorg-

door het hoofd inkoop en het door haar uitgebrachte advies

profielen en kostprijzen van DOT’s. De organisatie verkeert in

wordt beoordeeld door de stafhoofden. In 2013 zijn met name

een continu leerproces waarin de aandacht groeit voor nieuwe

investeringen uitgevoerd voor rolstoelen, zuigelingenbedden,

functies zoals een verkoop/marketingfunctie en een juridische
functie.
Vanaf 1 januari 2013 heeft het DBC-systeem het budgetsysteem vervangen in de geestelijke gezondheidszorg en daarmee ook voor de PAAZ, de psychiatrische afdeling binnen het
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vervanging van meubilair en de inrichting van laboratoriumfa-

Bij waardering van materiële vaste activa op aanschafwaarde

ciliteiten in medisch centrum De Grebbe en van de distributie-

dient periodiek (jaarlijks) te worden nagegaan of er indicaties

apotheek in het ziekenhuis.

zijn voor een bijzondere waardevermindering (impairment).
Dezelfde methodiek geldt voor de immateriële vaste activa en

ICT-investeringen

de financiële vaste activa. De impairment toets is door Lievens-

Het ziekenhuis beschikt over een ICT-organisatie met onder

berg uitgevoerd over 2013 en het resultaat heeft geen aanlei-

meer een ICT-stuurgroep en een projectbureau. De ICT-stuur-

ding gegeven tot een bijzondere waardevermindering.

groep komt maandelijks bijeen en is verantwoordelijk voor het
uitvoeren van het beleidsplan, het toezien op de aanwending

4.6.12

van de aan de projecten toegewezen ICT-budgetten en het ac-

Het resultaat in 2013 bedraagt ruim 0,8 miljoen euro positief.

tualiseren van het ICT-beleid. In totaal is voor ICT investerin-

Met dit resultaat komt het eigen vermogen op 15,7% van de

gen meer dan 8 miljoen euro uitgegeven, met name voor de

omzet en is het doel van de beleidskoers 2011-2013 van 15%

implementatie van een nieuw ERP/EPD systeem. Voor 2014

gehaald. Een positief resultaat is niet vanzelfsprekend, omdat

en volgende jaren is nog extra investeringsruimte noodzake-

het ziekenhuis in 2014 opnieuw geconfronteerd wordt met een

lijk voor de verdere ontwikkeling van het ERP/EPD systeem

krappe financiële ruimte van de zorgproductie met maximaal

waarvan de uitgaven moeten worden ingepast binnen de totaal

1,0% volumegroei voor de gehele medisch specialistische

beschikbare jaarlijkse investeringsruimte.

zorg, afgesproken binnen het Hoofdlijnenakkoord. Deze groei

Resultaten en verantwoording

biedt beperkte mogelijkheden om productieafspraken te maBouw investeringen

ken met de zorgverzekeraars die een selectief inkoopbeleid

Binnen het ziekenhuis wordt de vaste activa in gebouwen, ma-

hanteren gericht op meer doelmatigheid.

chines onderscheiden van andere vaste activa-investeringen,
zoals inventarissen en automatisering. De bouwactiviteiten in

Met de toenemende risico’s voor het ziekenhuis moeten finan-

2013 bestonden met name uit de oplevering van de parkeer-

ciële problemen tijdig worden gesignaleerd. In de planning &

garage en enkele kleine renovatieprojecten. In totaal is in 2013

controlcyclus is veel aandacht voor het meten van de financiële

ruim 2 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwbouw/renovatie-acti-

performance van de organisatie. Elk kwartaal wordt de voort-

viteiten. De bouw van een Moeder- en Kindcentrum is in 2013

gang verantwoord met een aantal KPI’s (Kritische Prestatie

gestart in samenwerking met het Franciscus Ziekenhuis.

Indicatoren). Afwijkingen worden geanalyseerd en toegelicht
aan het management, Raad van Bestuur en Raad van Toe-

4.6.11

Financiële gevolgen bouwbeleid

zicht. Met het bijhouden van een financiële meerjarenplanning,

Met de realisatie van de nieuwbouw/renovatie in de afgelopen

aangepast aan de laatste ontwikkelingen van bekostiging en

jaren heeft het ziekenhuis de toegewezen investeringsruimte

begrotingen, wordt de financiële voortgang gemonitoord.

volledig benut. Het gevolg daarvan is dat het totale niveau van
kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) nog hoog en

De Raad van Bestuur heeft het maatschappelijk verslag en de

meer dan gemiddeld is binnen de ziekenhuissector. De kapi-

jaarrekening over 2013 vastgesteld in een vergadering van de

taallasten worden gedekt via de tariefafspraken die het zieken-

raad van 22 september 2014 en deze ter goedkeuring voorge-

huis heeft gemaakt met de zorgverzekeraars en in 2012 en

legd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de

2013, zoals gezegd, deels nog gegarandeerd via het transitie-

stukken in haar vergadering van 23 september 2014 bespro-

model. Deze toerekening van kapitaallasten voor Lievensberg

ken, waarbij tevens kennis is genomen van de bevindingen van

aan de producten leidt tot meer onzekerheid over de verwachte

de accountant PricewaterhouseCoopers N.V. Mede op grond

opbrengsten en dekking van kosten. Financieel zullen de fi-

van het advies van de auditcommissie van de Raad van Toe-

nancieringsmogelijkheden de komende jaren van enorm be-

zicht, die in de conceptfase overlegd hebben met de externe

lang zijn voor het ziekenhuis. De verwachting is dat de nog

accountant, heeft de Raad de jaarrekening over 2013 goedge-

geldende garantieregeling kapitaallasten, op grond van ge-

keurd en ingestemd met het maatschappelijk verslag.

maakte meerjarenberekeningen, niet leidt tot een vergoeding
voor Lievensberg na 2014.
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5. Kwaliteitsbeleid
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5.1

Introductie

ces (conform de IGZ richtlijn toezicht operatief proces, post-

Speciale aandacht gaat uit naar het kwaliteitsbeleid. Paragraaf

operatief) zijn getoetst. Naar aanleiding van een door het NIAZ

5.2 beschrijft het kwaliteitsbeleid in het algemeen. Paragraaf

geformuleerd verbeterpunt is een interne audit uitgevoerd op

5.3 gaat in op het kwaliteitsbeleid voor zorgverlening aan de

het elektronisch voorschrijven van medicatie.

patiënten. Dit sluit aan op het thema goed zorgverlenerschap in

Managers ontvangen na de audit een rapport en een format

de beleidskoers. De kwaliteit ten aanzien van medewerkers, in

verbeterplan. Het invullen en uitvoeren van het verbeterplan is

de beleidskoers is dit het thema goed werkgeverschap, wordt

de verantwoordelijkheid van de manager en wordt daarnaast

beschreven in paragraaf 5.4. Kwaliteitsaspecten die voor de

gemonitord.

samenleving van belang zijn komen aan bod in paragraaf 5.5.
5.2.3    NIAZ-accreditatie
5.2    Algemeen kwaliteitsbeleid

Het Lievensberg ziekenhuis hanteert de NIAZ kwaliteitsnorm

5.2.1    Verbetering en borging

zorginstellingen en behaalde in 2007 een NIAZ-accreditatie

Het Lievensberg ziekenhuis kent een verbetercultuur en bor-

voor vier jaar. Eind 2010 heeft een tweede NIAZ-accreditatie-

gingscultuur om verantwoorde zorg te kunnen blijven aanbie-

bezoek plaatsgevonden; de verlenging werd verleend voor de

den. Onder verbetering wordt verstaan het verbeteren van

periode 1 mei 2011 tot 1 mei 2015. In augustus 2012 vond de

datgene wat beter moet of kan. Onder borging wordt verstaan

toets op het actieplan plaats, waarbij de voortgang van de ver-

het vasthouden van een constante kwaliteit. Verbeteren en

beterpunten uit het NIAZ-bezoek in 2010 werden getoetst. Het

borgen wordt samengebracht in het kwaliteitssysteem en het

auditteam heeft alle verbeterpunten als ‘adequaat opgepakt’

kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis en vindt plaats in projecten

beoordeeld.

en binnen de organisatiestructuur. Continu wordt op veel plaat-

In 2013 is gestart met de voorbereidingen voor de volgende

sen de plan-do-check-act cyclus doorlopen. In verbeterprojec-

NIAZ accreditatie die plaatsvindt in december 2014. Samen

ten vormt dit de kern van het proces. Afdelingen optimaliseren

met inhoudelijk verantwoordelijken is een start gemaakt met

processen op basis van nieuwe richtlijnen en voeren verbe-

het uitvoeren van de zelfevaluatie en het benoemen van verbe-

teracties uit op basis van onder andere incidentmeldingen,

terpunten. De verbeterpunten zijn opgenomen in een actieplan

prospectieve risico inventarisaties, interne audits en patientte-

dat door de stuurgroep kwaliteit, innovatie en veiligheid wordt

vredenheidsmetingen. Er wordt een format met stuurinformatie

gemonitord.

voor de zorgeenheden gehanteerd. De stuurinformatie bevat
naast maandelijkse financiële en personele parameters, ook

5.2.4    Afdelingsgebonden accreditaties

ieder kwartaal kwaliteitsgegevens zoals decubitus- en pijnsco-

De dialyseafdeling behield in 2013 de HKZ geaccreditatie. De

res, het aantal VIM-meldingen en klachten. Zorggroepmana-

specifieke accreditatie voor het klinisch chemisch en hemato-

ger, zorgmanager en gemandateerd specialist bespreken de

logisch laboratorium (KCHL) werd in 2013 verlengd. De ac-

stuurinformatie en sturen zo nodig bij. Eenmaal per kwartaal

creditatie voor het laboratorium voor medische microbiologie

vindt een bijeenkomst plaats met alle zorgmanagers, zorg-

(CCKL) en de voedingsdienst (HACCP) zijn ook voor 2013 van

groepmanagement en de stafmedewerkers van bureau Kwa-

kracht. Het pathologisch en cytologisch laboratorium kreeg in

liteit, Innovatie en Veiligheid om de kwaliteitsuitkomsten met

2013 de CCKL-accreditatie. Het Bariatrisch Centrum/Centrum

elkaar te vergelijken, te analyseren en van elkaar te leren. Op

voor obesitas en overgewicht verkreeg de NIAZ-accreditatie in

hoger niveau vindt monitoring plaats door de zorggroepmana-

mei 2011. De erkenning als weefselinstelling volgens de Wet

gers, het managementteam en de Raad van Bestuur.

veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal is in 2010 afgegeven
aan de Botbank en in 2011 aan de Intra-Uteriene-Inseminatie

5.2.2    Interne audits

van paren met een kinderwens.

Het Lievensberg ziekenhuis heeft sinds 2003 een actief werkend intern auditsysteem. Er zijn 31 interne auditoren waar-

5.3   Kwaliteitsbeleid voor patiënten

onder een aantal medisch specialisten die in 2013 18 interne

5.3.1    Patiëntenzorg centraal

audits hebben uitgevoerd. Iedere afdeling wordt minimaal een-

De beleidskoers met de titel ‘Samen nog Beter’ stelt de

maal per vier jaar bezocht. Voor afdelingen die door het NIAZ

patiëntenzorg centraal. Het vermeldt wat de patiënt kan ver-

zijn gedefinieerd als hoogrisico-afdelingen ligt deze frequen-

wachten aan zorgverlening. De kernwaarden kwaliteit & veilig-

tie hoger, eenmaal per twee jaar. De OK en de SEH worden

heid, warmte & vertrouwen en discipline & aanspreekbaarheid,

jaarlijks getoetst, waarbij de MediRisk vangnetcriteria worden

die wederom als richtinggevend zijn geformuleerd, onderstre-

meegenomen. Op de OK is in 2013 een interne audit uitge-

pen dit.

voerd waarin medicatie dubbelcheck en het postoperatief pro-
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De keuzevrijheid van de patiënt stelt hoge eisen aan onze

Het thema ‘Veilige zorg voor zieke kinderen’ is in 2011 aan de

bejegening en aan onze communicatie en informatievoorzie-

lijst toegevoegd.

ning. Wij ondersteunen de patiënt professioneel, duidelijk en
meelevend in (het maken van de noodzakelijke keuzes in) zijn

Een aantal vijftal VMS-thema’s is volledig afgerond en ge-

zorgproces. Patiëntenzorg centraal betekent dat de patiënt

borgd. Bij deze thema’s zullen de resultaten continu worden

mag weten waarop deze mag rekenen. In 2012 is de notitie

gemeten en zal zo nodig bijstelling van het proces plaatsvin-

klantbeloften vastgesteld. Hierin heeft Lievensberg ziekenhuis

den. Alle overige thema’s zijn ingericht en geïmplementeerd,

geformuleerd wat zij aan haar patiënten belooft. Deze wordt in

echter het borgen van (onderdelen) van een aantal van deze

2013 geïmplementeerd.

thema’s zal verder invulling krijgen.

5.3.2    Patiëntveiligheid

Veilig Incidenten Melden (VIM-men)

Patiëntveiligheid heeft een belangrijke plaats in de nieuwe Be-

Vanaf 2011 konden alle afdelingen met patiëntencontact ‘VIM-

leidskoers ’Samen nog Beter’. Het leveren van optimale zorg

men’, vanaf 2012 kan het gehele ziekenhuis dit, dus ook de

voor de patiënt is wat binnen het Lievensberg ziekenhuis dage-

ondersteunende afdelingen. Er is veel aandacht besteed aan

lijks wordt nagestreefd.

het uitbreiden en verbeteren van het meldsysteem. Naast incidenten op het gebied van patiëntveiligheid kunnen ook andere

PatiëntVeiligheidsSysteem

soorten incidenten in het meldsysteem gemeld worden met be-

Het Lievensberg ziekenhuis is in 2011 geaccrediteerd op basis

trekking tot in totaal zes pijlers: patiëntveiligheid, medicatievei-

van de NIAZ norm 2.1 en voldoet zodoende aan de eisen van

ligheid, informatieveiligheid, medewerkerveiligheid, meldingen

een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS), in het Lievens-

over veiligheid van apparatuur en gebouwveiligheid. Er zijn

berg ziekenhuis patiëntveiligheidssysteem genaamd (PVS).

inhoudsdeskundigen gekoppeld aan specifieke categorieën

Het PVS is continu in ontwikkeling en jaarlijks wordt het beleid

meldingen. Deze deskundigen hebben toegang tot de digita-

vastgesteld. Naast het continueren van het PVS bestond dit

le meldingen en dienen vanuit hun deskundigheid advies te

beleid onder andere uit het versterken van het Veilig Incident

geven op alle meldingen. Tevens leggen zij dwarsverbanden,

Melden (VIM), heeft uitbreiden van de patiëntenparticipatie

bewaken de rode draad en signaleren ziekenhuisbrede proble-

en het inrichten van het continu verbeteren. Ook zijn er twee

men in de Centrale VIM-cie (voor medewerkersveiligheid de

nieuwe VMS-thema’s voorbereid: antistolling en overdracht.

Arbocommissie) die zo nodig de Raad van Bestuur adviseert

De inspectietoets op verschillende momenten de voortgang.

over ziekenhuisbrede maatregelen.

11 thema’s

Prospectieve Risico Inventarisaties (PRI)

In het VMS Veiligheidsprogramma (t/m 2012 een landelijk on-

Eén van de onderdelen van een Veiligheidsmanagementsys-

dersteund programma voor de ziekenhuizen) zijn 10 inhoude-

teem is een Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI). De pa-

lijke thema’s opgenomen die de IGZ omarmt en opgenomen

tiëntveiligheid wordt door een PRI verhoogd door de risico’s

heeft in haar jaarlijks terugkerende toetsmomenten. Deze

van (risicovolle) zorgprocessen, vooraf te identificeren en te

thema’s zijn:

analyseren om er vervolgens met verbetermaatregelen op te

- Voorkomen van Postoperatieve Wondinfecties na een operatie
- High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia
- Voorkomen van lijnsepsis en de behandeling van ernstige
sepsis

kunnen anticiperen. Daar waar er sprake is van wijzigingen in
nieuwe of risicovolle zorgprocessen, dienen PRI’s uitgevoerd
te worden. Zo zijn er in 2013 vijf PRI’s uitgevoerd, twee daarvan op het gebied van lateralisatie chirurgie en de overigen
op het gebied van: dialyse, verloskunde en steriele medische
hulpmiddelen. Naast PRI’s worden in ons ziekenhuis ook ach-

- Kwetsbare ouderen

teraf (bijna)incidenten gemeld door te VIMmen. Vervolgens

- Vroege herkenning en de behandeling van de vitaal be-

worden deze meldingen geanalyseerd door de VIM-commissie

dreigde patiënt
- Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik
van jodiumhoudende contrastmiddelen

en binnen de zorgeenheid met verbetermaatregelen opgepakt
om voor de toekomst deze incidenten te voorkomen. Beide instrumenten: VIM en PRI vullen elkaar goed aan!

- Medicatieverificatie bij opname en ontslag
- Verwisseling van en bij patiënten

Medisch risicomanagement / MediRisk

- Optimale zorg bij acute coronaire syndromen

Het Lievensberg ziekenhuis is een van de oprichters van Me-

- Vroege herkenning en behandeling van pijn

diRisk, een onderlinge waarborgmaatschappij waar de wette-
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lijke aansprakelijkheid van de ziekenhuisorganisatie en haar

ten bij de wensen van de patiënt en zijn naasten, achterhaalt

medewerkers is verzekerd. Het Lievensberg ziekenhuis neemt

het ziekenhuis op diverse manieren de wensen van de patiënt.

sinds vele jaren deel aan de risk-management onderzoeken

In de breedte wordt onderzoek gedaan naar de tevredenheid

van MediRisk. De aanbevelingen en standaarden die daaruit

door enquêtes in zowel de kliniek als op de poliklinieken. Bin-

voortkomen liggen op uiteenlopende gebieden: techniek, or-

nen de kliniek krijgt iedere patiënt die met ontslag gaat het

ganisatie, werkwijzen, protocollering, met als rode draad het

verzoek om de enquête in te vullen. Vanaf juli 2013 bestaat

reduceren van risico’s c.q. het vergroten van de veiligheid voor

dat verzoek uit een brief met een inlogcode. De patiënt wordt

de patiënt. Om de veiligheid te vergroten heeft MediRisk vang-

verzocht de enquête thuis digitaal in te vullen en te retour-

netcriteria ontwikkeld voor de Spoedeisende Hulpafdeling en

neren. De geanonimiseerde resultaten van de enquêtes zijn

de operatiekamers, over bijvoorbeeld verwisseling, medicatie

daarna direct inzichtelijk voor de betreffende zorgmanager die

en apparatuur. Het Lievensberg ziekenhuis past deze vang-

naar aanleiding van de enquête eventueel actie onderneemt.

netten toe. Een aantal behandelingen in het ziekenhuis heeft

In 2014 zal via deze digitale patiënttevredenheidsmeting een

geleid tot het indienen van een claim door de patiënt. In het

benchmark plaatsvinden met andere ziekenhuizen. In het zie-

verslagjaar werden 19 claims ingediend bij het ziekenhuis die

kenhuis worden tevens focusgesprekken georganiseerd. Via

zijn doorgeleid naar MediRisk. De afhandeling van alle claims

dit instrument is de vernieuwde zorg voor mensen met bijvoor-

loopt nog.

beeld de ziekte van Crohn geëvalueerd.

Calamiteitenonderzoek

Tevredenheid poliklinische patiënten

Indien (het vermoeden van) een calamiteit wordt gemeld bij de

Binnen de polikliniek, POS, functie afdeling, röntgen afdeling,

Raad van Bestuur, dan informeert deze de IGZ en benoemt

revalidatie afdeling en priklab wordt tweejaarlijks een enquête

deze een calamiteitenonderzoekscommissie die een intern

uitgezet onder patiënten. In 2013 zijn de voorbereidingen ge-

onderzoek verricht. De commissie bestaat uit opgeleide me-

troffen om ook deze enquêtes in 2014 digitaal te gaan uitvoe-

dewerkers en medisch specialisten die een analyse doen van

ren.

het voorval en de oorzaken daarvan en zo nodig met aanbe-

In 2013 is opnieuw het instrument ‘mystery patient’ ingezet. In

velingen komen. In 2013 zijn acht calamiteitenonderzoeken

samenwerking met ziekenhuis ZorgSaam in Zeeuws-Vlaan-

uitgevoerd. Rapportage vindt plaats aan de Raad van Bestuur.

deren zijn in beide ziekenhuizen medewerkers opgeleid tot

Viermaal is het verslag doorgeleid naar de IGZ. In 2013 is de

‘mystery patients’. Deze ‘mystery patients’ bezoeken het an-

calamiteitenprocedure opnieuw vastgesteld. Hierdoor is de

dere ziekenhuis en beoordelen op basis van een aandachtpun-

communicatie naar alle betrokkenen verbeterd en het stappen-

tenlijst de klantgerichtheid. In 2013 hebben 8 mystery patient

plan voor het uitvoeren van het onderzoek aangescherpt.

bezoeken binnen het Lievensberg ziekenhuis plaatsgevonden.
Hieruit zijn diverse sterke punten en verbeterpunten geformu-

5.3.3

Meten van patiënttevredenheid

leerd die worden teruggekoppeld aan het management.

Het Lievensberg ziekenhuis hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar patiënten. Om zo goed mogelijk aan te slui-
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Tevredenheid klinische patiënten

Wel bestond de behoefte om onder de huisartsen een uitge-

Over het algemeen kan gesteld worden dat patiënten erg te-

breider en bredere enquête uit te zetten om een nog beter

vreden zijn over het Lievensberg ziekenhuis. Dit blijkt uit de

beeld te krijgen van de wensen en ervaringen. Hierbij gaat het

hoge score op de vraag of patiënten het ziekenhuis zouden

met name over de plaats van het ziekenhuis voor de huisarts

aanbevelen bij een vriend, collega of familielid. Deze vraag

alsmede de rol van de relatiebeheerder huisartsen. Ook de

scoort een 8,8. Andere onderwerpen waarover patiënten erg

bevindingen uit de diverse gesprekken tijdens een huisartsbe-

tevreden blijken te zijn, zijn de bejegening door en deskundig-

zoek zijn meegenomen.

heid van artsen, verpleegkundigen en voedingsassistentes. De

De bevindingen van de in oktober gehouden enquête zijn sa-

bejegening door artsen, verpleegkundigen en voedingsassis-

mengevoegd in een rapportage en besproken met RvB, staf-

tentes scoort respectievelijk een 8,5, een 8,8 en een 8,7. De

bestuur, medische staf en de huisartsencontactcommissie. Er

deskundigheid van artsen, verpleegkundigen en voedingsas-

hebben 33 huisartsen gerespondeerd hetgeen een respons

sistentes scoort respectievelijk een 8,8, een 8,7 en een 8,5.

van 44% bedraagt.

Minder goed scoren de hygiëne en de afspraken rond vertrek

Op hoofdlijnen zijn onderstaande bevindingen gedaan:

en nazorg (gang van zaken en informatieverstrekking aan pa-

• Te lange toegangstijden voor de specialismen neurologie,

tiënten).

oogheelkunde en interne geneeskunde blijven genoemd.
Toch ook zijn hierin verbeterpunten geconstateerd.

5.3.4

Meten van huisartstevredenheid

• De bejegening scoort ruim voldoende, echter wordt enkele

Per 1 januari 2012 is de relatiebeheerder huisartsen aange-

malen benoemd dat met ontevreden is over de samenwer-

steld. Deze oud-chirurg vormt de linking-pin tussen medisch

king met een specifieke specialist. Overleg en communicatie

specialisten en huisartsen in de regio. Gedurende het jaar

op gelijk niveau (niet belerend) wordt als een verbeterpunt

2013 is een begin gemaakt om niet de HAGRO’s te bezoe-

benoemd.

ken, maar de individuele huisartspraktijken. Dit naar aanleiding

• Informatieverstrekking bij bijzonderheden tijdens opname

van bevindingen in het jaar 2012. Er zijn 8 praktijken bezocht,

ontbreekt vaak. Ook bij overlijden van een patiënt wordt dok-

waarbij met 21 huisartsen is gesproken. Van elk bezoek is een
verslag gemaakt. Als sprake was van verbeterpunten vond er
een terugkoppeling plaats.
In het verzorgingsgebied zijn 4 nieuwe huisartsen gestart. Met

ter op dokter contact op prijs gesteld.
• De bereikbaarheid bij een aantal specialisten tijdens kantooruren dient verbetering.
Verbeteracties zijn opgenomen in het jaarplan 2014.

deze huisartsen is kennisgemaakt. Zij zijn voorgesteld in de
speciaal voor specialisten en huisartsen opgezette nieuwsbrief.

In juni 2013 heeft de eerste carrouselbijeenkomst plaatsgevon-

In 2012 is zowel onder de huisartsen (tijdens het bezoek aan

den. De carrouselbijeenkomst is een activiteit voor specialisten

de praktijk) als onder de medisch specialisten een korte en-

en huisartsen met een wetenschappelijk en sociaal karakter.

quête uitgezet. Op basis van deze enquêtes zijn verbeteracties

De bijeenkomst is door aanwezigen als positief is ervaren. Re-

opgenomen in het jaarplan 2013.

den waarom in april 2014 opnieuw een carrouselbijeenkomst

• Naar aanleiding van deze enquêtes is gebleken dat de be-

is georganiseerd.

reikbaarheid van zowel huisartsen als medisch specialisten
te verbeteren is. Dit onderwerp is in de medische staf be-

5.3.5

sproken en afspraken zijn hierover vastgelegd. Tevens zijn

In het ziekenhuis houden een groot aantal commissies zich

de mobiele nummers verzameld van de huisartsen waarvan

bezig met de verbetering, de toetsing en de borging van de

deze nog niet bekend waren.

kwaliteit van zorg en dienstverlening. Bijna alle commissies die

Kwaliteitsbevorderende commissies

• Tevens is uit de enquêtes gebleken dat de toegangstijd van

ziekenhuisbreed functioneren op het gebied van kwaliteit van

diverse specialismen als te hoog wordt ervaren door de huis-

zorg zijn samengesteld uit leden van de medische staf en le-

artsen. Naar aanleiding van dit signaal, gecombineerd met

den vanuit de ziekenhuisorganisatie. Uitzondering hierop is de

ziekenhuisgegevens, is de capaciteit bij diverse maatschap-

Commissie Kwaliteit van de Vereniging Medische Staf die zich

pen uitgebreid en vindt binnen de interne geneeskunde te-

onder andere bezighoudt met de intercollegiale toetsing in de

vens een onderzoek plaats naar de wijze waarop de beschik-

breedte.

bare capaciteit optimaal kan worden benut.
• Ook het verbeterpunt ten aanzien van goede informatiever-

Commissie Kwaliteit Vereniging Medische Staf

strekking naar de huisarts bij overlijden en bij complicerende

Doel van deze commissie is vorm en inhoud te geven aan de

factoren is besproken in de medische staf. Nadrukkelijk is

doelstellingen van de Vereniging Medische Staf, zijnde activi-

gewezen op de afspraken opgenomen in het gele boekje.

teiten op het gebied van kwaliteitsbewaking en het bevorderen
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van de kwaliteit van medisch specialistische zorgverlening. De

lyseerd. Daarnaast zijn adviezen gegeven voor verbetering in

commissie voert daartoe periodiek gesprekken met de maat-

het programma Smile ten behoeve van VIM-meldingen.

schappen/vakgroepen, waarbij de vier kwaliteitsdomeinen:

De VIM-meldingen worden gecategoriseerd in zes pijlers (en

de evaluatie van de zorgverlening, het patiëntenperspectief,

mogelijk verdere uitsplitsing naar aandachtsgebied) welke ver-

het functioneren van de maatschap/vakgroep en de profes-

volgens zijn ondergebracht bij één of twee inhoudsdeskundi-

sionele ontwikkeling centraal staan. Deze vier domeinen ko-

gen. De inhoudsdeskundigen zijn gekozen op basis van hun

men ook expliciet aan de orde tijdens de visitatie nieuwe stijl,

expertise.

georganiseerd door de wetenschappelijke verenigingen. Het

De 6 pijlers met mogelijke aandachtsgebieden zijn:

kwaliteitsgesprek is een interne kwaliteitstoetsing en de on-

• Patiëntveiligheid.

derwerpen (indicatoren) die per domein aan de orde worden

- Behandeling & Verzorging.

gesteld, zijn afgestemd op de afspraken binnen het Lievens-

- Fixatie.

berg ziekenhuis en binnen de Vereniging Medische Staf van

- Vallen.

het Lievensberg ziekenhuis. Aan de hand van een gestandaar-

• Steriele medische hulpmiddelen.

diseerde scoringslijst inventariseert de Commissie de sterke

• Medicatieveiligheid.Medewerkerveiligheid.

punten, verbeterpunten en de knelpunten. Daarnaast bewaakt

• Apparatuurveiligheid.

de Commissie Kwaliteit de voortgang van activiteiten die voort-

• Informatieveiligheid.

vloeien uit de aanbevelingen met een voortgangsgesprek,

• Gebouwveiligheid.

twee jaar na de laatste bijeenkomst. Het Stafbestuur en de
Raad van Bestuur krijgen de definitieve scoringslijst en de aan-

Tijdens de vergadering van de Centrale VIM-commissie in de-

bevelingen ter inzage. In 2013 is er overleg geweest met de

cember 2013 is de werkwijze in 2013 geëvalueerd. De commis-

maatschappen,cardiologie, KNO-heelkunde, pathologie, reu-

sie heeft besloten dat de werkwijze zoals in 2013 gehandhaafd

matologie en urologie en de vakgroep ziekenhuisapothekers.

blijft in 2014; de samenstelling wordt aangepast. Vanaf 2014
zal de Centrale VIM-commissie als volgt samengesteld zijn:

Stuurgroep Kwaliteit, Innovatie en Veiligheid

een medisch specialist als voorzitter, stafmedewerker bureau

De Stuurgroep Kwaliteit, Innovatie en Veiligheid (KIV) staat on-

Kwaliteit, Innovatie en Veiligheid, alle inhoudsdeskundigen en

der voorzitterschap van de Raad van Bestuur en heeft 8 leden,

secretariële ondersteuning.

waaronder een afvaardiging van het Stafbestuur, Cliëntenraad

Totaal aantal VIM-meldingen in 2013

en de Verpleegkundige Advies Raad. De stuurgroep heeft als

Aandachtsgebieden

Aantal

doelstelling het sturen en initiëren van activiteiten die gericht

Apparatuurveiligheid

77

zijn op het ontwikkelen van integrale, planmatige en syste-

Gebouwveiligheid

31

matische verbetering van de zorg- en dienstverlening en het

Informatieveiligheid

67

afstemmen van de activiteiten die hieraan ten grondslag lig-

Medewerkerveiligheid

118

gen. In 2013 is specifieke aandacht gegeven aan de thema’s:

Medicatieveiligheid

354

kwaliteitsbeleid, NIAZ-toets, interne audits en voortgang van

Patiëntveiligheid

932

de 10 veiligheidsthema’s. Met een jaarlijks actieplan worden de

Eindtotaal

ingezette acties gemonitord.

Specificatie medicatie veiligheid

1.579

Centrale Veiligheid Incidenten Melding Commissie (VIMcommissie)
Per 1 januari 2013 is de Meldingscommissie Incidenten
Patientenzorg overgegaan in de Centrale VIM-commissie. Hierin participeren alle inhoudsdeskundigen van de aandachtsgebieden. In 2013 participeerden naast de inhoudsdeskundigen,
de leden van de voormalige MIP-commissie. Vanwege de aanwezige kennis en expertise van de leden van de voormalige
MIP-commissie is besloten gedurende het eerste jaar van de
Centrale VIM-commissie deze personen te laten participeren in
de Centrale VIM-commissie.
De centrale VIM-commissie vergaderde in 2013 vier keer. Tijdens deze vergaderingen zijn de trends in meldingen geana-
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Infectiecommissie

Het prevalentie-onderzoek is een momentopname. In maart

De commissie heeft tot doel het bevorderen van de preven-

2013 is het percentage van 1,1% beduidend lager dan in de

tie, eventuele opsporing en eliminatie van ziekenhuisinfecties

afgelopen jaren. In oktober is het percentage nagenoeg gelijk

of risico’s voor patiënten en medewerkers van het ziekenhuis.

aan de landelijke cijfers. Voor de daling in maart is geen dui-

Adviseert aan de Raad van Bestuur inzake infectiepreventie. In

delijke reden aan te geven, mogelijk is dit een toevalstreffer.

2013 heeft de commissie onder meer gesproken over:

Over de gehele periode (van 2007 tot heden) is er een dalende
trend zichtbaar. De definitieve rapportage naar aanleiding van

PREZIES en VMS

het onderzoek van oktober zal in 2014 besproken worden in

• Registratie POWI:

de commissie. Het onderzoek van oktober is uitgevoerd in de

Voor de registratie wordt een module ingericht in HiX. Een

module prevalentieonderzoek in HiX.

deel van de gevraagde gegevens zal dan direct vanuit HiX
worden ingelezen. De terugrapportages Gynaecologie en

VMS

Chirurgie 2012 en Orthopedie 2011 zijn besproken. De cijfers

Normothermie:

van 2008 - 2012 tonen wel een dalende lijn.

Door de kwaliteitsmedewerker worden er op de OK maandelijks checks uitgevoerd of de temperatuur van de patiënt tijdens

• Registratie Lijnsepsis:
Besloten is om afdeling HIP een registratie te laten opzet-

de operatie binnen de norm blijft, conform de richtlijn. Deze

ten die voldoet aan de PREZIES- definities. Aanvankelijk

rapportages worden besproken in de commissie. Er wordt nog

gebeurt dit handmatig, maar in het nieuwe HiX is voor deze

geen duidelijke trend gezien. De resultaten van de verschil-

registratie een module ingebouwd. Uit een tussenrapportage

lende onderzoeken zijn nog erg wisselend. Er is gestart met

blijkt dat in Lievensberg de incidentiedichtheid 13,5 per 1000

pre-warming in de voorbereidingsruimte om te voorkomen dat

lijndagen is. Landelijk incidentiecijfer is 2,4 per 1000 lijnda-

patiënten al op de OK komen met een temperatuur onder de

gen variatie van 0,8 tot 20,0. Deels kan dit verschil in % ver-

norm.

oorzaakt worden doordat er in Lievensberg veel PICC’s ingebracht worden, die niet in de PREZIES-registratie mogen

Antibiotica toediening op OK

worden opgenomen (deze moeten vanaf 1-1-2014 hierin wel

Maandelijks worden checks uitgevoerd of AB-toediening voor

opgenomen worden) en door het nog beperkte aantal gere-

OK conform de richtlijn wordt toegediend. Resultaten worden

gistreerde lijndagen. Daarnaast wordt vanwege dit te hoge

in de commissie besproken. Ook hier zijn de resultaten nog

% interventie ingezet. Voorstellen voor interventies zijn: aan-

wisselend, maar de trend geeft enige verbetering te zien.

schaf van custom trays voor gebruik tijdens inbrengen, introductie van chloorhexidine patches op de insteekplaatsen,

Deurbewegingen

Introductie van een nieuw type ‘Wassen zonder water’, met

Er is een OK-werkgroep die zich buigt over het aantal deurbe-

daarin chloorhexidine (initiële uitrol op de IC).

wegingen. Om deurbewegingen te verminderen wordt gekeken
naar meer gebruik intercom en telefoon en het niet of minder
aflossen tijdens een operatie.

Prevalentie-onderzoek naar ziekenhuisinfecties
Tweemaal per jaar wordt deelgenomen aan het landelijk prevalentie-onderzoek via PREZIES en de resultaten hiervan zijn

Pre-operatief scheren

besproken in de infectiecommissie.

Het standaard pre-operatief scheren vindt niet meer plaats. Er

2013

Lievensberg ziekenhuis

Landelijk via PREZIES

aantal

pat.

pat. met ZHI*

aantal ZHI*

pat.

pat. met ZHI*

aantal ZHI*

ziekenhuizen

maart

176

2 (1,1%)

2 (1,1%)

10.749

335 (3,1%)

349 (3,2%)

41

oktober

170

5 (2,9%)

6 (3,5%)

8.277

241 (2,9%)

256 (3,1%)

41

* ziekenhuisinfecties
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wordt alleen nog op indicatie van de chirurg op het OK-com-

Thematisch toezicht IGZ 2013; BRMO en infectiepreventie

plex geschoren met behulp van een tondeuse.

Dit rapport is ontvangen naar aanleiding van een themaonderzoek, uitgevoerd in maart 2013. Alle 94 ziekenhuizen hebben

WIP-richtlijnen

een digitale vragenlijst toegestuurd gekregen. Hierna zijn 25

Onderstaande richtlijnen zijn besproken en becommentarieerd.

ziekenhuizen bezocht. Per instelling is naar aanleiding van de

concept / gewijzigd

digitale vragenlijst een rapport opgesteld. Voor Lievensberg

Reiniging, desinfectie en sterilisatie

zijn er 14 onderdelen die ‘matig’ scoren, 7 ‘voldoende’ en 15

Veilig werken in de anesthesioligie

‘goed’. De inspectie eist minimaal een score voldoende. Hier-

Infectiepreventie maatregelen bij beeldvormende technieken

voor is een plan van aanpak opgesteld. Het zijn vooral verbe-

Isolatie-indicatie mazelen gewijzigd naar strikt 1

terpunten ten aanzien van borging met betrekking tot reiniging

definitief

en desinfectie en het uitvragen van het risico op MRSA/BRMO

MRSA

bij opname van patiënten. Dit plan van aanpak is besproken

BRMO

en in het voorjaar van 2014 worden deze verbeterpunten af-

Puncties

gehandeld.

De afdelingsspecifieke definitieve richtlijnen zijn doorgestuurd

Mazelen

naar de desbetreffende afdelingen zodat men de protocollen

Naar aanleiding van een epidemie en een notitie van het RIVM

hieraan kan aanpassen. Bij de ziekenhuisbrede richtlijnen wor-

startte op 1 juni 2013 een onderzoek naar de status van de

den de protocollen opgesteld/gewijzigd door afdeling HIP.

mazelenvaccinatie en het optimaliseren van de beschermingsstatus van alle medewerkers (n=1722). Het eindrapport is in

ACCOMPLISH studie

december besproken.

De ACCOMPLISH (Actively Creating COMPLIance Saving
Health)-studie onderzoekt de compliance bevorderende inter-

Ziekenhuiscontactcommissie

venties voor de handhygiëne. Dit is een vervolg op de studie

De Ziekenhuiscontactcommissie is een commissie bestaan-

‘Compliance handhygiëne’.

de uit vertegenwoordigers van 1e en 2e lijn en heeft als doel

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC Rotter-

het verbeteren van de onderlinge afstemming door uitwisse-

dam. Hiervoor zijn nog observatie- en prevalentie-onderzoe-

ling van informatie over bestaande en nieuwe ontwikkelingen.

ken uitgevoerd in 2013 op IC en chirurgie. Uit voorlopige cijfers

In de commissie hebben zitting vertegenwoordigers van de

blijkt dat het percentage naleving richtlijnen handhygiëne op IC

huisartsengroepen en vertegenwoordigers van de verpleeg/

en chirurgie verbeterd is (was 20%), maar nog steeds onder de

verzorgingshuizen uit het verzorgingsgebied van het zieken-

40% ligt. Om de compliance te verbeteren heeft afdeling HIP

huis, een afvaardiging van het bestuur Vereniging Medische

o.a. een campagneweek handhygiëne georganiseerd.

Staf, de relatiebeheerder huisartsen, de zorggroepmanager
beschouwende vakken en een lid van de Raad van Bestuur.

Handhygiëne

De commissie komt viermaal per jaar bijeen. De bijeenkom-

Begin maart 2013 is door afdeling HIP een campagneweek

sten bestaan uit twee delen: het eerste deel betreft afstem-

Handhygiëne gehouden, in samenwerking met DEB, leveran-

ming tussen huisartsenvertegenwoordigers en ziekenhuis en

cier van handhygiënemiddelen. Informatie is verstrekt over het

wordt voorgezeten door de relatiebeheerder huisartsen. Voor

toepassen van de juiste werkwijze en dit kon door medewer-

het tweede deel van de bijeenkomst wordt een maatschap/vak-

kers interactief getoetst worden. Er zijn posters verspreid op

groep uitgenodigd voor informatieuitwisseling en het bespre-

alle afdelingen en een inlay voor de VAR-boekjes met de 5 mo-

ken van gesignaleerde knelpunten. Dit deel wordt voorgezeten

menten van handhygiëne. Er is een enquête gehouden, waar-

door de voorzitter van de huisartsenvertegenwoordiging.

bij 450 formulieren zijn uitgereikt, waarvan er 121 ingevuld zijn

Besproken onderwerpen:

teruggekomen. De geënquêteerden blijken tevreden over de

• De fusieontwikkelingen met het Franciscus Ziekenhuis Roo-

nieuw geplaatste dispensers. Het handhygiëne protocol wordt

sendaal.

als duidelijk ervaren, maar toch gebruikt 65% van de mede-

• Het functioneren van de commissie waarbij is afgesproken

werkers handalcohol en zeep tegelijkertijd, terwijl dit in het pro-

dat meer inhoudelijke onderwerpen worden geagendeerd.

tocol wordt afgeraden. Daarnaast is op het VAR-symposium

• Samenvatting resultaten, conclusie en actiepunten uit de

aandacht besteed aan handhygiëne en patiëntveiligheid.

enquêtes verricht onder huisartsen en medisch specialisten
in 2012/2013, opgezet door de relatiebeheerder huisartsen/
voorzitter.
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• Onderwerpen voor de carrouselbijeenkomsten, opgezet
door de relatiebeheerder huisartsen/voorzitter.

de medische staf worden met de maatschappen/vakgroepen
de conclusies en aanbevelingen besproken.

Commissie Ethiek

5.3.7

In het kader van de voorgenomen fusie met het Franciscus Zie-

Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie over de kwaliteit van

kenhuis te Roosendaal heeft de Commissie Ethiek regelmatig

zorg. Het Lievensberg ziekenhuis onderschrijft het belang van

gesproken over samenwerking met de geestelijke verzorging

transparantie over de kwaliteit van zorg die geboden wordt.

en trialcommissie van het Franciscus Ziekenhuis. Vooralsnog

Gezien de verschillen, bijvoorbeeld in de ernst van de ziekte

is dit gebeurd op een verkennende basis en heeft dit (nog) niet

of leeftijd van patiënten, is het niet mogelijk om op basis van

geleid tot structurele afspraken.

alleen kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen met elkaar te vergelij-

In de ‘Week van Reflectie’ (25 t/m 29 november 2013) heeft de

ken. Toch ziet het Lievensberg ziekenhuis kwaliteitsindicatoren

commissie een inloopbijeenkomst georganiseerd voor alle me-

als een positieve stimulans om te werken aan kwaliteitsverbe-

dewerkers met als thema ‘Werken in de zorg: wat bezielt je?’.

tering. Over verslagjaar 2013 heeft het Lievensberg ziekenhuis

Er waren twee sprekers uitgenodigd die een presentatie gaven

gegevens aangeleverd aan de IGZ voor de IGZ basisset kwa-

vanuit de LEAN-gedachte. De bijeenkomst werd goed bezocht

liteitsindicatoren ziekenhuizen, IGZ Basisset risico-indicatoren

en ook de reacties waren goed.

particuliere klinieken (Bariatrisch Centrum en dermaTeam) en

Daarnaast zijn in het kader van dit thema interviews gehouden

IGZ basisset risico-indicatoren geestelijke gezondheidszorg en

met diverse medewerkers (onder meer medisch specialisten,

verslavingszorg. Aan het Zorginstituut Nederland Kwaliteits-

verpleegkundigen, een medewerker Patiënten Service Bureau,

instituut (voorheen Zichtbare Zorg) zijn aangeleverd 40 sets

een SEH-arts) die over hun drijfveren en motivaties vertelden

kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen.

Kwaliteitsindicatoren

waarom zij in de zorg werkzaam zijn. Deze interviews zijn opgenomen in het ziekenhuisinformatiebulletin voor alle mede-

IGZ Basisset Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen

werkers. De interviews werden zodanig goed ontvangen, dat

Gezamenlijke indicatorenset van de IGZ, NVZ, NFU en Orde

dit vooralsnog wordt voortgezet in 2014.

van Medisch Specialisten. De aangeleverde informatie wordt

In de doelstelling om ethiek meer naar de werkvloer te bren-

gebruikt door de IGZ als toezichtinformatie. De resultaten zijn

gen, zijn er contacten met ‘aandachtvelders’ op diverse afde-

terug te vinden op www.ziekenhuizentransparant.nl, een web-

lingen. Deze aandachtvelders worden ondersteund door een

site van de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ).

aantal commissieleden. Per afdeling vraagt dat maatwerk. Dit

Kwaliteitsinformatie over verslagjaar 2013 is aangeleverd over:

proces zal ook in 2014 nog veel aandacht vragen.
Tot slot heeft de commissie in 2013 in totaal 10 trials beoor-

Kwaliteitsindicatoren

deeld op lokale uitvoerbaarheid. Over alle trials heeft de com-

• Operatief proces (pijn na operatie, heupfractuur, time-out

missie een positief advies uitgebracht aan de Raad van Be-

procedure, tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe, Baria-

stuur.

trische chirurgie en Cataractregistratie).
• Spoedprocessen.

5.3.6

Visitaties

• Verpleegkundige zorg (wondzorg, ondervoeding, delirium).

Alle maatschappen en vakgroepen van medisch specialisten in

• Intensive care (structuur, beademingsuren, NICE).

het Lievensberg ziekenhuis nemen deel aan de kwaliteitsvisi-

• Oncologie (samenwerking, borstkanker, longchirurgie, gas-

taties van de beroepsverenigingen. In 2013 werden gevisiteerd
de anesthesiologie, chirurgie, dermatologie, longgeneeskunde,
microbiologie, plastische chirurgie en revalidatiegeneeskunde.

tro-intestinaal, blaaskanker, medicatieveiligheid).
• Hart en vaten (volume risicovolle interventies, sterfte na eerste consult, behandeling STEMI, evaluatie pacemakers).

De pathologie is op 30 januari geaudit in het kader van de

• Infectieziekten (ziekenhuisinfecties, pneumonie).

CCKL-accreditatie.

• Maag, darm en lever (MDL-infrastructuur, snelheid uitvoeren

De verslagen van de visitaties worden in principe door alle

scopie).

maatschappen/vakgroepen aangeboden aan de Raad van Be-

• Verloskunde (spontane bevalling, perinatale audit).

stuur en het Stafbestuur. Zij bespreken dit in hun gezamenlijk

• Kwetsbare groepen (signalering kindermishandeling).

overleg en vragen een plan van aanpak aan het betreffende

• Algemeen kwaliteitsbeleid (evalueren functioneren medisch

specialisme. De Raad van Bestuur stelt de voortgang in het
plan van aanpak vervolgens aan de orde in het voorjaarsoverleg. Ook in de kwaliteitscyclus van de Commissie Kwaliteit van
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specialisten, disfunctioneren medisch specialisten).
• Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange
opnameduur.

Veiligheidsthema’s

• Chirurgische behandeling van lage rug hernia en stenose

• Behandeling van ernstige sepsis.

• Chronische belemmering bloedstroom been

• Vitaal bedreigde patiënten.

• Coeliakie

• Medicatieverificatie bij opname en ontslag.

• Colorectaal carcinoom

• Voorkomen nierinsufficiëntie.

• Constitutioneel eczeem

• High Risk Medicatie.

• Dementie
• Diabetes

IGZ Basisset risico-indicatoren particuliere klinieken

• Dialyse bij nierziekten

Algemene en organisatorische vragen

• Galblaasverwijdering

• Organisatorische vragen.

• Heupvervanging

• Zorgzwaarte.

• IBD

• Infecties.

• Knievervanging

• Medici en medisch ondersteunend personeel.

• Liesbreuk

• Patiënttevredenheid.

• Longcarcinoom
• Maagcarcinoom

Specifieke vragen

• Maculadegeneratie

• Bariatrische behandelingen (aantal, samenstelling multidis-

• Maligne lymfoom

ciplinair team, percentage postoperatieve controles).
• Dermatologie (dermatologische behandelingen, visitatie
door NVDV).

• Mammacarcinoom
• Melanoom van de huid
• Meniscus en voorste kruisband
• Migraine

IGZ Basisset Risico-indicatoren geestelijke gezondheids-

• Nierstenen

zorg en verslavingszorg

• Operatieve ingrepen bij stressincontinentie bij de vrouw

De PAAZ heeft over verslagjaar 2013 gegevens aangeleverd

• OSAS

ten aanzien van IGZ Basisset Risico-indicatoren geestelijke

• Osteoporose

gezondheidszorg en verslavingszorg 2013. Het betreft de vol-

• Parkinson

gende indicatoren:

• Prostaatcarcinoom

1. Meten ernst van de problematiek.

• Psoriasis

2. Somatische Screening.

• Reumatoïde artritis

3. Tijdig contact na ontslag uit kliniek.

• Ruggenmergstimulatie bij FBSS

4. Beschikbaarheid medicatieoverzicht.

• Varices

5. Separeren.

• Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
• Zwangerschap en bevalling

Indicatorensets Kwaliteitsinstituut
Het project Zichtbare Zorg ziekenhuizen is eind 2012 afgerond

5.3.8

en overgedragen aan het Kwaliteitsinstituut. Het Kwaliteitsin-

Het Lievensberg ziekenhuis beschikt over een laagdrempelig,

stituut maakt deel uit van het Nederlands Zorginstituut (NZi),

samenhangend systeem van opvang, behandeling en bemid-

voorheen College voor zorgverzekeringen (CVZ). Behoudens

deling van klachten. Het Patiënten Service Bureau speelt daar-

kleine aanpassingen zijn de indicatoren over verslagjaar 2013

in een belangrijke rol. De toegang tot het Patiënten Service

vrijwel gelijk aan de indicatoren over verslagjaar 2012. De re-

Bureau is laagdrempelig, mede gelet op haar situering in de

sultaten zijn terug te vinden op www.kiesbeter.nl.

hal van de poliklinieken. Patiënten kunnen ook on-line via de

De volgende 40 wettelijke verplichte sets kwaliteitsindicatoren

website hun klacht indienen. De medewerkers onderzoeken de

Ziekenhuizen zijn aangeleverd:

klacht en gaan zo nodig met de klager en de aangeklaagde

• Baarmoederhalsafwijkingen

medewerker in gesprek. Het Patiënten Service Bureau rappor-

• Bariatrische chirurgie

teert per klacht, per kwartaal en per jaar. De uitkomsten dienen

• Benigne Prostaat Hyperplasie

te leiden tot verbeteracties in de jaarplannen.

Klachtenbehandeling

• Beroerte
• Blaascarcinoom

De klinische patiënt ontvangt bij opname een informatiegids

• Carpale Tunnel Syndroom

waarin ook de klachtenprocedure staat beschreven. Een klach-

• Cararact

tenbrochure is beschikbaar. Alle secretariaten zijn geïnstrueerd
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hoe klagers opgevangen dienen te worden. Daarbij wordt al-

niet serieus genomen

7

lereerst geprobeerd de klacht in onderling overleg op de af-

onzedelijk gedrag

0

deling op te lossen. Lukt dat niet dan verwijst men naar het

Organisatie

Patiënten Service Bureau en naar de formele klachtenproce-

bereikbaarheid/beschikbaarheid

0

dure. Patiënten kunnen rechtstreeks een klacht indienen bij de

overplaatsing/overname

0

klachtencommissie. Ook kan de Raad van Bestuur een ontvan-

coördinatie

0

gen klacht doorzenden naar de klachtencommissie. De patiënt

faciliteiten/omstandigheden

0

wordt hierover geïnformeerd.

dossier/inzagerecht

0

inspraak/democratisering

0

De formele klachtenafhandeling is in handen van de onafhan-

Voorlichting

kelijke Commissie Klachtenbehandeling Patiëntenzorg. De

voorlichting ziekte/gevolgen

0

voorzitter van de klachtencommissie is niet werkzaam bij of

voorlichting behandelmogelijkheden

0

voor het Lievensberg ziekenhuis. De commissie onderzoekt

voorlichting uitleg behandeling		

zonder last of ruggespraak met de Raad van Bestuur de klacht.

Algehele Onvrede

0

Totaal

18

39.2

Pas na de uitspraak wordt de Raad van Bestuur geïnformeerd
en geadviseerd. Het reglement voorziet in afzijdigheid van
commissieleden die zelf rechtstreeks onderwerp van een
klacht zijn, in de afhandelingtermijn en berichtgeving bij over-

Oordeel:

2013

%

schrijding daarvan, in het toepassen van hoor en wederhoor en

gegrond

1

5.6

in bijstand van klager en aangeklaagde met een persoon naar

ongegrond

3

16.8

hun keuze. De klachtencommissie rapporteert jaarlijks door

Geen oordeel:

middel van haar jaarverslag.

geen oordeel, onderzoek uitleg

4

22.4

geen oordeel, herstel relatie

1

5.6
39.2

5.3.9

Klachtenrapportages

nog in behandeling

7

Commissie Klachtenbehandeling Patiëntenzorg

klacht buiten werking gesteld

1

De Commissie Klachtenbehandeling Patiëntenzorg heeft in

klacht ingetrokken

1

2013 klaagschriften ontvangen van 11 klagers. Deze 11 klaag-

anders

0

11.2

schriften bevatten 18 klachtaspecten. Eén klacht werd door de
klager ingetrokken wegens persoonlijke omstandigheden. Eén

De commissie heeft over onderstaande klachten aanbevelin-

klacht werd door de commissie buiten werking gesteld, omdat

gen gedaan aan de Raad van Bestuur:

de klager de machtiging niet retourneerde, ondanks herhaal-

• De klacht betreft het niet terugkoppelen van de operatiebe-

delijke schriftelijke en telefonische verzoeken van de commis-

vindingen van de chirurg aan de internist-oncoloog, en het

sie. Zonder machtiging kan de klacht door de commissie niet

blijkbaar ontbreken van een protocol wat voorziet in over-

in behandeling worden genomen. De gemiddelde doorlooptijd

dracht tussen verschillende behandelaars. De commissie

voor de klachtbehandeling bedroeg 2 tot 3 maanden, klagers

heeft aanbevolen om als sprake is van betrokkenheid van

worden met reden geïnformeerd indien in de klachtbehande-

meerdere specialisten bij een aandoening, een protocol op

ling vertraging is ontstaan.

te stellen waarbij één persoon de verantwoordelijkheid heeft

Onderwerp klachtaspect

2013

%

Methodisch-technisch handelen

voor het gehele behandeltraject, een zogenaamde casemanager. Hiermee wordt overzicht van het gehele behandeltra-

informatie onderzoek/behandeling

2

11.2

ject voor patiënt en alle betrokken behandelaars behouden

toestemming

1

5.6

en is er één aanspreekpunt voor de patiënt. De aanbeveling

diagnose/onderzoek

5

28.0

is overgenomen, het zorgmanagement is verzocht onder-

behandeling/verpleging/verzorging

3

16.8

zoek in te stellen hoe een functie als casemanager vorm kan

medicijnen

0

alternatieve behandelingen/middelen

0

hulpmiddelen

0

• De klacht betreft het ‘tussen wal en schip vallen’ van de pati-

verwijzing

0

ënt die voor één aandoening bij meerdere specialisten onder

second opinion

0

behandeling kwam en er geen terugkoppeling plaatsvond

worden gegeven.

Relatie

tussen de specialisten. Het gevolg was dat de patiënt niet

bejegening/miscommunicatie/

meer werd teruggezien door de hoofdbehandelaar. De com-
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missie heeft geconstateerd dat met betrekking tot onderlinge

Bureau de klager naar de Commissie Klachtenbehandeling

overdracht geen protocol aanwezig was en heeft aanbevo-

Patiëntenzorg.

len dit te ontwikkelen aan de hand van de checklist behorende bij de handreiking ‘Verantwoordelijkheidsverdeling bij

In de categorie methodisch-technisch handelen gaan de mees-

samenwerking in de zorg’. In overleg met het bestuur van de

te klachten (74) over de behandeling/verpleging/verzorging ge-

medische staf is deze aanbeveling overgenomen en is door

volgd door 45 klachten over diagnose/onderzoek.

de Vereniging Medische Staf een protocol opgesteld: ‘Over-

In de categorie relatie gaan 44 klachten over bejegening.

dracht patiënt, afspraken en verantwoordelijkheden’, welke

In de categorie organisatie veroorzaakt de bereikbaarheid/

is geïmplementeerd op 4 december 2013.

beschikbaarheid het merendeel van de klachten (110). Het
voornaamste item hierbij is de wachttijd. Het betreft wachttij-

• De klacht betreft geen goede communicatie rondom het ver-

den voor operaties, uitloop van spreekuren en wachttijd tot een

lenen van toestemming voor obductie door nabestaanden.

eerste afspraak. Ook het verzetten van afspraken en annule-

De commissie heeft geconstateerd dat onduidelijk is of al

ren van operaties valt onder bereikbaarheid, beschikbaarheid.

dan niet toestemming is gegeven, omdat dit niet schriftelijk
wordt vastgelegd. De aanbeveling van de commissie is dit

5.3.10

schriftelijk vast te leggen. Naar aanleiding van deze aanbe-

Toegangstijden voor polikliniekbezoek

veling is bij afdeling Pathologie het verzoek neergelegd om

Het Lievensberg ziekenhuis monitort maandelijks het verloop

te bezien of het mogelijk is om dit te implementeren in de

van de toegangstijden en de wachtlijsten. Met toegangstijd

huidige procedure. Dit is nog in behandeling.

wordt bedoeld de tijd dat patiënten moeten wachten op een

Toegangstijden en doorlooptijden

eerste polikliniekbezoek bij de medisch specialist. Patiënten en
• De klacht betreft het niet terugkoppelen van de obductieuit-

hun verzekeraars geven steeds vaker aan snel behandeld te

slag naar de nabestaande. De commissie heeft aanbevolen

willen worden. De toegangstijden daalden in de loop van het

de afhandeling van het obductieproces anders in te richten,

jaar van 3,8 weken naar 3,4 weken om tegen het einde toch

zodanig dat de verantwoordelijke behandelaars na ontvangst

weer op te lopen naar 4,5 weken.

van het obductierapport de nabestaande(n) uitnodigt voor

Trend toegangstijden polikliniek laatste 24 maanden

een persoonlijk gesprek om de uitslag te bespreken dan wel

5,5

toe te lichten. In overleg met bestuur van de medische staf
5,0

Vereniging Medische Staf is de procedure ‘Afhandeling Obductie’ hierop aangepast per 14 januari 2014.
Patiënten Service Bureau
Over het jaar 2013 heeft het Patiënten Service Bureau in totaal 433 klachten ontvangen. Het merendeel van de klagers

toegangstijd in weken

is deze aanbeveling overgenomen. Met goedkeuring van de

4,5

4,0

3,5

3,0

januari

den. Patiënten melden hun klacht verder per telefoon (123),

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

peildatum

(185) komt persoonlijk naar het ziekenhuis om de klacht te mel-

jan 2012 / dec 2012

jan 2013 / dec 2013

Lineair (jan 2012 / dec 2012)

Zorgadministratie

Lineair (jan 2013 / dec 2013)

4-12-2013

per brief (36) of melden digitaal via het klachtenformulier op
de website van het ziekenhuis of per e-mail (86). In alle geval-

5.3.11

len wordt vervolgens contact gezocht met de klagers en wor-

Wachtlijst voor klinische opname		

den vervolgstappen afgesproken. In bijna alle gevallen kan de

Het aantal patiënten op de wachtlijst is gedaald van 2.400 naar

klacht op deze wijze naar tevredenheid van de klager worden

2.100. Oorzaken daarvan zijn de afnemende zorgvraag (lande-

afgehandeld. Een enkele keer verwijst het Patiënten Service

lijke tendens) en een betere patiëntenlogistiek. De zorg wordt

Indeling klachten naar categorie

Aantal

Methodisch-technisch handelen

169

39%

Relatie

50

12%

Organisatie

127

29%

Ligduurverkorting

Financiën

57

13%

De overheid stimuleert een korte ligduur bij klinische opname

Aanwezigheid voorzieningen

25

6%

uit het oogpunt van kostenbeheersing. Nieuwe operatietech-

Anders

5

1%

nieken, capaciteitsmanagement en samenwerking met de ex-

100%

tramurale verpleegzorg heeft er toe geleid dat de verpleegduur

433

Procent

Wachtlijsten en ligduur

verleend binnen de termijnen van de landelijk overeengekomen Treeknormen.
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in de loop van de jaren is gedaald naar (in 2013) gemiddeld

risico’s geïnventariseerd die een bedreiging kunnen vormen

4,5 dagen. Een overzicht van de opnamen, verpleegdagen en

voor de uitvoering van het afgesproken ziekenhuisbeleid en de

verpleegduur per specialismen vindt u in bijlage 2.

continuering van het ziekenhuis. Afgesproken is dat de geïn-

NB: correctie eendaagse opnames, voor vergelijking!

ventariseerde risico’s, met de daarbij behorende beheersmaat-

Geen onderscheid A en B segment.

regelen, in de planning & controlcyclus worden opgenomen.
De beheersmaatregelen hebben betrekking op processen,

5.3.12

Gebouw en bereikbaarheid

mensen en middelen waarmee de deelrisico’s worden gema-

Het Lievensberg ziekenhuis is gelegen in het zuidoosten van

naged.

Bergen op Zoom aan de rand van de woonwijk Warande-Oost,

De onderstaande deelrisico’s en bijbehorende beheersmaat-

langs de rijksweg A58/A4 naar Zeeland en Antwerpen. De lig-

regelen zijn voor de dienst P&O relevant en hebben in 2013

ging tussen twee afslagen op de rijksweg maakt het zieken-

aandacht gekregen:

huis eenvoudig per auto bereikbaar. Voor vergroting van de
parkeergelegenheid is in 2013 parkeergarage gebouwd en in

1. Kwantiteit en inzetbaarheid van personeel

gebruik genomen. Vlakbij de hoofdingang en polikliniekingang

Medio 2009 zijn in regionaal verband tussen vijftien zieken-

bevindt zich een bushalte met een verbinding naar het centrum

huizen (waaronder het Lievensberg ziekenhuis) afspraken

en het NS-station.

gemaakt ten aanzien van het aantal op te leiden personen
tot OK- en anesthesieassistent. Onder andere bij deze cate-

Verbetering gebouw

gorie medewerkers was sprake van een ‘moeilijke’ arbeids-

Aan de achterzijde van het ziekenhuis is in 2011 1.700 m2

markt en zal in de toekomst, indien er onvoldoende wordt

nieuwbouw gerealiseerd ten behoeve van de integratie van de

geïnvesteerd in het aantal opleidingsplaatsen, sprake blijven

Spoedeisende Hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP). Mo-

van een continuïteitsproblematiek met betrekking tot te leve-

menteel is de bouw gestart van circa 5.500 m2 BVO nieuw-

ren zorg aan patiënten. In 2010 zijn soortgelijke afspraken

bouw ten behoeve van een nieuw Moeder- en Kindcentrum

gemaakt ten aanzien van het opleidingsvolume betreffende

en een afdeling herstelgerichte zorg die wordt gerealiseerd in

andere (gespecialiseerde) functies/opleidingen, zoals IC/

opdracht van Stichting tanteLouise-Vivensis. De nieuwbouw is

CCU-verpleegkundigen en SEH-verpleegkundigen. Het Lie-

ook bedoeld voor een uitbreiding van de polikliniekruimte ten

vensberg ziekenhuis heeft ook in 2013 overeenkomstig de

behoeve van 1e en 2e lijns Gynaecologie.

gemaakte afspraken uitvoering gegeven aan het opleiden
van bovengenoemde functionarissen. Hiermee wordt conti-

Bedrijfshulpverlening

nuïteit van te leveren zorg in de toekomst zoveel mogelijk

Alle bedrijfshulpverleners zijn opgeleid en volgen jaarlijks een

gewaarborgd. Eind 2013 is er naar aanleiding van produc-

herhalingscursus. Om de kennis omtrent brandveiligheid en

tieontwikkelingen nihil personeelverloop, een toenemend in-

BedrijfsHulpVerlening (BHV) beter te distribueren en te bor-

teresse van ZZP-ers voor dienstverband, zijn de afspraken

gen binnen de organisatie, is voor elke afdeling een BHV con-

en normstelling voor het aantal op te leiden(gespecialiseerde

tactpersoon aangesteld. Deze draagt zorg voor opbouw van

functies) binnen het Convenant enigszins naar beneden bij-

kennis en vaardigheden van alle medewerkers betreffende

gesteld. Medio 2014 zal op basis van kwantitatief en kwalita-

brandveiligheid en BHV. Jaarlijks volgen deze BHV contactper-

tief gericht arbeidsmarktonderzoek een nieuwe normstelling

sonen 2 trainingen.

voor de korte en middellange termijn worden vastgesteld.

5.4

Kwaliteitsbeleid voor medewerkers

2. Kwaliteit personeel

Het management wordt op het gebied van ontwikkeling en uit-

Beleid met betrekking tot deskundigheidsbevordering be-

voering sociaal beleid geadviseerd en ondersteund door de

hoeft blijvend aandacht. De uitvoering van het opleidings-

dienst personeel en organisatie. Daarbij is het ziekenhuisbe-

beleid dient sterker gekoppeld te zijn aan het ziekenhuisbe-

leidsplan richtinggevend. Daarnaast zijn ontwikkelingen in wet-

leidsplan. Bij de opstelling van de begroting 2014 is hieraan

en CAO-regelgeving van invloed op de activiteiten en de pri-

in 2013 invulling gegeven. Er zijn, gelet op het beschikbaar

oriteitenstelling. Naast de reguliere activiteiten op gebied van

te stellen budget, door het management keuzes gemaakt en

instroom, doorstroom en uitstroom personeel zijn de volgende

prioriteiten gesteld.

onderwerpen/activiteiten in 2013 aan de orde geweest.

Eind 2012 heeft het Lievensberg ziekenhuis zich aangesloten bij een samenwerkingsverband (bestaande uit het

5.4.1

Strategisch personeelsbeleid

In het kader van Corporate Governance is eerder een aantal
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Franciscus Ziekenhuis, Stichting Groenhuysen,ThuisZorg
WestBrabant, Stichting tanteLouise/Vivensis en het Lievens-

berg ziekenhuis) ten einde in de loop van 2013 een digitaal

zorgmanagers en gemandateerd medisch specialisten. Eind

Leernetwerk te realiseren. Hiermee wordt beoogd om, door

2013 vond een gezamenlijk afsluiting van de programma’s

middel van E-learning, op digitale wijze effectiever kennis-

plaats, met de afspraak dat begin 2014 wederom een geza-

overdracht voor meerdere medewerkers te faciliteren. In juli

menlijke bijeenkomst zal worden georganiseerd.

2013 was, zoals voorgenomen, het digitaal Leerplein technisch operationeel. Over het opleidingsbeleid, alsmede de

In het kader van de evaluatie van de wijziging organisatie-

consequenties van het Leerplein voor de medewerkers, on-

structuur is een leergang georganiseerd (looptijd januari tot juli

der meer ten aanzien van de faciliteitenregeling behorende

2013) ter ondersteuning van de rolinvulling van de seniorver-

bij het opleidingsbeleid, heeft intensief overleg met de On-

pleegkundigen, teamleiders, avond- en nachthoofden en 1e

dernemingsraad plaatsgevonden. Mede op basis van pilots

medewerksters secretariaten polikliniek. Dit is onder externe

met betrekking tot gebruik van het digitaal leernetwerk, aan-

begeleiding (AreaConsult) uitgevoerd. Het programma werd

bod van enkele modules en de daarbij gehouden evaluaties,

door middel van presentaties met diverse thema’s gerelateerd

heeft de Ondernemingsraad begin van 2014 haar instem-

aan de functieinhoud/-positionering afgesloten. De deelnemers

ming ten aanzien van het opleidingsbeleid en bijbehorende

hebben tijdens de eindevaluatie aangegeven de leergang als

faciliteiten verleend.

zeer zinvol te ervaren. In 2014 vindt een vervolg plaats in de
vorm van themabijeenkomst(en).

Management Development
In het kader van de wijziging organisatiestructuur is, mede naar

5.4.2 Personele formatie, -bezetting en verloop

aanleiding van de tussentijdse evaluatie in 2012, uitvoering ge-

De personele formatie 2013 (inclusief tussentijdse begrotings-

geven aan een Management Development (MD) programma

mutaties) is ten opzichte van 2012 nagenoeg gelijk gebleven,

voor zorgmanagers. Daarnaast is ook uitvoering gegeven aan

namelijk 959 fte (was in 2012 962 fte).

een MD-programma voor de gemandateerd medisch specialis-

De invulling van vacatures is, uitgezonderd enkele specialisti-

ten. Beide programma’s werden begeleid door het extern bu-

sche functies, zonder problemen verlopen. Dit wordt mede ver-

reau ‘Courage’, waarbij zorgmanagers en gemandateerd me-

oorzaakt door het substantieel opleiden van verpleegkundigen

disch specialisten een actieve bijdrage aan elkaars programma

niveau 4 en 5. Voor de functies van SEH-arts, anesthesieme-

hebben geleverd. Beide programma’s zijn bij de evaluatie door

dewerker, operatieassistente en diverse medisch specialisten

de deelnemers als zeer positief beoordeeld en hebben een we-

is inmiddels sprake van voldoende aanbod op de arbeidsmarkt.

zenlijke bijdrage geleverd aan de rolinvulling van de functies
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Personele reductie 2014

Onder andere door bovenstaande maatregelen werd per 1 ja-

In de kaderbrief 2014 is afgesproken de personele formatie te

nuari 2014 al een substantiële reductie gerealiseerd van onge-

reduceren, te weten 20 fte gerelateerd aan de invoering van

veer 18 fte.

het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en 20 fte door opgelegde generieke korting ziekenhuisbreed. Het management is

Het verloop (op basis van personen) is in 2013 ten opzichte

verzocht om in de jaarplannen van 2014 concreet invulling aan

van 2012 op ziekenhuisniveau gedaald.

deze reductie te geven.

Verlooppercentages

2013

2012

Algemeen

5%

19%

Teneinde de personele reductie in 2014 te realiseren zijn an-

Patiëntenzorg algemeen

20%

26%

ticiperend hierop de volgende maatregelen per 1 september

Zorggroep Snijdend

12%

10%

2013 getroffen:

Zorggroep Beschouwend

9%

9%

Zorggroep Medisch Ondersteunende Sector

4%

9%

Beheer algemeen

12%

19%

Indien een vacature ontstaat, dan geldt dat deze in principe

ZBC

9%

16%

niet wordt vervuld. Indien de manager/leidinggevende van

Totaal

10%

12%

1. Selectieve vacaturestop

mening is dat een tijdelijke of vaste (gedeeltelijke) invulling
noodzakelijk is, dan wordt deze vraagstelling voorgelegd aan

5.4.3

betrokken lid RvB, zorggroepmanager of diensthoofd. Zo no-

Verzuim kost een organisatie geld. Binnen een zorgorganisatie

dig vindt afstemming op MT-niveau plaats.

komt ook de kwaliteit van de zorg in het geding. Het Lievens-

Ziekteverzuim

berg ziekenhuis besloot om bij het oplopen van het verzuim2. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

percentage in actie te komen. Het ziekenhuis ontwikkelde in

Omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst naar on-

2011, met ondersteuning van het organisatieadviesbureau

bepaalde tijd behoort niet tot de mogelijkheden. In principe

Falke & Verbaan, een nieuwe visie waarin de aandacht werd

wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd, be-

verlegd naar het voorkómen en het bespreekbaar maken van

halve wanneer daartoe naar de mening van het manage-

verzuim. Centraal daarbij staan een juiste balans tussen per-

ment een noodzaak bestaat. Een tijdelijke aanstelling kan

soon en werk, waardering van de geleverde prestaties en mo-

maximaal 2 maal met een maximale periode van 3 jaar op-

tivatie om op het werk te zijn. Ziek zijn kan immers iedereen

volgend verlengd worden.

overkomen. Maar wat je daarmee vervolgens als medewerker
doet, verschilt per persoon. De organisatie sprak haar mede-

3. Deeltijdaanvragen

werkers vooral aan op ieders eigen verantwoordelijkheid; de

Een maatregel die in het verleden een aantal keren is toe-

gevolgen van de keuze die je maakt om bij ziekte wel of niet

gepast betreft de inventarisatie van individuele wensen met

naar het werk te komen.

betrekking tot deeltijdwijziging. Toekenning daarvan kan bijdragen aan reductie en/of het aantal beschikbaar te stellen

De nieuwe aanpak had in korte tijd succes. Het verzuim daalde

fte ten behoeve van herplaatsing.

in 2011 naar 3,5 % (was 5.6%) voortschrijdend jaar. Op ba-

Toekenning van verzoeken tot deeltijdwijziging worden be-

sis van deze prestatie ontving het Lievensberg ziekenhuis een

oordeeld op haalbaarheid wenselijkheid ten aanzien van de

VERNET-award voor de ‘beste verzuimprestatie’ ten opzichte

te verrichten werkzaamheden/activiteiten.

van branchegenoten in 2011.

Hierbij geldt het uitgangspunt: ‘toekenning voor zover het de
diensten toelaat’.

In 2012 werd het beleid gecontinueerd, met als zeer positief resultaat een verzuimpercentage van 2.9% voortschrijdend jaar

4. Collegiale afstemming (lokaal en regionaal)

(was 3.5%). Ook voor deze prestatie (2e van alle VERNET-

Aan collega-zorginstellingen alsmede het plaatselijk bedrijfs-

deelnemers) is een award ontvangen.

leven (netwerk) vindt afstemming plaats over de personele

Het verzuim in 2013 is ten opzichte van 2012 marginaal geste-

problematiek (mogelijke boventalligheid), met de vraagstel-

gen naar 3.2% (was 2.9%) en blijft gunstig afsteken ten opzich-

ling of er bij hen herplaatsingsmogelijkheden zijn, en zo ja

te van de branchegenoten (4.1%). Met name in de maanden

onder welke voorwaarden. Bij herplaatsing gelden voor

februari en maart 2013 was sprake van een hoger verzuim ten

medewerkers de afspraken zoals vastgelegd in het Sociaal

opzichte van het voorgaande jaar in dezelfde periode, groten-

Plan.

deels veroorzaakt door verzuim wegens griep.
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Verzuimpercentages

2013 excl.

2013 incl.

2012 excl.

2012 incl.

zwangerschap

zwangerschap

zwangerschap

zwangerschap

Totaal Lievensberg

3,2%

4,4%

2,9%

4,3%

Totaal landelijk

4,1%

5,5%

4,2%

5,7%

Verzuimpercentage en meldingsfrequentie 2013

een aanvullende RI&E uitgevoerd. Op basis van het rapport is

naar leeftijd

een conclusie geschreven voor de oncologiecommissie en zijn,

Leeftijd

%

Frequentie

< 25 jaar

3,3%

1,4

26 t/m 35 jaar

2,5%

1,2

De volgende onderwerpen zijn eveneens in het kader van het

36 t/m 45 jaar

2,5%

1,2

ARBO-jaarplan aan de orde geweest:

waar gewenst, acties uitgezet en uitgevoerd.

46 t/m 55 jaar

3,5%

1,2

• Fysieke belasting. Trainingen zijn voorbereid en op diverse

56 jaar >

4,9%

1,2

afdelingen uitgevoerd. Bij invoering van het Elektronisch Pa-

Totaal

3,2%

1,2

tiënten Dossier (EPD) is onderzoek gedaan naar het werken
met de Computer On Wheels (COW). Conclusies van het on-

Verzuimpercentage 2013 naar duurklasse
Duur

derzoek zijn met betrokken management besproken en is tot

% Lievensberg

% Branche

1 t/m 14 dagen

0,94

1,11

15 t/m 91 dagen

0,76

0,84

92 t/m 365 dagen

1,05

1,52

366 t/m 730 dagen

0,46

0,68

Totaal

3,21

4,14

Bron: VERNET

specifieke voorlichting en aanschaf van zit-sta hulpen voor
de gehele kliniek overgegaan.
• Continuering van voorlichting en instructie aan medewerkers.
• ARBO-handboek en invoering van procedures in het documentbeheersysteem.
• Evaluatie en doorontwikkeling rolinvulling van leidinggevenden bij verzuimbegeleiding door middel van bijeenkomsten

5.4.4

Arbeidsomstandighedensysteem

onder begeleiding van Falke & Verbaan.

Management en medewerkers zijn gezamenlijk verantwoor-

• De werkgroep Toxische Stoffen heeft in 2013, conform af-

delijk voor optimalisering van de arbeidsomstandigheden.

spraken, opnieuw enkele malen vergaderd. Vanuit de werk-

Arbeidsomstandigheden nemen een belangrijke plaats in bin-

groep zijn enkele acties uitgezet. Het overzicht ‘Gevaarlijke

nen de ziekenhuisorganisatie. De problematiek op het gebied

stoffen Lievensberg ziekenhuis’ is verbeterd, doordat vanuit

van arbeidsomstandigheden in ziekenhuisorganisaties is zeer

dit document via hyperlinks direct de veiligheidsinformatie-

complex. Er is immers sprake van een groot aantal zeer uiteen-

bladen zijn in te zien van de geregistreerde stoffen per af-

lopende belastende factoren in eveneens zeer uiteenlopende
situaties. Het is daarom van belang dat arbeidsomstandigheden langs beleidsmatige weg opgepakt worden.
ARBO-jaarplan
Jaarlijks wordt door de ARBO-commissie (bestaande uit hoofd
P&O, arbo-coördinator en een vertegenwoordiging van management, ondernemingsraad en medische staf) een jaarplan
ter besluitvorming, respectievelijk instemming, voorgelegd aan
Raad van Bestuur en Ondernemingsraad. De belangrijkste onderwerpen in 2013 waren:
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Een nieuwe RI&E is op 12 afdelingen uitgevoerd, onder andere daar waar verbouwingen en verhuizingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn medio 2013, met behulp van een
checklist, de plannen van aanpak op afdelingsniveau gecheckt
en daar waar nodig aangepast. Met betrekking tot cytostatica is
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deling. Voor diverse afdelingen is de registratie gevaarlijke

nees. De groei is gestaag, mede door het ontbreken van e-

stoffen geüpdate. Veiligheidsinformatiebladen werden geac-

mailadressen van patiënten.

tualiseerd.

De vernieuwde website voor het Lievensberg ziekenhuis is

• Biologische agentia / prikaccidenten. Onder coördinatie van

sinds 2012 in de lucht. In 2013 is de inhoud getoetst op toe-

de arbo-coördinator is de werkgroep prikveiligheid diverse

gankelijkheid en leesniveau en waar nodig bijgesteld.

malen bijeengekomen. Aanleiding is de nieuwe wetgeving

Voor de doelgroep zorgprofessionals (huisartsen, verloskundi-

naar aanleiding van Europese richtlijn ter preventie van

gen, medisch specialisten) is een eigen portal aanwezig voor-

prikaccidenten. De werkgroep heeft overleg gevoerd met de

zien van een inlogscherm. Samen met de relatiebeheerder

leverancier betreffende aanschaf van ‘veilige naalden’, aan-

huisartsen en de gebruikers wordt de inhoud bepaald. De af-

sluiting gezocht bij het Franciscus Ziekenhuis en een imple-

deling PR en Communicatie heeft in samenwerking met de re-

mentatieplan voor beide ziekenhuizen voorbereid.

latiebeheerder huisartsen een nieuwsbrief opgesteld, die eens

• Project Agressie & Geweld (Veilige Zorg). De werkgroep

in de zes weken wordt verspreid onder medisch specialisten,

Agressie & Geweld was ook in 2013 weer actief binnen Lie-

huisartsen en verloskundigen. Medisch nieuws, mutaties en

vensberg ziekenhuis. Er is gebruik gemaakt van € 10.000,-

komende activiteiten worden hiermee gecommuniceerd. De

aan subsidiegelden, toegekend voor een serie trainingen en

nieuwsbrief is een samenvatting van de informatie op het zorg-

een documentenbeoordeling c.q. protocollencheck. Er zijn 7

professionals portaal en heeft mede als doel het gebruik van

afdelingen getraind en de DKS-documenten zijn beoordeeld

het portaal te stimuleren.

op leesbaarheid, volledigheid en dergelijke.
5.5.2
5.4.5

Veiligheid van medewerkers

ZiekenhuisRampenOpvangPlan (ZiROP)

Op zaterdagmorgen 23 februari 2013 vond in het Lievensberg

Het overzicht 2012 van de meldingen medewerkerveiligheid op

ziekenhuis een grote ZiROP-oefening plaats. Deze is voorbe-

het gebied van traumatische gebeurtenissen en incidenten van

reid door een delegatie vanuit de ZiROP-commissie, onder

agressie en geweld is besproken in de werkgroep Agressie &

leiding van de ZiROP-coördinator en de projectmedewerker

Geweld. Sinds de meldingen digitaal verricht kunnen worden is

ZiROP. Vooral de kritische afdelingen, te weten de afdelingen

een stijging te zien in het aantal meldingen.

Spoedeisende Hulp, Radiologie, Intensive Care en de opera-

Vanuit de werkgroep en Raad van Bestuur zijn stappen gezet

tieafdeling, speelden in de oefening een actieve rol. Begeleid

om te komen tot een overleg met de politie met als doel de

door organisatiebureau Triiimension en een delegatie van

samenwerking te verbeteren. De eerste gesprekken hebben in

de GHOR, werden op de bewuste zaterdagmorgen diverse

2013 plaatsgevonden.

rampslachtoffers opgevangen van een groot, geënsceneerd

De deelname aan het project Veilige Publieke Taak (VPT) Zee-

treinongeval dat in de ochtend plaatsvond op het NS-station

land West-Brabant is voortgezet en er is een bijdrage geleverd

van Bergen op Zoom. Dit was de eerste grote oefening nadat

aan het invullen van de 2-meting VPT. Eerder waren in dit ver-

het ZiROP in 2012 in zijn nieuwe vorm is aangeboden aan de

band al een 0 en 1-meting uitgevoerd.

Raad van Bestuur. Deze oefening had dan ook als hoofddoel

Voor 2014 is opnieuw subsidie aangevraagd in het kader van

het beoefenen van dit nieuwe ZiROP voor wat betreft de coör-

de stimuleringsregeling vanuit de overheid. Het is nog niet dui-

dinatie van de organisatie bij een rampenopvang. Verder zijn er

delijk of de subsidie aan het Lievensberg ziekenhuis zal wor-

door verschillende meewerkende afdelingen eigen specifieke

den toegekend; het aantal aanvragen overstijgt het aantal toe

oefendoelen geformuleerd en beoefend.

te kennen subsidies.

Vooral voor de afdeling Spoedeisende Hulp was het een spe-

In het najaar van 2013 is een symposium georganiseerd door

ciale oefening: voor de eerste keer een oefening op de nieuwe

de werkgroep rondom de thema’s anonieme aangifte en mul-

afdeling. Ook het Crisis BeleidsTeam (CBT) en het Operati-

ticulturele communicatie. Het symposium is goed bezocht en

oneel CrisisTeam (OCT) speelden een zeer actieve rol. Bei-

werd positief gewaardeerd.

de teams oefenden eerder in september 2012 hun rol in het
ZiROP tijdens een ‘Table-Top’ oefening en konden nu dan ook

5.5

Kwaliteitsbeleid voor de samenleving

‘echt’ aan de slag.

5.5.1

Transparantie

Na de oefening vonden op de diverse niveaus evaluaties

Het Lievensberg ziekenhuis wil transparant zijn in wat zij doet.

plaats. De informatie en ervaringen zijn gebundeld en staan

Er wordt veel gepubliceerd over nieuwe zorgontwikkelingen in

beschreven in een evaluatieverslag. Aan de hand van de re-

de eigen ziekenhuisbladen en in de regionale dag- en week-

sultaten uit dit evaluatieverslag zijn in een actieplan verbeter-

bladen. Sinds enkele jaren geeft het Lievensberg ziekenhuis

punten opgesteld. Dit actieplan heeft als leidraad gediend om

maandelijks een digitale Nieuwsbrief uit. Er zijn nu 600 abon-

de verschillende aanpassingen in het ZiROP door te kunnen
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voeren. Een wederom aangepast en verbeterd ZiROP is eind

In het Lievensberg ziekenhuis wordt op verschillende vlakken

2013 ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Bestuur

aan duurzaamheid gewerkt.

en het managementteam.

In 2011 is Lievensberg gestart met het apart inzamelen van

Verder is in 2013 in relatie tot het ZiROP een begin gemaakt

plastic. Dat gebeurt naast alle andere zaken die al gescheiden

met het ‘CBRN proof’ maken van de afdeling Spoedeisende

worden ingezameld zoals papier, glas, keukenafval enz.

Hulp. Dit houdt in, dat er een deelplan binnen het ZiROP ge-

Bij de herontwikkeling van bestaande en ontwikkeling van

schreven wordt voor de opvang van chemisch, biologisch,

nieuwe huisvesting krijgt duurzaam bouwen en het toepassen

radiologisch en nucleair besmette slachtoffers op de afdeling

van energiebesparende maatregelen veel aandacht tijdens het

Spoedeisende Hulp, waarbij de nadruk ligt bij de opvang van

ontwerpproces. Waar mogelijk worden beproefde, maar ook

chemisch besmette slachtoffers. De eis hierbij is dat het zie-

innovatieve methoden en materialen toegepast. Ook in de rea-

kenhuis moet garanderen om minimaal twee slachtoffers op

lisatie van deze projecten, in samenwerking met adviseurs en

te kunnen vangen als het gaat om decontamineren (ontsmet-

onder toezicht van de regionale milieudienst, is de zorg voor

ten) en medisch behandelen volgens een vooraf vastgestelde

het milieu groot. In de huidige nieuwbouw is gekozen om de

landelijke leidraad. Om dit alles te kunnen realiseren heeft het

bouwkundige buitengevels extra te verduurzamen, waardoor

ziekenhuis een CBRN aandachtsfunctionaris laten opleiden

de isolatiewaarde van het gebouw groter wordt, en waar mo-

door het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). In 2014 wordt

gelijk led-verlichting toe te passen.

een tweede CBRN aandachtsfunctionaris opgeleid.
In 2013 is ook het OTO-jaarplan (Opleiden, Trainen, Oefenen)

5.5.4

2014 geschreven. In dit plan staan ZiROP gerelateerde activi-

Het Lievensberg ziekenhuis beschikt sinds jaren over een ac-

teiten voor 2014. Op het programma staan onder andere deel-

tuele omgevingsvergunning en gebruiksvergunning. Frequent

oefeningen op het gebied van automatisering, familieopvang

vindt toezicht plaats door respectievelijk de Omgevingsdienst

en interne en externe communicatie in relatie tot sociale media.

Midden- en West-Brabant en de gemeente en brandweer op

Vergunningen

naleving van deze vergunningen. Naast toezicht door deze
5.5.3

Milieuzorg

instanties voert het Lievensberg ziekenhuis zelf een proactief

Binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen is de

beleid met zijn adviseurs op het naleven en actualiseren van

zorg voor het milieu een belangrijk aandachtsgebied. Een on-

vergunningen.

derdeel hiervan is het duurzaam produceren en consumeren.
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Bijlage 1

Deel tabellen uit DigiMV
Nadere typering medisch specialistische instellingen
Universitair Medisch Centrum
Algemeen Ziekenhuis
Revalidatiecentrum
Dialysecentrum
Brandwondencentrum
Astmacentrum
Abortuskliniek
Epilepsiecentrum
Integraal Kankerinstituut
Radiotherapeutisch centrum
Traumacentrum
Sanatorium
Militair Ziekenhuis
Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC)
Ziekenhuiszorg > 365 dagen
PAAZ en PUK
Overig

nee
ja
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
ja
nee

Bijzondere concernonderdelen
Audiologisch Centrum
Ambulancedienst en/of Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Trombosedienst
76
Medisch laboratorium en/of

nee
nee
nee
ja

Sanatorium
Militair Ziekenhuis
Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC)
Ziekenhuiszorg > 365 dagen
PAAZ en PUK
Overig

nee
nee
ja
ja
ja
nee

Bijzondere concernonderdelen
Audiologisch Centrum
Ambulancedienst en/of Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Trombosedienst
Medisch laboratorium en/of
huisartsenlaboratorium
Erfelijkheidscentrum
Apotheek
Huisartsenpost
Gezondheidscentrum

nee
nee
nee
ja
nee
ja
nee
nee

Specialismen medisch specialistische instellingen
Anesthesiologie
Cardiologie
Cardio- thoracale chirurgie
Dermatologie
Heelkunde
Interne geneeskunde
Keel- Neus en Oorheelkunde
Kindergeneeskunde
Klinische genetica
Klinische geriatrie
Longziekten en tuberculose
Maag- Darm- en Leverziekten
Medische microbiologie
Mondziekten en kaakchirurgie
Neurochirurgie
Neurologie
Nucleaire geneeskunde
Obstetrie en gynaecologie
Oogheelkunde
Orthopedie
Pathologie
Plastische chirurgie
Psychiatrie
Radiologie
Radiotherapie
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde
Urologie

ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur
Is er een orgaan dat toezicht houdt op het
beleid van de dagelijkse of algemene leiding
van de instelling en deze met raad ter zijde
staat?
 Zo nee: licht de reden hiervan toe
Is het toezichthoudend orgaan zodanig
samengesteld dat de leden ten opzichte van

ja

ja
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Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur
Is er een orgaan dat toezicht houdt op het
beleid van de dagelijkse of algemene leiding
van de instelling en deze met raad ter zijde
staat?
 Zo nee: licht de reden hiervan toe
Is het toezichthoudend orgaan zodanig
samengesteld dat de leden ten opzichte van
elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van
de instellingen en welk deelbelang dan ook
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren?
Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen het
toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of
algemene leiding vast, evenals de wijze
waarop interne conflicten tussen beide
organen wordt geregeld?
Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting
of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)?
 Indien nee: welke rechtsvorm heeft uw
concern?
 Andere rechtsvorm, nl.:

ja

ja

ja

ja

Bevoegdheid indienen enquêteverzoek
Als uw concern de rechtsvorm van een
stichting of vereniging heeft: zijn er meer dan
50 personen werkzaam (artikel 2 WOR)?
 Zo ja: kent u in uw statuten aan een
orgaan dat de cliënten van de
instelling vertegenwoordigt, de in
artikel 346, onder c, van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek (dit is een
verzoek tot enquête [onderzoek naar
beleid] door de Ondernemingskamer
van het Gerechtshof in Amsterdam)?

ja
ja

Aan wie heeft het concern buiten het
orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt deze bevoegdheid toegekend?

Wijzigingen statuten
Hebben er in de statuten bedrijfsvoering
belangrijke veranderingen plaatsgevonden?
 Indien ja: welke veranderingen betrof
het? (antwoord in steekwoorden)

ja
Statutenwijziging om een personele unie van RvB
en RvT mogelijk te maken in het kader van de
bestuurlijke fusie met Stichting R.K. Ziekenhuis Sint
Franciscus te Roosendaal.

Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering
Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd
welk(e) orgaan/organen van de instelling
welke bevoegdheden heeft/hebben ten
78
aanzien van welk onderdeel of aspect van de

ja

bestuurlijke fusie met Stichting R.K. Ziekenhuis Sint
Franciscus te Roosendaal.
Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering
Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd
welk(e) orgaan/organen van de instelling
welke bevoegdheden heeft/hebben ten
aanzien van welk onderdeel of aspect van de
bedrijfsvoering?
Heeft de instelling schriftelijk en inzichtelijk
vastgelegd hoe de zorgverlening
georganiseerd wordt, van welke andere
organisatorische verbanden daarbij gebruik
wordt gemaakt en wat de aard is van de
relaties met die andere verbanden, waaronder
begrepen verantwoordelijkheden, taken en
beslissingsbevoegdheden?
Worden de activiteiten van de instelling
waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in
ieder geval financieel onderscheiden van
andere activiteiten van de instelling?
Zijn in de financiële administratie van de
instelling ontvangsten en betalingen duidelijk
traceerbaar naar bron en bestemming, en is
duidelijk wie op welk moment welke
verplichtingen voor of namens het concern is
aangegaan?

ja

ja

ja

ja

Kwaliteitsaccreditaties
Er zijn 4 kwaliteitsaccreditaties aanwezig.
NIAZ accreditatie voor Lievensberg ziekenhuis en het behandelcentrum voor overgewicht en obesitas
(Bariatrisch Centrum).
Geldig van 1 mei 2011 tot 1 mei 2015.
CCKL accreditatie voor het Laboratorium voor Medische Microbiologie.
Geldig vanaf 27 augustus 2009, verlengd tot februari 2014.
CCKL accreditatie voor het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium.
Geldig van 20 maart 2003, verlengd tot oktober 2015.
HACCP accreditatie voor de Voedingsdienst, getoetst door Bureau Veritas.
Geldig vanaf 7 juni 2004, verlengd tot mei 2016.
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Overzicht
productie

Bijlage 2
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81

Anaesthesiologie
Bariatrie
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Geriatrie
Gynaecologie
Interne Geneeskunde
Kaakchirurgie
Keel-, neus- en oorheelkunde
Kindergeneeskunde
Longziekten
Neurochirurgie
Neurologie
Oogheelkunde
Orthopaedie
Plastische chirurgie
Reumatologie
Revalidatie
Urologie
Totaal

Specialisme

Opnamen
Realiteit
Realiteit
2012
2013
293
188
960
1.064
1.928
1.397
1.969
1.966
7
6
316
380
2.172
2.005
1.479
1.389
1
494
517
1.163
1.202
1.425
1.387
988
1.059
51
36
1.433
1.295
104
75
19
12
612
689
15.413
14.668

Productie parameters per specialisme

(geconsolideerd)

▼
▲
▼
▼
▼
▲
▼
▼
▲
▲
▲
▼
≡
▲
▼
▼
▼
▼
≡
▲
▼

1

Verpleegdagen
Realiteit
Realiteit
2012
2013
2.122
1.760
3.041
3.306
8.809
7.729
9.316
9.529
147
59
3.949
4.198
5.486
4.882
7.592
7.552
1
1.138
1.107
5.319
5.126
7.584
6.812
5.085
5.499
123
90
6.556
5.832
227
141
228
64
2.625
3.099
69.347
66.786
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▼
▲
▼
▼
▼
≡
▲
▼
▼
▼
▼
≡
▲
▼

Gemidd.ligduur
Realiteit
Realiteit
2012
2013
7,2
9,4
3,2
3,1
4,6
5,5
4,7
4,8
21,0
9,8
12,5
11,0
2,5
2,4
5,1
5,4
1,0
2,3
2,1
4,6
4,3
5,3
4,9
5,1
5,2
2,4
2,5
4,6
4,5
2,2
1,9
12,0
5,3
4,3
4,5
4,5
4,6
▲
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▼
≡
▲
▲
▼
▼
▼
≡
▲
▲
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Anaesthesiologie
Bariatrie
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Geriatrie
Gynaecologie
Interne Geneeskunde
Kaakchirurgie
Keel-, neus- en oorheelkunde
Kindergeneeskunde
Longziekten
Neurochirurgie
Neurologie
Oogheelkunde
Orthopaedie
Plastische chirurgie
Reumatologie
Revalidatie
Urologie
Totaal

Specialisme

Totale DV
Realiteit
Realiteit
2012
2013
685
1.047
31
51
736
1.019
1.170
1.025
313
141
523
478
360
430
2.850
2.844
6
1.149
1.195
277
262
291
259
598
606
2.002
1.872
856
893
150
177
303
334
281
282
12.581
12.915

Productie parameters per specialisme

(geconsolideerd)

▲
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▼
▼
▲
▼
▼
≡
▲
▼
▲
▲
▲
≡
▲
▲

2

Totaal polibezoeken
Realiteit
Realiteit
2012
2013
2.890
3.111
6.560
7.710
16.260
15.383
24.091
23.072
32.031
35.474
1.553
1.743
13.373
13.167
20.794
19.922
2.603
2.456
15.720
16.414
6.270
5.969
10.281
9.866
607
624
7.943
8.846
25.321
25.413
25.550
23.852
2.800
2.470
5.910
5.606
3.983
3.731
10.402
11.424
234.942
236.253
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▼
▼
▲
▲
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▲
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4.501
2.261
6.958
4.778
41.564

Overige
Dialyse HD
Dialyse PD
Radiologie CT
Radiologie MRI
Functieonderzoeken

* exclusief kinderdagbehandeling

234.942

12.581
1.797
42

Dagverpleging
Dagopnamen
Cytostatica
Aantal operationele bedden*

Polikliniek
Totaal polibezoeken

15.413
69.347
4,5
80%
294

Kliniek
Opnamen
Verpleegdagen
Gemiddelde ligduur
Bezettingsgraad bedden
Aantal operationele bedden

Soort productie

Realiteit
2012

Overige productie parameters

(geconsolideerd)

▼
▼
▲
▼
▼

4.733
2.052
7.271
5.202
39.680
▲
▼
▲
▲
▼

236.253 ▲

12.915 ▲
1.748 ▼
41 ▼

14.668
66.786
4,6
79%
292

Realiteit
2013

Index 2013

105%
91%
104%
109%
95%

101%

103%
97%
97%

95%
96%
101%
98%
99%

(basis = '12)

3

Samenstelling Medische Staf
Bijlage 3

Maatschap / vakgroep

Medisch specialist

Anesthesiologen

S. Andreica
mw. drs. V. van Assche
D.L. de Bakker
Mw. S. Doom
M. Frankfort
Mw. E.T.B. Kamoen
J.A.C.M. Leijs
C.W.J. van Tilburg
D.C. v.d. Tol
mw. J. van Vliet

Apothekers

Mw. Y. van Borrendam-Aardoom
mw. A. Groenhuijzen*
mw. C.D.M. Hooymans*
mw. A.C.C. Sprangers-van der Veeken*
mw. C.G.H. Valk-Swinkels*
Mw. E.M. Vossebeld

Artsen-microbioloog

P.H.J. van Keulen
D.I.K. Versteeg*
R.G.F. Wintermans

Bariatrie

dr. A. Demirkiran
Dr. P.B.G.M. Feskens
G. van ‘t Hof

Cardiologen

J.G. Blok
A.J. Bol
mw. A.de Clercq
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Maatschap / vakgroep

Medisch specialist
V.G. Meuleman
Mw. C. Somers

Chirurgen

I.E. Arntz
T.H.A. Bikkers
P. Brummel
I. Cherepanin
dr. T.A. Drixler
mw. F.C. van Eijck
G.J.W.M. van Eijck
H.F.J. Fabry
B.W. Kuiken
dr. A. Mearadji
P.R.A. Sars
D. Susa

Dermatologen

Dr. H.J.L. van Gerwen
mw. S. Konijn-den Hengst
Mw. J. Schroijen
dr. M. Tjioe

Gynaecologen

mw. dr. P.S. In ‘t Anker
mw. M.J.W. van Etten-van Hulst
P.H. van Gessel
mw. A.E.F. van Horenbeeck
dr. J.W.M. Hutten
Mw. Dr. M.J. Noordam
R.S. Pal
Mw. S. Poots
Dr. J. Ramondt
mw. C.C.M. Timmerman-van Kessel
mw. P.M.L.H. Vencken
dr. F.H. van Wijk

Internisten

mw. E.A.F.J. van Gurp
mw. H.J. Koelman-van der Luit
mw. N.M. Rabelink
M. Rasica
mw. dr. I. Rietveld
H.J.Th. Smalbraak
Mw. F. Terheggen
Mw. M.M. Troost
Mw. F.A.A. Valster

Kaakchirurgen

J.T.M. van Gemert*
P.J.J. Gooris*
E. van Hooft*
G. Mensink*

Kinderartsen

mw. S.van den Berge-Boetzkes
mw. J. Goris - de Geus
J.N. Jansen
A.J.J. van der Linden
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Maatschap / vakgroep

Medisch specialist
Mw. N. Lijssens
Mw. N. van Werkhoven - de Brabander
Mw. V. IJzerman-Moravcic

Kinderneuroloog

F. Visscher*

Klinisch chemicus

R.H. Triepels

Klinisch fysicus

mw. Ir. J. Ansems
Mw. B. Damink*
M. Franken*

klinisch geriaters

mw. J.R. Althuisius
Mw. C.G.J. van Engen
Mw. F.A. Kruyt
Mw. G. Wijma

KNO-artsen

Dr. E.A.J.G. Conijn
H.E. Drost
J.J. Mooren
M.M.A. Mutsaers

Longartsen

Mw. C.A.G. van Esbroeck
dr. R.J. van Klaveren
H. van Looij
B. Oppedijk

Neurochirurg

Dr. H.B. Verheul*

Neurologen

M.M.M. Bulder
B. Feenstra
G.W.A. den Hartog
mw. H.C. Tjeerdsma

Nucleair geneesk.

C.F.J. van Eeckhoudt*
J.A.W. van Riet*

Oogartsen

Dr. J.P. Flipse
mw. dr. S.L. Go
Dr. Th.R. Stolwijk

Orthopedisch chir.

M.M. Alvarez Ferrero
W.J. van Doorn
E.J. Hauet
J.J. Kats
G. Meermans

Pathologen

Mw. C.M.E.P.L. Bertrand
H.V.P.J. Potters
mw. K. Schelfout

Plastisch chirurg
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W.A. van Alphen

Maatschap / vakgroep

Medisch specialist
D.H. Borg

Poliklinisch apotheker

mw. F. Cambier*

Psychiaters

drs.A.W.B. van Baars
A. van Dalfsen
B.P. Dieleman
A.G.J. Koelman
H. Wanmaker

Medische Psychologie

R.V. Groenewold
Mw. A.A.M. de Kock
Mw. A. Snelleman
mw. G.M.P. Trimbos
mw. M. Waterman

Psychologie PAAZ

Mw. D. Olthof
G. Ouwersloot

Radiologen

H.A. Avenarius
M.H.C. Kahn
R.F. Lim
E. Naaktgeboren
R.P.J. Vossen

Radiotherapeut-oncologen

mw. Dr. V.L.M.A. Coen*
M.F.H. Dielwart*
C. Griep*
Mw. dr. L.R. van Veelen*
mw. B.V. Wachters*

Reumatologen

mw. F. Fodili
H. van Groenendael
J.B. Harbers

Revalidatie-artsen

R.J. Brandwijk*
mw. I. D’eer
mw. F. Schillebeeckx

SEH-arts

mw. L. van Esch
mw. A.J. Evegaars
R.C.W. Groenewegen
mw. A.E. Holthuis
mw. F.E.A. Horsten
J. H. Huijsmans

Urologen

Dr. O.G.J.M. van Aubel
mw. K.B.J. Fransis
R.J. Hillenius
J.H. KleinJan

* = buitengewoon lid
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6.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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6.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
6.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1
2

91.906.750
729.254
92.636.004

89.875.221
824.810
90.700.031

3
4

1.947.129
8.831.953

1.885.185
8.841.284

5
6
8
7

3.091.493
31.514.045
0
7.121.583
52.506.203

863.624
23.396.020
0
4.719.509
39.705.622

145.142.207

130.405.653

31-dec-13
€

31-dec-12
€

68
16.702.447
1.129.628
17.832.143

68
15.963.315
1.040.721
17.004.104

-8.839

-15.820

3.847.358

4.193.197

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
Overige vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref.

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen

8

Aandeel derden

9

Voorzieningen
Overige voorzieningen

10

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

11

49.513.909

53.857.866

5
12

0
73.957.636

1.553.960
53.812.346

145.142.207

130.405.653

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva

4
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6.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013
Ref.

2013
€

2012
€

12
13

160.193
1.169.863

3.414.104
1.783.535

14
15
16
17

77.944.873
21.444.904
4.184.702
3.925.018

73.796.780
24.618.166
0
1.548.247

18

4.853.556

8.637.512

113.683.109

113.798.344

19
20

56.588.547
123.290

57.210.989
97.246

21
22

11.114.654
42.284.505

10.718.875
40.659.555

Som der bedrijfslasten

110.110.996

108.686.665

BEDRIJFSRESULTAAT

3.572.113

5.111.679

-2.726.022

-2.750.685

846.091

2.360.994

-11.071

-9.075

835.020

2.351.919

-6.981

-14.219

828.039

2.337.700

2013
€

2012
€

777.606
-18.000
-20.474
88.907
828.039

2.193.251
-18.000
-20.474
182.923
2.337.700

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's /
DBC-zorgproducten A- en B-segment)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten GGZ
Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en
honorariumplafonds
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan
de instelling voor medisch specialistische zorg declareren
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

23

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
VOOR BELASTINGEN
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

24

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA
BELASTINGEN
Aandeel derden

25

RESULTAAT NA BELASTINGEN

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve automatisering
Bestemmingsreserve renovatie bouw
Algemene reserve
5
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6.1.3 GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013
Ref.

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

2013
€

€

3.572.113

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties aandeel derden
- mutaties voorzieningen

11.114.654
6.981
-345.839

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

10.775.796

5.111.679
10.718.875
14.219
2.298.721

-61.944

-216.638

9.331
-8.118.025
-3.781.829
3.343.583

8.030.024
-5.651.081
543.880
-2.920.864

-8.608.884
5.739.025

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
0
-2.678.502
-47.520
-11.071
-6.981

Ontvangen interest
Betaalde interest
Overige financiële lasten
Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel derden

-2.744.074

13.031.815

-214.679
17.928.815

22.194
-2.858.960
86.081
-9.075
-14.219

2.994.951

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2012
€

-2.773.979
15.154.836

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Overige investeringen in financiële vaste activa

-16.029.198
2.883.015

-10.225.714
36.593

0
95.556

-114.438
-38.045
-13.050.627

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-10.341.604

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-4.343.957

Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
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-4.451.873
-4.343.957

-4.451.873

-14.399.633

361.359
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Lievensberg ziekenhuis (hierna te noemen Lievensberg) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Bergen op Zoom,
op het adres Boerhaaveplein 1, 4624 VT. Lievensberg is een interconfessioneel, regionaal ziekenhuis met een compleet
en modern pakket aan medisch specialistische zorgproducten op het vlak van diagnose, behandeling, verpleging en verzorging. Lievensberg staat aan het hoofd van de Lievensberg-groep (hierna te noemen de Groep). De jaarrekening van
Lievensberg is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Groep.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW) en de stellige uitspraken
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De (landelijke) controleverklaring
met beperking wegens de omzetonzekerheden leidt tot een "breach" van de bankovereenkomsten, de
jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling mede op basis van een verkregen waiver van
de huisbankier.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen,
en van baten en lasten. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de onderliggende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de betreffende jaarrekeningposten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering
van het volgende:
• In het verslagjaar wordt het onderhanden werk conform de voorkeur uitgesproken in de "Handreiking omzetverantwoording
ziekenhuizen 2013" bepaald op basis van de huidige opbrengstwaarde. In voorgaande jaarrekeningen werd deze post
gewaardeerd op basis van de kostprijs van zorgactiviteiten behorende tot de openstaande zorgproducten per balansdatum.
Deze wijziging is te classificeren als een stelstelwijziging en is als zodanig verwerkt in deze jaarrekening, conform richtlijn
RJ 140). Deze wijziging heeft geleid tot een vermogensmutatie ad € 218.000.
• In verband met de wijzigingen in de opbrengstverantwoording van Lievensberg worden de DBC PAAZ/GGZ opbrengsten
nu als omzet in de resultatenrekening verantwoord.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van Lievensberg, haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale
leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Lievensberg, direct of indirect, beslissende zeggenschap
kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en
operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct
kunnen worden uitgeoefend op de balansdatum.
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop Lievensberg een overheersende zeggenschap kan uitoefenen
of waarover zij de centrale leiding heeft worden voor 100% in de consolidatie betrokken. De financiële gegevens van de
groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn voledig in de
geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van
derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening
tot uitdrukking gebracht.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Lievensberg.

7

95

Stichting Lievensberg ziekenhuis
6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.1 Algemeen (vervolg)
De in de consolidatie begrepen stichtingen en vennootschappen zijn:
• Stichting Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom;
• Lievensberg Holding BV te Bergen op Zoom (100%);
• Lievensberg Zorg BV te Bergen op Zoom (100%);
• Lievensberg Scheldekliniek BV te Bergen op Zoom (100%);
• Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland BV te Bergen op Zoom (100%);
• Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland BV te Bergen op Zoom (51,44%);
• Stichting Beheer Boerhaaveplein te Bergen op Zoom (100%);
• Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant te Bergen op Zoom (50%).
Op grond van artikel 7, lid 5 en 6 van de RVW zijn de volgende stichtingen buiten de consolidatie gebleven:
• Stichting Vrienden van Lievensberg te Bergen op Zoom (steunstichting).
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht onder
de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. Verder is ook Lievensberg aan te
merken als verbonden partij. Transacties tussen deze partijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Er hebben zich
geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
Lievensberg levert aan Stichting Beheer Boerhaaveplein administratieve dienstverlening, schoonmaakdiensten en
andere voorzieningen.
Lievensberg draagt bij in de exploitatie van Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant. Daar
heeft Lievensberg de kassiersfunctie voor deze Stichting. Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium
West-Brabant huurt ruimte van Lievensberg. Lievensberg levert diverse voorzieningen aan deze stichting.
Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland BV huurt van Stichting Beheer Boerhaaveplein een gedeelte van het gebouw
gevestigd aan Boerhaaveplein 7. Lievensberg levert diverse voorzieningen aan deze vennootschap.
Lievensberg levert tenslotte diverse voorzieningen aan Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland BV.
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Materiële vaste activa
Algemeen
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de bestede kosten.
Over 2013 is een bedrag van circa van € 1.000.000 aan interne implementatie kosten geactiveerd inzake automatisering.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De
afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de
economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 0-10%.
• Machines en installaties : 5-10%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-20%.
De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom
heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord.
De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst
ten laste van het resultaat gebracht.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg)
Wijziging bekostiging kapitaallasten, overgangsregime en aanpassing Regeling verslaggeving WTZi en
Richtlijn 655 Zorginstellingen
Sinds 2007 zijn belangrijke wijzigingen in de regelgeving rondom zorgvastgoed en de bekostiging van vaste activa
aangekondigd. Per 1 januari 2008 is het bouwregime voor ziekenhuizen afgeschaft. Hierdoor ontstaat meer vrijheid in
bouwen, maar tevens vervalt de garantie van het Ministerie van VWS op de vergoeding van afschrijvingen en rentelasten.
Het risico van de dekking van kapitaallasten van het vastgoed en daarmee van de boekwaarde ligt daardoor meer en
meer bij de ziekenhuizen.
Richtlijn 655 Zorginstellingen is met ingang van boekjaar 2009 aangepast aan het vervallen van het bouwregime en de
(voorgenomen) wijzigingen in de bekostiging van de kapitaallasten van het vastgoed. Naar aanleiding van de wijziging van
de bekostigingssystematiek is niet langer toegestaan om de afschrijvingstermijn te baseren op de bekostigingssystematiek.
Lievensberg heeft de verwachte gebruiksduur van de gebouwen hierop aangepast. Voor de verwerking en waardering
van vaste activa gelden nu de algemene verslaggevingsregels van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van
vaste activa was opgenomen, kan ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen
van het stelsel van bekostiging kan ook worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere
waardevermindering overeenkomstig RJ hoofdstuk 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Door de
onzekerheid over de toekomstige bekostigingssystematiek (zie voorgaande alinea) is nog nauwelijks vast te
stellen of sprake is van een bijzondere waardevermindering ultimo 2013. De overgangsregeling en de versnelde
afschrijvingsregeling voor immateriële vaste activa zouden (afhankelijk van de impact en uitwerking van prestatiebekostiging door de Nza) diverse problemen van oudbouw en recente nieuwbouw in ieder geval een gedeeltelijke en tijdelijke
oplossing moeten kunnen bieden. Daarnaast heeft de NZa de bevoegdheid van eigen beleidsregels af te wijken ten einde
maatwerk oplossingen te kunnen bieden voor additionele problematiek.
Bedrijfswaarde
Lievensberg heeft voor het ziekenhuis een bedrijfswaardeberekening opgesteld. De uitkomsten van de bedrijfswaardeberekening zijn sterk afhankelijk van veronderstellingen over de uitwerking van het overgangsregime, (opslagen in) tarieven
in de toekomstige bekostigingssystemen, groei van de productie en disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de
toekomstige financiering en bekostiging. Dit is nog afhankelijk van definitieve (politieke) besluitvorming, alsmede van de
uitwerking hiervan door de NZa en DBC-Onderhoud. De bedrijfswaardeberekeningen geven aan dat de bandbreedte van
uitkomsten zeer groot kan zijn.
De ingeschatte opbrengstwaarde is hoger dan de boekwaarde eind 2013.
Lievensberg stelt zich op het standpunt dat de in het verleden verkregen rechten tot nacalculatie, bij de overgang dienen
te leiden tot een adequate afrekening van eventuele nadelige gevolgen en verwacht dat de overheid hiervoor een passende
regeling zal treffen. Daarom is de boekwaarde niet neerwaarts aangepast.
Een eventuele afwijking van de verwachtingen kan mogelijk een substantiële impact hebben op de vermogenspositie
van Lievensberg in de toekomst, zowel voor het beeld van resultaat en vermogen in de onderhavige jaarrekening als in
toekomstige jaren. Een dergelijke afwijking zal, voorzover aan de orde, worden verwerkt in het jaar dat deze voldoende
betrouwbaar kan worden bepaald.
Afschrijvingen en gebruiksduur
De tot en met 2013 gehanteerde afschrijvingstermijnen behoeven naar de mening van de Raad van Bestuur van
Lievensberg per saldo geen aanpassing; dit gegeven de resterende gebruiksduur en de verwachte compensatie voor de
overgangsproblematiek. De Raad van Bestuur van Lievensberg acht de overheid verantwoordelijk compensatie te verlenen
indien de bekostiging ontoereikend is geweest voor activa waarvoor in de geldende budgetsystematiek vergunningen en
daarmee bekostigingstoezeggingen zijn verleend.
Garantieregeling kapitaalslasten
De wijziging van de bekostiging van kapitaallasten heeft geleid tot de invoering van een garantieregeling kapitaallasten,
welke door de NZa is vastgelegd in haar beleidsregel BR/CU-2001. Deze garantieregeling loopt nog tot en met het jaar
2016. Ook deze garantieregeling roept echter onzekerheden op hoe bijvoorbeeld om te gaan met opbrengsten die
geen kapitaallasten-dekking opleveren. De NZa komt met een verduidelijking van de huidige garantieregeling. Lievensberg
is van mening dat zij een beroep op deze garantieregeling kan doen indien de situatie zich in de toekomst
aanbiedt.
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg)
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld
aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend
volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de warderingsgrondslagen van de desbetreffende
deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats via de resultatenrekening.
De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met de ontvangen aflossingen.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijzen onder aftrek van een voorziening voor incourante voorraden.
Deze prijzen worden periodiek bijgesteld. In deze prijzen is geen opslag voor magazijn- of administratiekosten begrepen.
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd op basis van de opbrengstwaarde
van het tussentijds afgeleide product. Bij deze methode wordt bepaald wat de omzetwaarde van het product is als
het product gegeven de gerealiseerde verrichtingen / zorgactiviteiten op het moment van bepaling van het onderhanden
werk ook daadwerkelijk wordt afgesloten.
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's GGZ / PAAZ wordt gewaardeerd op basis van de vewachte opbrengst die
gebaseerd is op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd en de verblijfsdagen overeenkomstig de normen van de NZa.
Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van
verliesgevende DBC's, en worden in mindering gebracht op de post onderhanden werk. Verder zijn op de post onderhanden
werk ontvangen vooruitbetalingen van zorgverzekeraars in het kader van DBC's in mindering gebracht.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op
de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Het saldo van deze voorziening is bepaald door op balansdatum de
openstaande vorderingen te beoordelen op mogelijke oninbaarheid.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Met betrekking tot vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten met betrekking tot rente risico gecontracteerd.
Vorderingen verstrekt aan maatschappijen en participanten waarin wordt deelgenomen worden alleen verleend aan partijen
die waarvan geen historie van wanbetaling bekend is.
Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken.
Voorzover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor het genoten
rekening-courantkrediet wordt een rentevergoeding betaald gebaseerd op de éénmaands EURIBOR plus een opslag.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze
is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief
in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting.
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg)
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen overeenkomstig de bepalingen in RJ Richtlijn 271. Dit betekent dat in de balans de contante waarde van deze verplichtingen
is opgenomen. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdopbouw
van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte
kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt.
Voorziening persoonsgebonden levensfasebudget
De voorziening persoonsgebonden levensfasebudget is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van
toekomstige op te nemen leeftijdsuren in het kader van de overgangsregeling zoals deze is opgenomen in de CAO
ziekenhuizen 2011-2014 overeenkomstig met de bepalingen in RJ Richtlijn 271. De berekening is gebaseerd op
CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening groot onderhoud
Met betrekking tot uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen
over een aantal boekjaren. De opbouw van deze voorziening is gebaseerd op een lange termijn onderhoudsplan wat per
gebouw is opgesteld.
Schulden
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze
betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten
worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd,
worden aan dit boekjaar toegerekend.
Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden
Bij het bepalen van de DBC-omzet 2013 heeft Lievensberg de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
gevolgd zoals opgenomen in 5.1.4 en de handreikingen omzetverantwoording die over 2013 door
het Ministerie van VWS zijn vastgesteld. Evenals in 2012 is door de systeemcomplexiteit en landelijke problematiek
sprake van onzekerheden in de omzetverantwoording 2013 van alle algemene ziekenhuizen en UMC’s. Een groot deel
van deze problematiek heeft betrekking op normonduidelijkheid in registratie- en declaratieregels.
Oorzaak en achtergrond systeemcomplexiteit
De onzekerheden waarvan sinds 2012 sprake is worden veroorzaakt door de gelijktijdige invoering van prestatiebekostiging,
DOT-productstructuur en nieuwe wijze van contracteren met zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 gesignaleerde problemen rond de omzetverantwoording gelden nog steeds, werken door of zijn doorontwikkeld in 2013 en geven aanleiding
tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over 2013. Deze onzekerheden
doen zich voor in combinatie met deels open normen voor registratie en facturatie die gedurende en na afloop van het boekjaar met terugwerkende kracht nader zijn geduid door de regelgever en intensivering van formele en materiële controles
over 2013 en voorgaande jaren door de betrokken zorgverzekeraars. Het met terugwerkende kracht volledig voldoen aan
achteraf vastgestelde nadere duidingen is praktisch niet mogelijk en de consequenties zijn niet in alle gevallen betrouwbaar
in te schatten. Deze onzekerheden in de opbrengstverantwoording worden, in tegenstelling tot vorig jaar, in belangrijke
mate niet meer gedempt door de werking van het transitiesysteem, aanneemsommen en het overschrijden van plafonds.
Vanuit bovenstaande zijn diverse risico’s en onzekerheden geïdentificeerd. De Raad van Bestuur van Lievensberg heeft
naar beste weten schattingen opgesteld, maar constateert dat het risico van de omzetbepaling door de landelijke situatie
inherent voor 2013 een hoger risico kent dan normaal, hetgeen kan leiden tot bijstellingen van de omzet in 2014 of later
met mogelijke nagekomen baten en lasten en/of verschuivingen in omzetcategorieën tot gevolg. Dit geldt temeer daar
zorgverzekeraars en NZa niet reeds voor de vaststelling van de jaarrekening 2013 zekerheid hebben gegeven over het
transitiebudget, hetgeen mede impact heeft of de transitiebekostiging zoals verwerkt in de jaarrekening 2012 ad
€ 1.500.000 en herrekend en verwerkt in de jaarrekening 2013 ad € 3.100.000. Definitieve vaststelling van de transitiebekostiging zal conform de landelijke procedures in 2014 plaatsvinden.
Toelichting op de onzekerheden 2013 meer in detail en de wijze waarop hier mee om is gegaan door Lievensberg
Onderstaand wordt de instelling specifieke relevantie van de landelijke onzekerheden voor de jaarrekening 2013 van
Lievensberg toegelicht:
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6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling (vervolg)
Terugwerkende kracht aanpassingen c.q. aanscherpingen door nadere duidingen NZa en normonduidelijkheid over
registratie- en declaratieregels
De registratiebepalingen bevatten diverse open normen, die gedurende en na afloop van het boekjaar nader zijn geduid
door de regelgever/toezichthouder (‘verboden/toegestaan combinatielijst’ d.d. juni 2013) en ‘Toelichting regelgeving
MSZ’ door de NZa d.d. 21 februari 2014 (kenmerk: CI/14/3c). Het met terugwerkende kracht volledig voldoen aan
achteraf vastgestelde nadere duidingen is in veel gevallen onmogelijk omdat de interne organisatie hierop niet was
ingericht. Waar herstel mogelijk was, is dit grotendeels gecorrigeerd en verwerkt in de jaarrekening 2013. Waar herstel
niet mogelijk is en herstel nog moet plaatsvinden, heeft Lievensberg een inschatting gemaakt voor de gevolgen van het
niet (kunnen) voldoen aan de registratie- en declaratieregels. Deze inschatting is vooral gebaseerd op de uitgevoerde
steekproef rond de juistheid van de declaraties en een impactanalyse naar aanleiding van de verboden-toegestaanlijst en
de per 21 februari 2014 via een afzonderlijke circulaire gepubliceerde registratieregels.
Vanuit bovenstaande veranderingen zijn diverse risico's en onzekerheden geïdentificeerd. De belangrijkste voor onze
bedrijfsvoering alsmede de wijze waarop met schattingen, onzekerheden en aannames in de jaarverantwoording 2013 is
omgegaan betreffen de volgende aspecten:
a. Inschatting effecten materiële en formele controles en Antonius-onderzoek
Effecten van materiële en formele controles waaronder het Antonius-onderzoek zijn bepaald en op basis hiervan is de
omzet genuanceerd voor de ingeschatte effecten. De uitkomsten van het zelfonderzoek zijn vastgesteld en de
consequenties daarvan verwerkt in de jaarrekening. De bevindingen van de accountant tezamen met de resultaten van
het zelfonderzoek worden door de zorgverzekeraars nog beoordeeld en eventuele consequenties zullen in de jaarrekening
2014 worden verwerkt.
b. Bepaling onderhandenwerk
Ten aanzien van de producten opgenomen in het onderhandenwerk, waarvan de uiteindelijke zorgproducten ultimo
2013 nog niet zeker zijn, is de opbrengstverantwoording per 31 december 2013 bepaald met behulp van Casemix.
c. Bepaling transitiebedrag
De overgang van gedeeltelijke budgetbekostiging naar prestatiebekostiging brengt voor gebudgetteerde instellingen
systeemrisico's met zich mee. Met behulp van een transitiemodel worden de systeemrisico's van de overgang van
budgetbekostiging naar volledige prestatiebekostiging deels ondervangen. De systeemrisico's worden opgevangen door
eenmalig een transitiebedrag vast te stellen per ziekenhuis op basis van het verschil tussen de schaduwomzet en
bijbehorende DOT-omzet (prestatiebekostiging) in 2012. Het transitiebedrag wordt in 2012 voor 95% verrekend en in
2013 voor 70% van het berekende bedrag van 2012. Het transitiebedrag is nog niet definitief vastgesteld door de Nza.
Eventuele aanpassingen bij de definitieve vaststelling worden in de jaarrekening 2014 opgenomen.
d. Afhandeling FB-bekostiging
Vorderingen en schulden uit het oude FB tijdperk zijn afgehandeld. Ook hier verwacht Stichting Lievensberg ziekenhuis
na acceptatie van het zelfonderzoek geen onzekerheden meer.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor
zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
Lievensberg heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers
hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Lievensberg. De verplichtingen, welke
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.
Lievensberg betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo
april 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad
van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak
voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.
Lievensberg heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Lievensberg heeft daarom alleen de verschuldigde
premies tot en met het einde van het verslagjaar in de jaarrekening verantwoord.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen.
De belastingen worden in de resultatenrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten
die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt
verwerkt.
De over het verslagjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de
belastbare winst over het verslagjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum,
dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren
verschuldigde belasting.
Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en
verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.
Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst
belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend.
Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk
is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
6.1.4.4 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan
uit de liquide middelen en het eventuele bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden. Ontvangen en betaalde
rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
31-dec-13
€

31-dec-12
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetaling op materiële vaste activa

53.629.164
11.058.534
25.342.847
1.876.205

55.195.944
12.377.440
19.418.822
2.883.015

Totaal materiële vaste activa

91.906.750

89.875.221

2013
€

2012
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

89.875.221
16.029.198
11.114.654
2.883.015

90.404.975
10.225.714
10.718.875
36.593

Boekwaarde per 31 december

91.906.750

89.875.221

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 6.1.6. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa,
de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per
activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.7. In toelichting 6.1.8 zijn overzichten opgenomen voor
de onderhanden en gereedgekomen projecten.
2. Financiële vaste activa
31-dec-13
€

31-dec-12
€

Deelnemingen
Overige vorderingen

445.945
283.309

493.465
331.345

Totaal financiële vaste activa

729.254

824.810

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€

Boekwaarde per 1 januari 2013

824.810

Bij: resultaat deelnemingen
Af: waardeverminderingen

-47.520
-48.036

Boekwaarde per 31 december 2013

729.254

Toelichting:
De post Deelnemingen betreft het 50% kapitaalbelang van Lievensberg in de Poliklinische Apotheek Lievensberg BV. Deze
apotheek is gevestigd in de hal van de polikliniek van het ziekenhuis en is in de loop van 2007 van start gegaan. Er zijn in totaal
twee aandeelhouders. De zeggenschap in deze BV is evenredig verdeeld. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de definitieve
cijfers over het verslagjaar van deze deelneming nog niet bekend. De waardering van deze deelneming is voorlopig niet gewijzigd.
Ook wordt de deelneming niet in de consolidatie betrokken, gezien het ontbreken van deze cijfers en het geringe belang.
Door een saldering van vermogensverschillen in de jaarrekening voorgaande jaren van de poliklinische apotheek en de opgenomen
resultaten in het Lievensberg ziekenhuis is er in 2013 geen verband met de weergegeven winst bij de toelichting op belangen
in andere rechtspersonen of vennootschappen en de weergegeven resultaten deelnemingen bij 2. Financiële vaste activa.
Het gesaldeerde positieve resultaat voor 2013 bedraagt € 7.682.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Voorts betreft deze post de kapitaalstortingen in 2011 en 2012 in MediRisk ter versterking van het solvabiliteitsvermogen. Dit is een
onderlinge waarborgmaatschappij voor instellingen in de gezondheidszorg. De Stichting heeft minder dan 20% van het uitstaande
aandelenkapitaal in handen. De Stichting heeft verder geen beleidsbepalende invloed en is ook niet in het bestuur van MediRisk
vertegenwoordigd. Het negatieve resultaat voor 2013 bedraagt € 55.201
Lening u/g MediFire:
De lening u/g MediFire ad € 34.034 (oorspronkelijk bedrag ƒ 75.000) is een participatie in het waarborgvermogen van MediFire. Dit
is een onderlinge waarborgmaatschappij voor instellingen in de gezondheidszorg. Deze lening heeft betrekking op een verzekering
ter dekking van brand- en aanverwante risico's.
Lening u/g MediRisk:
De lening u/g MediRisk ad € 34.034 (oorspronkelijk bedrag ƒ 75.000) is een participatie in het waarborgvermogen van MediRisk. Dit
is een onderlinge waarborgmaatschappij voor instellingen in de gezondheidszorg. Deze lening heeft betrekking op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De Overige vorderingen betreffen de volgende zaken:
Kapitaallasten leaseverplichtingen:
In 2008 zijn er 2 financial leaseverplichtingen aangegaan inzake de financiering van de warmtekrachtkoppeling van het ziekenhuis.
De eerste leaseverplichting is aangegaan per 1 januari 2008 voor een looptijd van 8,5 jaren. De tweede leaseverplichting is aangegaan per 30 november 2008 met een totale duur van 9,75 jaren. Onder deze post zijn de rente- en kostencomponenten van de
toekomstige leaseverplichtingen opgenomen. Hiervan valt jaarlijks een lineair gedeelte vrij ten laste van de Financiële baten en
lasten. Deze kapitaalslasten bedragen in 2013 € 48.036
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Poliklinische Apotheek Lievensberg BV 1
Bergen op Zoom
Apothekersdiensten

Verschaft
kapitaal

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

9.000

50%

496.981

46.166

(2012)

(2012)

589.378

88.907

(2013)

(2013)

Zeggenschapsbelangen:
Stichting Beheer Boerhaaveplein
Bergen op Zoom
Exploitatie gebouwen

0

Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium WestBrabant
Bergen op Zoom
Laboratoriumdiensten

0

Stichting Nucleaire Geneeskunde West-Brabant 1
Roosendaal
Laboratoriumdiensten

0

Stichting Medische Microbiologie West-Brabant 1
Roosendaal
Laboratoriumdiensten

0

0%

0%
0%
0%

81.582

0

(2013)

(2013)

117.579

0

(2012)

(2012)

0

0

(2012)

(2012)

De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Magazijnvoorraden
Voedingsmiddelen
Medische voorraden
Overige voorraden:
Ondersteunende voorraden
Voorziening incourante voorraden

658.984
33.265
1.264.448

447.771
31.677
1.415.605

13.832
-23.400

13.532
-23.400

Totaal voorraden

1.947.129

1.885.185

Toelichting:
1
Bij het opstellen van deze jaarrekening waren nog geen recentere cijfers beschikbaar.
3. Voorraden

Toelichting:
De voorziening voor incourante medische voorraden wordt voldoende geacht.
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4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten honorarium vrijgevestigden
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten PAAZ
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten ZBC
Subtotaal
Af: ontvangen voorschotten
Totaal onderhanden werk

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1.854.222
11.259.463
3.807.052
4.301.585
1.818.671
23.040.993
-14.209.040

1.648.570
12.698.770
3.543.557
3.474.453
1.360.292
22.725.642
-13.884.358

8.831.953

8.841.284

Toelichting:
Deze onderhanden werk positie heeft betrekking op de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's). Het opgenomen onderhanden
werk en ontvangen voorschotten van verzekeraars zijn inclusief honorarium. De onderhanden werk positie omvat zowel DBC's
waarvan in 2013 landelijke maximumprijzen zijn vastgesteld (A-segment), als DBC's waarover vrij onderhandeld kan worden met
de zorgverzekeraars (B-sement).
5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging
Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
3. Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013

0
2.067.676
1.023.817

863.624
0
0

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

3.091.493

863.624

Schulden uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

0
0
0
0
0

0
1.548.999
0
4.961
1.553.960

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
2. Schulden uit hoofde van transitieregeling
3. Schuld uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013
4. Schulden uit hoofde van honorariumplafond
Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot
t/m 2010
€

2011
€

2012
€

2013
€

totaal
€

Saldo per 1 januari

0

0

863.624

0

863.624

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0
0

0
0
0
0

0
160.193
0
160.193

0
0
0
0

0
160.193
0
160.193

Saldo per 31 december

0

0

1.023.817

0

1.023.817

Stadium van vaststelling (per erkenning):
- PAAZ

c

c

c

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
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5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging (vervolg)
31-dec-13
€

31-dec-12
€

1.023.817
0
1.023.817

863.624
0
863.624

2013
€

2012
€

0

4.827.891

Mutatie onderhanden projecten (voor zover ter dekking wettelijk budget)
Opbrengsten DBC PAAZ

0
0

802.457
3.161.810

Totaal financieringsverschil

0

863.624

2013
€

2012
€

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars)
Af: A omzet (inclusief overloop)
Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2013) honorariumomzet loondienst met
vergoeding in schaduwbudget in B nieuw
Transitiebedrag

60.396.302
25.350.012
31.974.079

60.255.178
25.437.121
33.290.687

3.072.211

1.527.370

Transitiebedrag 2013: 70% resp. 2012: 95%
Transitiebedrag PAAZ
Af: ontvangen bevoorschotting

5.070.448
182.281
-3.185.053

1.451.001
0
-3.000.000

2.067.676

-1.548.999

31-dec-13
€

31-dec-12
€

2.067.676
0
2.067.676

0
1.548.999
-1.548.999

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Specificatie vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling
De specificatie is als volgt:

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling
- schulden uit hoofde van transitieregeling

Toelichting:
De stijging van het transitiebedrag is een gevolg van de effecten van nacontroles, verschillen van ingeschatte schadelastcorrecties op basis van prognoses en de nu werkelijk verwachte schadelastcorrecties. In de berekening van het transitiebedrag
is geen rekening gehouden met rechtmatigheidsnuancering, hoewel deze niet uitgesloten kunnen worden omdat nacontroles
nog steeds kunnen doorlopen.
Het schaduwbudget is voorlopig vastgesteld door de Nza (beschikking met kenmerk 69182/96054).
Het transitiebedrag wordt verwerkt in:
2012
95%
2013
70%

€ 2.918.601
€ 2.151.847

Toelichting:
De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg dat een instelling voor medisch
specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude
bekostigingssystematiek vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De
zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch
specialistische zorg op als afzonderlijke post in de toelichting op de balans.
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5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging (vervolg)
Specificatie schulden uit hoofde van honorariumplafond
2013
€
17.727.938
17.455.157
0

Lokaal omzetplafond
Verantwoorde honorariumomzet
Saldo in balans (schuld)

2012
€
17.080.395
17.085.356
4.961

Toelichting:
Als de honorariumomzet van de vrijgevestigd specialisten in een ziekenhuis of een zelfstandig behandel centrum boven het door
de NZa vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds. De zorginstelling
neemt een schuld uit hoofde van een overschrijding van het honorariumplafond als afzonderlijke post op in de toelichting op de
balans. De zorginstelling vermeldt in de toelichting op de balans de opbouw van de schuld uit hoofde van het honorariumplafond
van vrijgevestigd specialisten in een instelling voor medisch specialistische zorg, onder vermelding van het stadium van
vaststelling van het plafond.
6. Overige vorderingen
31-dec-13
€

31-dec-12
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vooruitbetaalde bedragen:
Onderhoudsabonnementen
Verzekeringen
Licentiekosten
Diversen
Nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen van personeel
Subsidies
Belastingen en sociale premies
Diversen

8.634.267
21.406.395

7.063.734
14.174.228

217.396
9.078
381.615
52.951

277.675
72.258
640.158
57.863

127.709
42.875
4.362
637.397

107.110
133.889
343.870
525.235

Totaal overige vorderingen

31.514.045

23.396.020

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 621.619 (2012: € 698.634). Het saldo van deze
voorziening is bepaald door op balansdatum de openstaande posten te beoordelen op mogelijke oninbaarheid.
De post Nog te factureren omzet DBC's/ DBC-zorgproducten is toegenomen ten opzichte van 2012, dit is ontstaan door het
tijdelijk niet factureren als gevolg van de implementatie van het EPD.
Inmiddels is de facturatie volledig operationeel en zijn er geen achterstanden met betrekking tot het factureren.
7. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Bankrekeningen
Kassen

7.112.210
9.373

4.714.355
5.154

Totaal liquide middelen

7.121.583

4.719.509

Toelichting:
De post Bankrekeningen bestaat uit de saldi in rekening-courant bij de ABN AMRO Bank NV, Deutsche Bank Nederland NV en
ING Bank NV. Voor een toelichting op de gestelde zekerheden verwijzen wij u naar 15. Niet in de balans opgenomen regelingen.
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PASSIVA
8. Eigen vermogen
31-dec-13
€

31-dec-12
€

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

68
16.702.447
1.129.628

68
15.963.315
1.040.721

Totaal eigen vermogen

17.832.143

17.004.104

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal

Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

68

0

0

68

68

0

0

68

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

Reserve aanvaardbare kosten:

15.701.489

777.606

0

16.479.095

36.000
225.826

-18.000
-20.474

0
0

18.000
205.352

15.963.315

739.132

0

16.702.447

Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

Algemene reserves:

1.040.721

88.907

0

1.129.628

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

1.040.721

88.907

0

1.129.628

Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve automatisering
Bestemmingsreserve renovatie bouw
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Vermogensmutatie in saldo per 1 januari 2013
Dit betreft de vermogensmutatie als gevolg van de stelselwijziging met betrekking tot de waardering van het onderhanden werk
DBC's / DBC-zorgproducten. Zie ook 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg) onderdeel
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten voor een nadere toelichting van de wijziging in de waardering.
Deze vermogensmutatie is verwerkt in het beginsaldo per 1 januari 2013.
Bestemmingsreserve automatisering
In 2005 is het nieuwe zorginformatiesysteem EZIS geactiveerd. Dit informatiesysteem wordt vanaf 2005 in 10 jaar tot nihil
afgeschreven. Jaarlijks valt een gedeelte van deze bestemming vrij ter dekking van een gedeelte van deze afschrijvingskosten.
Bestemmingsreserve renovatie bouw
De bestemmingsreserve renovatie bouw is gevormd in het kader van de renovatie c.q. bouw van de hal van Lievensberg. Deze
hal wordt vanaf 2004 in 20 jaar tot nihil afgeschreven. De afschrijvingskosten kunnen niet vanuit het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten worden gedekt. Jaarlijks valt een gedeelte van deze bestemmingsreserve vrij ter dekking van deze afschrijvingslasten.
Algemene reserve
Dit betreft met name de gecumuleerde resultaten van Stichting Beheer Boerhaaveplein.
9. Aandeel derden
De specificatie is als volgt:
Aandeel derden

31-dec-2013
€

31-dec-2012
€

-/- 8.839

-/- 15.820
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10. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Overige voorzieningen:
Voorziening jubilea
Voorziening PLB
Voorziening groot onderhoud
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2013
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2013
€

944.018
2.431.118
818.061
4.193.197

111.895
0
293.385
405.280

83.131
533.118
134.870
751.119

0
0
0
0

972.782
1.898.000
976.576
3.847.358

Voor de voorzieningen is een een disconteringsvoet van 3,3% gehanteerd. Dit is een gewogen gemiddelde van de gehanteerde
diconteringvoet percentages voor de diverse voorzieningen.
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2013
€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jr.)

664.834
3.182.524
940.198

Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen overeenkomstig de bepalingen in RJ Richtlijn 271. Dit betekent dat in de balans de contante waarde van deze verplichtingen is opgenomen. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdopbouw van het dan
aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uikeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze
uitkeringen gebruik wordt gemaakt.
De Voorziening persoonsgebonden levensfasebudget (PLB) is gevormd ter dekking van de toekomstige kosten van de overgangsregeling in de CAO ziekenhuizen (opgenomen in de artikelen 13.2.3 en 13.2.4 van de CAO). Deze overgangsregeling
voorziet enerzijds in de eenmalige toekenning van extra PLB uren voor werknemers in de leeftijdscategorie van 45 tot 50
jarigen. Anderzijds voorziet deze overgangsregeling in de jaarlijkse toekenning van extra PLB voor werknemers ouder dan
55 jaar. Bij de bepaling van de hoogte van deze voorziening is rekening gehouden met de salariëring van de betreffende werknemers inclusief een opslag voor sociale lasten.
De Voorziening groot onderhoud is gevormd ter dekking van het onderhoud aan de panden welke geëxploiteerd worden door
Stichting Lievensberg ziekenhuis en Stichting Beheer Boerhaaveplein.
11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
31-dec-13
€

31-dec-12
€

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

49.014.140
499.769

53.208.354
649.512

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

49.513.909

53.857.866

2013
€

2012
€

Stand per 1 januari
Af: aflossingen

58.309.738
4.453.191

62.761.612
4.451.873

Stand per 31 december

53.856.547

58.309.739

4.342.638

4.451.873

49.513.909

53.857.866

De specificatie is als volgt:

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jr.)
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Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar 6.1.9 Overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Van het totaal van de schulden aan banken is ruim 83% onder borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ)
gebracht. Nieuwe langlopende leningen worden in principe onder borging van het WfZ afgesloten.
De post Overige langlopende schulden bestaan uit 2 financial leaseverplichtingen die in 2008 zijn aangegaan inzake de financiering van de warmtekrachtkoppeling van het ziekenhuis. De eerste leaseverplichting is aangegaan per 1 januari 2008 voor een
looptijd van 8,5 jaren. De tweede financial leaseverplichting is aangegaan per 30 november 2008 met een totale duur van 9,75
jaren. Zie ook 1. Materiële vaste activa en 2. Financiële vaste activa.
12. Overige kortlopende schulden
31-dec-13
€

31-dec-12
€

Schulden aan banken
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden:
Nog te betalen zorgverzekeraars
Honoraria medische specialisten
Schuld uit hoofde van honorariumplafond
Nog te betalen kosten:
Diverse kosten
WGA verzekering
Interest
Vooruitontvangen opbrengsten:
Subsidies
Screeningsorganisaties
Diversen

40.548.926
4.966.961
4.342.638
2.593.797
787.314
260.508
2.076.137
3.755.054

23.747.219
4.759.402
4.451.539
2.489.704
720.473
243.277
1.977.434
2.786.468

3.245
5.656.505
10.269

1.508.174
6.544.601
0

8.104.144
0
470.498

3.893.379
216.000
367.873

300.834
76.896
3.910

0
73.848
32.955

Totaal overige kortlopende schulden

73.957.636

53.812.346

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De post Schulden aan kredietinstellingen betreft het rekening-courantkrediet bij de ABN AMRO Bank NV en Deutsche Bank
Nederland NV. De kredietfaciliteit bedraagt bij:
Stichting Lievensberg ziekenhuis:
ABN AMRO Bank NV
voor rekening-courant / exploitatie
€ 18,00 miljoen
voor rekening-courant / investeringen
€ 16,75 miljoen
voor rekening-courant / moeder-kind centrum
€ 13,00 miljoen
voor rekening-courant / parkeergarage
€ 3,00 miljoen
Stichting Beheer Boerhaaveplein:
Deutsche Bank Nederland NV
voor rekening-courant
€ 0,15 miljoen
Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant
ABN AMRO Bank NV
voor rekening-courant
€ 0,08 miljoen
De kredietfaciliteit bij ABN AMRO Bank NV t.b.v. rekening-courant / investeringen wordt per kwartaal ingelost met € 250.000 per
kwartaal met een einddatum in het jaar 2030.
De post Aflossingsverplichtingen langlopende leningen betreft de aflossingen op de leningen (die zijn opgenomen onder de langlopende schulden) welke in 2014 zullen plaatsvinden.
De post Belastingen en sociale premies betreft de nog te betalen loonheffing en de nog te betalen premies sociale verzekeringen
die in 2014 betaald worden.
De post Nog te betalen salarissen betreft de nog te betalen salarissen en toeslagen van met name de afsluitende productierun
over het verslagjaar welke in januari 2014 zijn uitbetaald.
De post Vakantiegeld betreft het tot en met december 2013 opgebouwde recht aan vakantiegelden dat in de maand mei 2014
zal worden uitbetaald.
De post Vakantiedagen betreft het tot en met december 2013 opgebouwde recht aan vakantiedagen en de opgebouwde
PLB-uren, financieel gemaakt tegen de geldende uurtarieven inclusief een opslag voor sociale lasten.
De post Interest betreft de rentelast op langlopende schulden en over het rekening-courantkrediet bij kredietinstellingen over het
verslagjaar die betaalbaar is in 2014.
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De post Honoraria medisch specialisten betreft het ultimo verslagjaar nog uit te betalen honorarium van de vrijgevestigde
medisch specialisten. Lievensberg factureert zowel het ziekenhuisgedeelte als het honorariumgedeelte van de geproduceerde
DBC's. Het honorariumgedeelte wordt periodiek overgemaakt aan de vrijgevestigde medisch specialisten.
De stijging in de post Diverse kosten is grotendeels te verklaren door de nog te betalen kosten inzake de invoering van het
nieuwe EPD en ERP systeem (€ 2.200.000), alsmede hogere nog te betalen kosten in verband met de bouw van het moeder kind
centrum.
De post Subsidies bestaan uit vooruitontvangen opleidingssubsidies.
13. Niet in de balans opgenomen regelingen
Toelichting:

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012/2013. Het
Lievensberg ziekenhuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de
balans van de stichting per 31 december 2013.
Gestelde zekerheden voor kredietfaciliteiten banken
Als zekerheid ten behoeve van door de bankiers verstrekte gelden is een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven,
hetgeen betekent dat Lievensberg op het eerste verzoek aan de bankiers een recht van hypotheek moet verstrekken op de
onroerende zaken (postitieve hypotheekverklaring), en dat Lievensberg niet zonder toestemming van de bankiers aan overige
schuldeisers een dergelijk recht kan verstrekken (negatieve hypotheekverklaring).
Daarnaast is een pari passu verklaring afgegeven, hetgeen betekent dat er geen zekerheden aan derden mogen worden
verstrekt zonder toestemming van de banken.
Een overeenkomst en vestiging van hypotheek en pandrecht is afgesloten in 2011 door drie partijen: ABN AMRO Bank NV,
de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en de Staat der Nederlanden.
Als zekerheid voor de kredietfaciliteit bij de Deutsche Bank Nederland NV van Stichting Beheer Boerhaaveplein is een
pandrecht gevestigd op vorderingen uit gesloten en te sluiten huurovereenkomsten.
De beschikbare investeringsruimte instandhouding is ultimo 2011 negatief. De beschikbare investeringsruimte trekkingsrechten
is sinds ultimo 2006 nihil. Het gevolg hiervan is dat de toekomstige investeringsruimte beperkt zal zijn. In het geval de
afschrijvingskosten niet meer door de overheid gehonoreerd worden, komt het meerdere ten laste van de exploitatie
(afhankelijk van invulling van de regelgeving door de NZa).
Obligo Waarborgfonds voor de Zorgsector
Sinds 2003 neemt Lievensberg deel in het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). WfZ-deelnemers zijn via het obligo mederisicodragend. Het gaat om risico op afstand: in geval het WfZ ondanks alle ingebouwde zekerheden op zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken én in het extreme geval dat het WfZ-vermogen onvoldoende zou blijken om aan de garantieverplichting aan geldgevers te kunnen voldoen, dan kan het WfZ via de obligoverplichting een beroep doen op financiële hulp
van de deelnemers.Deze hulp wordt in dat geval geboden in de vorm van renteloze leningen aan het WfZ. Het obligo bedraagt
maximaal 3% van de restantschuld van de geborgde lening(en) van de deelnemer.
Eigen risicodrager WGA
In 2010 is een WGA-eigenrisicoverzekering afgesloten met een looptijd van drie jaar. De verzekeringspremie wordt berekend
op basis van een afgesproken percentage over de verzekerde loonsom. Daarnaast wordt gedurende de looptijd jaarlijks één
derde gedeelte van het inlooprisico afgedragen aan de verzekeringsmaatschappij ad € 216.000. Per 1 januari 2014 heeft het
Lievensberg ziekenhuis ervoor gekozen om het eigenrisicodragerschap te beeïndigen.
Verhuurovereenkomsten
De verhuur van de onroerende zaak gelegen aan Boerhaaveplein 3 geschiedt in vier delen. Een tweetal contracten hebben een
looptijd 5 jaar en zonder opzegging worden deze contracten stilzwijgend verlengd met nog eens 5 jaar. Eén contract heeft een
looptijd van 10 jaar en zonder opzegging wordt dit contract stilzwijgend verlengd met nog eens 5 jaar.
Het laatste contract heeft een looptijd van 1 jaar en zonder opzegging wordt dit contract stilzwijgend verlengd met nog eens één
jaar.
De verhuur van de onroerende zaak gelegen aan Boerhaaveplein 7 geschiedt in twee delen. Beide contracten hebben een
looptijd van 5 jaar en zonder opzegging worden deze contracten stilzwijgend verlengd met nog eens 5 jaar.
De verhuur van de onroerende zaak gelegen aan Boerhaaveplein 1 geschiedt in 1 deel. Het contract heeft een looptijd van
5 jaar en kent een verlengingsmogelijkheid van nog eens 5 jaar en is op 1 juli 2012 automatisch verlengd met 5 jaar tot en met
1 juli 2017. Na 1 juli 2017 wordt de overeenkomst, behoudens opzegging, voortgezet voor onbepaalde tijd.
Erfpacht
Met ingang van 10 april 1996 is een recht van erfpacht verworven voor de grond waarop het gebouw Boerhaaveplein 3 is
geplaatst. De looptijd bedraagt 20 jaar met een optie tot verlenging van 10 jaar. De jaarlijks hieruit voortvloeiende verplichting
bedraagt bij aanvang € 545. Dit bedrag is exclusief de jaarlijkse vergoeding, die tevens uit de akte blijkt voor de bijdrage aan
de rijwielstalling. Het erfpachtcanon dient elke 5 jaar aangepast te worden aan het door het CBS te publiceren prijsindexcijfer
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van de gezins- consumptie, reeks werknemersgezinnen met in 1993 een gezinsinkomen beneden de loongrens van de
ziekenfondsverzekering (1993=100). De laatste vergoeding voor bijdrage rijwielstalling vindt plaats op 10 april 2015. De in
2012 betaalde vergoeding bedraagt € 524.
Met de aankoop van het gebouw Boerhaaveplein 7 is een recht van erfpacht verworven voor de grond waarop dit pand
geplaatst is. De ingangsdatum betreft 5 juli 2004 en kent een doorlooptijd tot 11 februari 2021. De jaarlijks hieruit voortvloeiende
verplichting bedraagt bij aanvang € 17.672. Na verloop van 5 erfpachtjaren kan de canon door de gemeente en de erfpachter
in onderling overleg voor de volgende 5 erfpachtjaren worden herzien.
Stichting Lievensberg ziekenenhuis heeft een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met een aantal dochtermaatschappijen
en zijn door het aangaan van deze fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid verschuldigde btw.
Garantstelling Radiotherapeutisch Instituut
Per 20 juli 2012 is een startovereenkomst aangegaan tussen het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut, het Lievensberg
ziekenhuis Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal voor de bouw van een radiotherapeutisch instituut
bij het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal.
Lievenberg is hiervoor een verplichting aangegaan om een bijdrage te leveren aan een mogelijke restant boekwaarde
voortvloeiend uit een verhuizing van het ZRTI vestiging Roosendaal binnen 30 jaar na oprichting die een gevolg is van
verhuizing naar het Franciscus ziekenhuis.
Huurverplichtingen
Voor toelichtig op de huurverplichtingen verwijzen we naar de enkelvoudige jaarrekening 6.1.15 12 Niet in de balans
opgenomen regelingen.
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6.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

102.661.235
0
47.465.291

32.532.425
0
20.154.985

59.451.596
0
40.032.774

2.883.015
0
0

197.528.271
0
107.653.050

Boekwaarde per 1 januari 2013

55.195.944

12.377.440

19.418.822

2.883.015

89.875.221

2.966.025
0
4.532.805
0

0
0
1.318.906
0

11.186.968
0
5.262.943
0

1.876.205
0
0
0

16.029.198
0
11.114.654
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

- desinvesteringen
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2.883.015
0
0
2.883.015

2.883.015
0
0
2.883.015

-1.566.780

-1.318.906

5.924.025

-1.006.810

2.031.529

105.627.260
0
51.998.096

32.532.425
0
21.473.891

70.638.564
0
45.295.717

1.876.205
0
0

210.674.454
0
118.767.704

53.629.164

11.058.534

25.342.847

1.876.205

91.906.750

0% - 10%

5% - 10%

10% - 20%

0,0%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2013
Afschrijvingspercentage

24
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Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa
€

Totaal
€

113

5,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

46.510

183.559
0
137.049

-5.308

385.535

0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0
0
0

Boekwaarde per 31 december 2013

0
0
0
0

- desinvesteringen
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0

385.535
0
0

0
0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
5.308
0

51.818

183.559
0
131.741

Terreinvoorzieningen
€

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

0
0
0
0

385.535

Boekwaarde per 1 januari 2013

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

385.535
0
0

€

Grond

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.1.17.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

2,0%

17.172.651

37.916.412
0
20.743.761

-842.098

0
0
0
0

0
0
0

0
0
842.098
0

18.014.749

37.916.412
0
19.901.663

€

Gebouwen
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5,0%

18.031.932

28.374.149
0
10.342.217

-1.485.161

0
0
0
0

0
0
0

0
0
1.485.161
0

19.517.093

28.374.149
0
8.857.056

Verbouwingen
€

5,0%

4.724.569

19.018.952
0
14.294.383

-653.928

0
0
0
0

0
0
0

0
0
653.928
0

5.378.497

19.018.952
0
13.640.455

€

Installaties

40.361.197

85.878.607
0
45.517.410

-2.986.495

0
0
0
0

0
0
0

0
0
2.986.495
0

43.347.692

85.878.607
0
42.530.915

Subtotaal
vergunning
€

93.002.094

210.543.833
0
117.541.739

2.801.651

2.883.015
0
0
2.883.015

0
0
0

15.898.577
0
10.213.911
0

90.200.443

197.528.271
0
107.327.828

€

Totaal

114
5,0%

5,0%

Afschrijvingspercentage

6.003.977

10.078.855

Boekwaarde per 31 december 2013

12.691.151
0
6.687.174

20.540.459
0
10.461.604

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

-636.409

0
0
0
0

-1.031.037

0
0
0
0

- desinvesteringen
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0

0
0
636.409

6.640.386

12.691.151
0
6.050.765

Trekkings
rechten
Installaties
€

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
1.031.037

11.109.892

Boekwaarde per 1 januari 2013

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

20.540.459
0
9.430.567

Trekkings
rechten
Gebouwen
€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.1.17.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

0,0%

1.876.205

1.876.205
0
0

558.636

1.317.569
0
0
1.317.569

0
0
0

1.876.205
0
0

1.317.569

1.317.569
0
0

Onderhanden
projecten
€

6.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
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17.959.037

35.107.815
0
17.148.778

-1.108.810

1.317.569
0
0
1.317.569

0
0
0

1.876.205
0
1.667.446

19.067.847

34.549.179
0
15.481.332

€

Subtotaal

10,0%

2.190.291

8.755.301
0
6.565.010

18.987

0
0
0
0

0
0
0

566.486
0
547.499

2.171.304

8.188.815
0
6.017.511

Instandhouding
Gebouwen
€

10,0%

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0

Instandhouding
Installaties
€

2.190.291

8.755.301
0
6.565.010

18.987

0
0
0
0

0
0
0

566.486
0
547.499

2.171.304

8.188.815
0
6.017.511

€

Subtotaal

20.149.328

43.863.116
0
23.713.788

-1.089.823

1.317.569
0
0
1.317.569

0
0
0

2.442.691
0
2.214.945

21.239.151

42.737.994
0
21.498.843

Subtotaal
meldingsplichtige activa
€

115

10-20%

10,0%

Afschrijvingspercentage

13.031.076

12.842.245

Boekwaarde per 31 december 2013

21.245.842
0
8.214.766

49.291.406
0
36.449.161

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

7.463.399

0
0
0
0

-1.008.900

0
0
0
0

- desinvesteringen
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0

9.672.502
0
2.209.103

5.567.677

11.573.340
0
6.005.663

Automatisering
€

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

1.413.150
0
2.422.050

13.851.145

Boekwaarde per 1 januari 2013

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

47.878.256
0
34.027.111

€

Inventaris

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.1.17.3 WMG-gefinancierde vaste activa

10-20%

0

0
0
0

-1.565.446

1.565.446
0
0
1.565.446

0
0
0

0
0
0

1.565.446

1.565.446
0
0

Onderhanden
projecten
€
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25.873.321

70.537.248
0
44.663.927

4.889.053

1.565.446
0
0
1.565.446

0
0
0

11.085.652
0
4.631.153

20.984.268

61.017.042
0
40.032.774

Subtotaal
WMG
€

116
10-20%

10,0%

Afschrijvingspercentage

5.777.006

544.579

Boekwaarde per 31 december 2013

8.553.899
0
2.776.893

888.641
0
344.062

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

2.097.243

0
0
0
0

-46.433

0
0
0
0

- desinvesteringen
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0

2.370.234
0
272.991

3.679.763

10-20%

296.663

822.322
0
525.659

-61.894

0
0
0
0

0
0
0

0
0
61.894

358.557

822.322
0
463.765

€

€
6.183.665
0
2.503.902

Installaties

Gebouwen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
46.433

591.012

Boekwaarde per 1 januari 2013

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

888.641
0
297.629

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Terrein
voorzieningen
€

6.1.17.4 Niet-WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa
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6.618.248

10.264.862
0
3.646.614

1.988.916

0
0
0
0

0
0
0

2.370.234
0
381.318

4.629.332

7.894.628
0
3.265.296

Subtotaal
Niet WTZi/WMG
€

117

7

6

5

4

3

2

1

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Briefnummer

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Datum

Parkeergarage (2012)
Dienstenapotheek (2012)
Installatietechnische projecten + oh voorziening
Bouwaanvragen 2013 (incl. kleine bouwinitiatieven)
Bouwaanvragen 2012 overheveling
Vaaz/ verloskunde/ neonatalogie
Aanpassen route SEH-blauwe liften (2012)

Omschrijving

WTZi-type

Totaal

5

4

3

2

1

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Projectgegevens
NumBriefmer
nummer

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Datum

Parkeergarage (2012)
Dienstenapotheek (2012)
Installatietechnische projecten + oh voorziening
Bouwaanvragen 2013 (incl. kleine bouwinitiatieven)
Bouwaanvragen 2012 overheveling

Omschrijving

WTZi-type

6.1.8.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Totaal

Nummer

Projectgegevens

6.1.8.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)
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Gebouwen

Gebouwen

Gebouwen

Gebouwen

Gebouwen

Activapost

1.317.569

886.527
1.295
0
0
0
429.747
0

t/m 2012
€

Investeringen

€

WTZi

0

0
0
0
0
0

€

€

WMG

0

0
0
0
0
0

€

2.936.721

2.370.234
150.000
200.000
140.947
75.540
0
0

gereed

Investeringen

3.495.357

1.483.707
148.705
200.000
140.947
75.540
1.436.778
9.680

2013

t/m 2013

2.936.721

2.370.234
150.000
200.000
140.947
75.540

Overige
€

1.876.205

0
0
0
0
0
1.866.525
9.680

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

Aangepaste
goedkeuring
€

2.936.721

2.370.234
150.000
200.000
140.947
75.540

175.161

118.512
15.000
20.000
14.095
7.554

40.498

32.686
2.068
2.758
1.944
1.042

Toekomstige lasten
Afschrijving WTZi Rentekosten
Totaal
€
€
€

0

0
0
0
0
0
0
0

Goedkeuringen
Nominaal
bedrag
onderIndexering
handen
WTZi
€
€
€
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1-jul-93
14-sep-94
1-mrt-99
1-mei-03
1-mei-03
1-mei-03
9-sep-03
1-nov-03
12-feb-04
1-jul-04
1-jul-04
1-jul-11
21-mei-05
29-mei-06
29-mei-06
20-jun-08
17-sep-07
31-dec-07
30-nov-08
17-04-96
01-02-02
01-02-05
01-02-07

L18 NWB
L19 ABP RABO
L23 BNG
L26 ABN-AMRO
L27 ABN-AMRO
L28 ABN-AMRO
L30 ABN-AMRO
L31 BNG bank
L32 NWB
L36 NWB
L37 ABN-AMRO
L38(2) NWB
L42 Fortis
L43 Fortis
L44 Fortis
L45 BNG
NW1 Fortis
Key Equipement
Key Equipement
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank

92.246.229

3.403.352
3.403.352
2.069.238
1.633.609
1.592.769
4.084.022
4.000.000
1.247.896
16.000.000
10.000.000
5.000.000
5.200.000
16.000.000
2.750.000
3.900.000
3.750.000
4.900.000
892.560
594.895
544.536
80.000
800.000
400.000

€

Hoofdsom

30
30
15
11
13
18
20
22
30
30
30
13
25
20
10
15
20
9
10
20
14
20
20

Totale
looptijd

Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Lease
Lease
Hyp. Lening
Hyp. Lening
Hyp. Lening
Hyp. Lening

Soort lening

%

omschreven in de hypotheekakte.
- Pandrecht vorderingen uit gesloten en te sluiten huurovereenkomsten.

58.309.739

1.247.896
1.361.341
181.512
272.268
367.561
1.871.840
2.150.000
737.391
11.200.003
7.333.334
3.666.666
4.800.000
11.520.000
1.925.000
1.560.000
2.750.000
3.675.000
446.280
351.978
95.294
21.375
490.000
285.000

€

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00

€

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2012
2013

4,21%
4,17%
4,02%
4,63%
3,40%
4,23%
4,64%
3,66%
1,87%
4,32%
4,45%
3,61%
3,10%
4,03%
3,91%
4,86%
4,94%
Onbekend
Onbekend
4,89%
4,89%
4,75%
4,96%

Toelichting:
Voor alle hypothecaire leningen zijn de volgende zekerheden gesteld:

Totaal

Datum

Leninggever

6.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

BIJLAGE
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4.453.191

113.445
113.445
145.200
136.131
122.518
226.890
200.000
56.724
533.334
333.333
166.666
400.000
640.000
137.500
390.000
250.000
245.000
90.589
59.489
27.227
5.700
40.000
20.000

€

53.856.548

1.134.451
1.247.896
36.312
136.137
245.043
1.644.950
1.950.000
680.667
10.666.669
7.000.001
3.500.000
4.400.000
10.880.000
1.787.500
1.170.000
2.500.000
3.430.000
355.691
292.489
68.067
15.675
450.000
265.000

€

34.155.455

567.226
680.671
0
0
0
510.500
950.000
397.053
8.000.005
5.333.336
2.666.664
2.400.000
7.680.000
1.100.000
0
1.250.000
2.205.000
0
0
0
0
250.000
165.000

€

Restschuld
Restschuld
Aflossing
31 december
over 5 jaar
in 2013
2013

10
11
1
1
2
8
10
12
20
21
21
11
17
13
3
10
14
2
5
3
3
12
14

Resterende
looptijd in
jaren eind
2013

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

Aflossingswijze

4.342.638

113.445
113.445
36.307
136.134
122.521
226.890
200.000
56.723
533.333
333.333
166.667
400.000
640.000
137.500
390.000
250.000
245.000
88.923
59.490
27.227
5.700
40.000
20.000

€

Aflossing
2014

Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Rijksgarantie
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Geen
Geen
Geen
Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting

Gestelde
zekerheden
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BATEN
12. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
2013
€

2012
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

160.193

3.414.104

Totaal

160.193

3.414.104

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het
voorafgaande jaar wordt verwezen naar 6.1.11.
13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment)
2013
€

2012
€

380.886
788.977

188.074
1.595.461

1.169.863

1.783.535

2013
€

2012
€

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

78.926.089
-981.216

70.364.780
3.432.000

Totaal

77.944.873

73.796.780

2013
€

2012
€

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

21.093.867
351.037

34.678.507
-10.060.341

Totaal

21.444.904

24.618.166

2013
€

2012
€

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten GGZ
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten GGZ

93.154
4.091.548

0
0

Totaal

4.184.702

0

2013
€

2012
€

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg
Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor
medisch specialistische zorg declareren

3.801.728
123.290

1.451.001
97.246

Totaal

3.925.018

1.548.247

De specificatie is als volgt:
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Totaal
14. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
De specificatie is als volgt:

15. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
De specificatie is als volgt:

16. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten GGZ
De specificatie is als volgt:

17. Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds
De specificatie is als volgt:
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Toelichting:
Voor een overzicht van de opbouw van het transitiebedrag wordt verwezen naar onderdeel 6.1.15.5 bij de toelichting op de
enkelvoudige balans.
18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
2013
€

2012
€

71.586
257.806
2.475.098

100.948
418.535
6.511.628

121.976
1.323.412
217.188

158.487
1.038.410
21.575

273.676
20.707
92.107

259.755
21.579
106.595

4.853.556

8.637.512

2013
€

2012
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Doorberekend aan maatschap Dermatologie

44.554.720
5.552.533
4.058.310
1.811.366
55.976.929
693.870
-82.252

42.364.485
5.533.359
3.723.781
4.673.312
56.294.937
916.052
0

Totaal personeelskosten

56.588.547

57.210.989

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Ziekenhuis

994,44

990,78

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

994,44

990,78

De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
- doorberekende telefoon en televisie
- huuropbrengsten
- overigen
Overige subisdies
- salarissubsidies
- opleidings- en ARBO-subsidies
- overige subsidies
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
- maaltijden en andere consumpties
- andere hotelmatige diensten
- algemene en administratieve diensten
Totaal
LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In 2012 zijn onder Andere personeelskosten de toekomstige PLB uren verwerkt voor de eenmalige toekenning van extra PLB uren
voor werknemers in de categorie van 45 en 50 jarigen en voor de extra uren voor werknemers boven de 55 jaar.
20. Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren
2013
€

2012
€

AAN-declaranten

123.290

97.246

Totaal

123.290

97.246

2013
€

2012
€

10.327.968

10.096.862

786.686

622.013

11.114.654

10.718.875

De specificatie is als volgt:

21. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa
Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen
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Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2013
€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

11.114.654
10.327.968

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa
- WMG-gefinancierde vaste activa
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2.986.495
2.214.945
4.631.153
9.832.593

21. Afschrijvingen op materiële vaste activa (vervolg)

2013
€
210.543.833
117.541.739

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

Toelichting:
Bovenstaande opstelling spreekt nog over nacalculeerbare en overige afschrijvingen. Deze termen hebben betrekking op de oude
FB-financieringssystematiek welke met ingang van 2012 is vervangen door de DOT financieringssystematiek. Het modelrapport is
op deze wijziging nog niet aangepast.
22. Overige bedrijfskosten
2013
€

2012
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

2.955.569
6.596.878
29.488.231
2.643.758
249.049
351.020

2.921.162
5.020.184
29.087.482
2.952.430
352.335
325.962

Totaal overige bedrijfskosten

42.284.505

40.659.555

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële baten

0
0
0

22.194
86.081
108.275

Rentelasten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële lasten

-2.678.502
-47.520
-2.726.022

-2.858.960
0
-2.858.960

Totaal financiële baten en lasten

-2.726.022

-2.750.685

De specificatie is als volgt:

23. Financiële baten en lasten

Toelichting:
Het resultaat deelnemingen betreft het resultaat van de deelneming in Poliklinische Apotheek Lievensberg BV.
24. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
2013
€

2012
€

Vennootschapsbelasting

-11.071

-9.075

Totaal belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-11.071

-9.075

2013
€

2012
€

Aandeel derden

-6.981

-14.219

Totaal belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-6.981

-14.219

De specificatie is als volgt:

25. Aandeel derden
De specificatie is als volgt:
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Toelichting:
Betreft het aandeel van de dermatologen (48,56%) in het resultaat van het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland BV.
26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
J.M.L
Naam
Ensing
2013

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit
van het bestuur?
3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als
bestuurder werkzaam in uw organisatie?
4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst
van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens
over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met
functienaam en eigennaam te worden vermeld
onderaan de WNT-tabel onder 26.)?
5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
6 Welke salarisregeling is toegepast?
7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
13 Winstdelingen en bonusbetalingen
14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)
Toelichting:
Aard van de (arbeids)overeenkomst:
Toegepaste salarisregeling:

1 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
2 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
2 NVTZ-regeling
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D.J.C.
Smalbraak
2013

1-6-1990

1-3-2013

Ja

Ja

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
1
2
100%

N.v.t.
2
2
100%

€ 187.340

€ 145.833

€ 13.822
€0
€ 8.609

€0
€0
€ 6.874

€ 21.858
€0

€ 16.939
€0

€0
€ 231.629

€0
€ 169.646
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26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (vervolg)
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Naam
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de
Raad van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie(s)
4 Beloning (incl. BTW, salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
Naam
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de
Raad van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie(s)
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

L.A.M. v.d.
Nieuwenhuijzen

J.W.M. Smits

J.A.M.
Dingelstad

M.C.E. van DamMieras

1-1-2012

1-3-2010

1-1-2011

1-1-2013

Ja

Nee

Nee

Nee

Zie jaardocument

Zie jaardocument

Zie jaardocument Zie jaardocument

€ 14.621

€ 12.166

€ 9.680

€ 9.696

€0
€ 103
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0

€0
€0

€0
€0

€0
€0

€0
€ 14.724

€0
€ 12.166

€0
€ 9.680

€0
€ 9.696

M.A.J.M.
Buijsen
1-1-2011
Nee
Zie jaardocument
€ 9.680
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€ 9.680
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27. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
1
2
3
4
5

Voorzitter RvB
Functionaris (functienaam)
1-jun-90
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
100%
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (excl. BTW, incl. salaris, vakantiegeld,
€ 201.162
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
€0
Totaal beloning (5 en 6)
€ 201.162
Werkgeversbijdrage sociale lasten
€ 360
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
€0
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)
€ 21.858
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)
€0

6
7
8
9
10
11

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 11)
12

Beloning 2012

1
2
3
4
5

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (excl. BTW, incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

6
7
8
9
10
11

Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
Uitkeringen in verband met beëindiging van het

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 11)
12

Voorzitter RvT
1-jan-12

Lid RvT
1-mrt-10

€ 145.833
€0
€ 145.833
€0
€0

€ 12.000
€0
€ 12.000
€0
€ 103

€ 10.000
€0
€ 10.000
€0
€0

€ 16.939

€0

€0

€0

€0

€0

223.380

162.772

12.103

10.000

€0

€0

€0

€0

Lid RvT
1-jan-11

Lid RvT
1-jan-13

Lid RvT
1-jan-11

€ 8.000
€0
€ 8.000
€0
€0
€0
€0

€ 8.000
€0
€ 8.000
€0
€0
€0
€0

€ 8.000
€0
€ 8.000
€0
€0
€0
€0

8.000

8.000

8.000

€0

€0

€0

Beloning 2012

Lid RvB
1-mrt-13
100%

28. Honoraria onafhankelijke accountant
De honoraria van de onafhankelijke accountant over 2013 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

2013
€

2012
€

114.717
30.974
15.367
1.512

76.544
21.271
20.324
11.210

162.570

129.349

29. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders
en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 27.
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6.1.11 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Zvw-zorg

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
Budget PAAZ
Beëindiging functionele budgettering PAAZ
Beëindiging functionele budgettering ziekenhuizen

2013
€

€

4.827.891
0
-4.827.891
0

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

-4.827.891

2012
€
59.443.145

-342.275
0
-54.272.979

-54.615.254

0

4.827.891

Correcties voorgaande jaren

160.193

-1.413.787

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg

160.193

3.414.104
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6.1.12 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1
2

89.655.556
1.309.933
90.965.489

87.349.280
1.298.358
88.647.638

3
4

1.918.563
7.013.282

1.854.428
7.480.992

5
6
7

3.091.493
36.924.880
346.468
49.294.686

863.624
29.697.356
203.523
40.099.923

140.260.175

128.747.561

31-dec-13
€

31-dec-12
€

45
16.675.657
526.137
17.201.839

45
15.936.525
526.137
16.462.707

3.634.867

4.008.629

10

48.808.095

53.059.124

5
11

0
70.615.374

1.553.960
53.663.141

140.260.175

128.747.561

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref.

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen

8

Voorzieningen
Overige voorzieningen

9

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
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6.1.13 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013
Ref.

2013
€

2012
€

12
13

160.193
1.318.006

3.414.104
1.597.676

14
15
16
17

69.782.818
21.444.904
4.184.702
3.925.018

66.461.946
24.618.166
0
1.548.247

18

8.884.996

12.096.645

109.700.637

109.736.784

19
20

54.968.705
123.290

55.676.447
97.246

21
22

10.709.286
40.684.914

10.317.186
39.098.017

Som der bedrijfslasten

106.486.195

105.188.896

BEDRIJFSRESULTAAT

3.214.442

4.547.888

-2.475.310

-2.293.137

739.132

2.254.751

2013
€

2012
€

777.606
-18.000
-20.474
0
739.132

2.193.251
-18.000
-20.474
99.974
2.254.751

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's /
DBC-zorgproducten A- en B-segment)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten GGZ
Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en
honorariumplafonds
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan
de instelling voor medisch specialistische zorg declareren
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

23

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve automatisering
Bestemmingsreserve renovatie bouw
Algemene reserve

8
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6.1.14 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING
6.1.14.1 Algemeen
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan
die voor de geconsolideerde jaarrekening (zie 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling).
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6.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
31-dec-13
€

31-dec-12
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

51.925.696
11.058.534
24.795.121
1.876.205

53.299.919
12.377.440
18.788.906
2.883.015

Totaal materiële vaste activa

89.655.556

87.349.280

2013
€

2012
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

87.349.280
15.898.577
10.709.286
2.883.015

87.524.389
10.178.670
10.317.186
36.593

Boekwaarde per 31 december

89.655.556

87.349.280

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.16.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste
activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet-WTZI/WMG-gefinancierde vaste activa wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 6.1.17. In toelichting 6.1.18 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen
projecten.
2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Deelnemingen
Overige vorderingen

1.023.722
286.211

967.013
331.345

Totaal financiële vaste activa

1.309.933

1.298.358

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€

Boekwaarde per 1 januari 2013

1.298.358

Bij: resultaat deelnemingen
Af: waardeverminderingen

59.611
-48.036

Boekwaarde per 31 december 2013

1.309.933

Toelichting:
De post Deelnemingen betreft enerzijds het 100% kapitaalbelang in Lievensberg Holding BV. Deze vennootschap is in augustus
2009 gestart. De Stichting heeft 100% van het uitstaande aandelenkapitaal in handen. Tevens vormt het bestuur van de Stichting
ook het bestuur van de vennootschap. Het positieve resultaat van Lievensberg Holding BV bedraagt € 107.131.
Vervolgens betreft deze post het 50% kapitaalbelang in de Poliklinische Apotheek Lievensberg BV. Deze apotheek is gevestigd
in de hal van de polikliniek van het ziekenhuis en is in de loop van 2007 van start gegaan. Er zijn in totaal twee aandeelhouders.
De zeggenschap in deze BV is eveneens evenredig verdeeld. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de definitieve
cijfers over het verslagjaar van deze deelneming nog niet bekend.
Door een saldering van vermogensverschillen in de jaarrekening voorgaande jaren van de poliklinische apotheek en de opgenomen
resultaten van de poliklinische apotheek in het Lievensberg ziekenhuis is er in 2013 geen verband met de weergegeven winst bij de
toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen en de weergegeven resultaten deelnemingen bij 2. Financiële
vaste activa. Het gesaldeerde positieve resultaat voor 2013 bedraagt € 7.682.
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Lening u/g MediFire:
De lening u/g MediFire ad € 34.034 (oorspronkelijk bedrag ƒ 75.000) is een participatie in het waarborgvermogen van MediFire. Dit
is een onderlinge waarborgmaatschappij voor instellingen in de gezondheidszorg. Deze lening heeft betrekking op een verzekering
ter dekking van brand- en aanverwante risico's.
Lening u/g MediRisk:
De lening u/g MediRisk ad € 34.034 (oorspronkelijk bedrag ƒ 75.000) is een participatie in het waarborgvermogen van MediRisk. Dit
is een onderlinge waarborgmaatschappij voor instellingen in de gezondheidszorg. Deze lening heeft betrekking op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Tenslotte betreft deze post de kapitaalstortingen sinds 2010 in MediRisk ter versterking van het solvabiliteitsvermogen van
MediRisk. Dit is een onderlinge waarborgmaatschappij voor instellingen in de gezondheidszorg. De Stichting heeft minder dan
20% van het uitstaande aandelenkapitaal in handen. De Stichting heeft geen beleidsbepalende invloed in MediRisk en is ook niet
in het bestuur van MediRisk vertegenwoordigd. Het negatieve resultaat voor 2013 bedraagt € 55.201.
2. Financiële vaste activa (vervolg)
De Overige vorderingen betreffen de volgende zaken:
Kapitaallasten leaseverplichtingen:
In 2008 zijn er 2 financial leaseverplichtingen aangegaan inzake de financiering van de warmtekrachtkoppeling van het ziekenhuis.
De eerste leaseverplichting is aangegaan per 1 januari 2008 voor een looptijd van 8,5 jaren. De tweede leaseverplichting is aangegaan per 30 november 2008 met een totale duur van 9,75 jaren. Onder deze post zijn de rente- en kostencomponenten van de
toekomstige leaseverplichtingen opgenomen. Hiervan valt jaarlijks een lineair gedeelte vrij ten laste van de Financiële baten en
lasten. Deze kapitaalslasten bedragen voor 2013 € 48.036
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Lievensberg Holding BV
Beheerdiensten
Bergen op Zoom
Poliklinische Apotheek
Lievensberg BV
Bergen op Zoom

Apothekersdiensten

Zeggenschapsbelangen:
Stichting Beheer Boerhaaveplein Exploitatie gebouwen
Bergen op Zoom
Stichting Pathologisch en
Cytologisch Laboratorium WestBrabant
Bergen op Zoom

Laboratoriumdiensten

Verschaft
kapitaal

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

18.000

100%

580.679

107.131

(2013)

(2013)

496.981

46.166

(2012)

(2012)

589.378

88.907

(2013)

(2013)

9.000

0

0

Stichting Medische Microbiologie Laboratoriumdiensten
Roosendaal

0

Lievensberg Zorg BV
Bergen op Zoom

Verzekerde zorg

Bariatrisch Centrum Zuid West
Nederland BV
Bergen op Zoom

Verzekerde zorg

Dermatologisch Centrum Zuid
West Nederland BV
Bergen op Zoom

Verzekerde zorg

0%

0

Stichting Nucleaire Geneeskunde Laboratoriumdiensten
West-Brabant
Roosendaal

Belangen samen met dochtermaatschappijen:
Lievensberg Scheldekliniek BV
Onverzekerde zorg
Bergen op Zoom

50%

0%

0%

0%

18.000

100%

18.000

100%

18.000

100%

18.000

51%
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81.582

0

(2013)

(2013)

117.579

0

(2012)

(2012)

0

0

(2012)

(2012)

137.411

8.822

(2013)

(2013)

410.976

100.614

(2013)

(2013)

541.716

91.288

(2013)

(2013)

-102.480

14.376

(2013)

(2013)
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3. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Magazijnvoorraden
Voedingsmiddelen
Medische voorraden
Overige voorraden:
Ondersteunende voorraden
Voorziening incourante voorraden

658.984
33.265
1.237.638

447.771
31.677
1.385.917

12.076
-23.400

12.463
-23.400

Totaal voorraden

1.918.563

1.854.428

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1.854.222
11.259.463
3.807.052
4.301.585
21.222.322

1.648.570
12.698.770
3.543.557
3.474.453
21.365.350

-14.209.040

-13.884.358

7.013.282

7.480.992

Toelichting:
De voorziening voor incourante voorraden wordt voldoende geacht.
4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten honorarium vrijgevestigden
Onderhanden werk DBC's PAAZ
Subtotaal
Af: ontvangen voorschotten
Totaal onderhanden werk

Toelichting:
Deze onderhanden werk positie heeft betrekking op de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's). Het opgenomen
onderhanden werk en ontvangen voorschotten van verzekeraars zijn inclusief honorarium. De onderhanden werk
positie omvat zowel DBC's waarvan in 2013 landelijke maximumprijzen zijn vastgesteld (A-segment), als DBC's waarover
vrij onderhandeld kan worden met de zorgverzekeraars (B-segment).
5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging
Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
3. Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013

0
2.067.676
1.023.817

863.624
0
0

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

3.091.493

863.624

Schulden uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
2. Schulden uit hoofde van transitieregeling
3. Schuld uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013
4. Schulden uit hoofde van honorariumplafond
5. Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument

0
0
0
0
0

0
1.548.999
0
4.961
0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

0

1.553.960
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5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging (vervolg)
Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot
t/m 2010
€

2011
€

2012
€

2013
€

totaal
€

Saldo per 1 januari

0

0

863.624

0

863.624

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0
0

0
0
0
0

0
160.193
0
160.193

0
0
0
0

0
160.193
0
160.193

Saldo per 31 december

0

0

1.023.817

0

1.023.817

Stadium van vaststelling (per erkenning):
- PAAZ

c

c

c

c

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1.023.817
0
1.023.817

863.624
0
863.624

2013
€

2012
€

0

4.827.891

Mutatie onderhanden projecten (voor zover ter dekking wettelijk budget)
Opbrengsten DBC PAAZ

0
0

802.457
3.161.810

Totaal financieringsverschil

0

863.624

2013
€

2012
€

60.396.302
25.350.012
31.974.079

60.255.178
25.437.121
33.290.687

3.072.211

1.527.370

5.070.448
182.281
3.185.053

1.451.001
0
3.000.000

2.067.676

-1.548.999

31-dec-13
€

31-dec-12
€

2.067.676
0
2.067.676

0
1.548.999
-1.548.999

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging (vervolg)
Specificatie vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling
De specificatie is als volgt:
Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars)
Af: A omzet (inclusief overloop)
Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2013) honorariumomzet loondienst met
vergoeding in schaduwbudget in B nieuw
Transitiebedrag
Transitiebedrag 2013: 70% resp. 2012: 95%
Transitiebedrag PAAZ
Af: ontvangen bevoorschotting

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling
- schulden uit hoofde van transitieregeling
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Toelichting:
De stijging van het transitiebedrag is een gevolg van de effecten van nacontroles, verschillen van ingeschatte schadelastcorrecties
op basis van prognoses en de nu werkelijk verwachtte schadelastcorrecties. In de berekening van het transitiebedrag is geen
rekening gehouden met rechtmatigheidsnuancering, hoewel deze niet uitgesloten kunnen worden omdat nacontroles nog steeds
kunnen doorlopen. Het schaduwbudget is voorlopig vastgesteld door de NZa (beschikking met kenmerk 69182/96054).
Het transitiebedrag wordt verwerkt in:
2012
95%
2013
70%

€ 2.918.601
€ 2.151.847

Toelichting:
De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg dat een instelling voor medisch
specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude
bekostigingssystematiek vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De
zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch
specialistische zorg op als afzonderlijke post in de toelichting op de balans.
Specificatie schulden uit hoofde van honorariumplafond

Lokaal omzetplafond
Verantwoorde honorariumomzet
Saldo in balans (schuld)

2013
€

2012
€

17.727.938
17.455.157
0

17.080.395
17.085.356
4.961

Toelichting:
Als de honorariumomzet van de vrijgevestigd specialisten in een ziekenhuis of een zelfstandig behandel centrum boven het door
de NZa vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds. De zorginstelling
neemt een schuld uit hoofde van een overschrijding van het honorariumplafond als afzonderlijke post op in de toelichting op de
balans. De zorginstelling vermeldt in de toelichting op de balans de opbouw van de schuld uit hoofde van het honorariumplafond
van vrijgevestigd specialisten in een instelling voor medisch specialistische zorg, onder vermelding van het stadium van
vaststelling van het plafond.
6. Overige vorderingen
De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Overige vorderingen:
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vooruitbetaalde bedragen:
Onderhoudsabonnementen
Verzekeringen
Licentiekosten
Diversen
Nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen van personeel
Nog te ontvangen BTW
Subsidies
Overige overlopende activa:
Diversen
Totaal overige vorderingen

31-dec-13
€

31-dec-12
€

4.673.603
21.100.408

1.926.452
14.174.229

9.814.764

11.600.300

214.646
5.251
381.615
52.951

274.975
72.258
640.158
57.863

125.084
42.875
0

103.192
133.889
342.662

513.683

371.378

36.924.880

29.697.356

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de Vorderingen op debiteuren is gebracht bedraagt € 480.000 (2012: € 456.000). Het saldo van
deze voorziening is bepaald door op balansdatum de openstaande posten te beoordelen op mogelijke oninbaarheid.
De post Nog te factureren omzet DBC's/ DBC-zorgproducten is toegenomen ten opzichte van 2012, dit is ontstaan door het
tijdelijk niet factureren als gevolg van de implementatie van het EPD.
Inmiddels is de facturatie volledig operationeel en zijn er geen achterstanden met betrekking tot het factureren.
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De post Vorderingen op groepsmaatschappijen kan als volgt worden gespecificeerd:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Stichting Beheer Boerhaavplein, Bergen op Zoom
Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant, Bergen op Zoom
Lievensberg Holding BV, Bergen op Zoom
Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland BV, Bergen op Zoom
Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland BV, Bergen op Zoom

24.570
325.868
20.543
8.198.470
1.245.313

196.804
297.373
20.263
9.697.630
1.388.229

9.814.764

11.600.299

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Bankrekeningen
Kassen

337.210
9.258

198.688
4.835

Totaal liquide middelen

346.468

203.523

7. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De post Bankrekeningen betreft het saldo van de rekening-courant bij Deutsche Bank Nederland NV en ING Bank NV. Voor
een toelichting op de gestelde zekerheden verwijzen wij u naar de toelichting bij 12. Niet in de balans opgenomen regelingen.
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PASSIVA
8. Eigen vermogen
31-dec-13
€

31-dec-12
€

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

45
16.675.657
526.137

45
15.936.525
526.137

Totaal eigen vermogen

17.201.839

16.462.707

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve automatisering
Bestemmingsreserve renovatie bouw
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves:
Algemene reserve

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

45

0

0

45

45

0

0

45

Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

15.674.699

777.606

0

16.452.305

36.000
225.826

-18.000
-20.474

0
0

18.000
205.352

15.936.525

739.132

0

16.675.657

Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

526.137

0

0

526.137

526.137

0

0

526.137

Toelichting:
Vermogensmutatie in saldo per 1 januari 2013
Dit betreft de vermogensmutatie als gevolg van de stelselwijziging met betrekking tot de waardering van het onderhanden werk
DBC's / DBC-zorgproducten. Zie ook 6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg) onderdeel
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten voor een nadere toelichting van de wijziging in de waardering.
Deze vermogensmutatie is verwerkt in het beginsaldo per 1 januari 2013.
Bestemmingsreserve automatisering
In 2005 is het nieuwe zorginformatiesysteem EZIS geactiveerd. Dit informatiesysteem wordt in 10 jaren tot nihil
afgeschreven. Jaarlijks valt een gedeelte van deze bestemmingsreserve vrij ter dekking van een gedeelte van deze
afschrijvingskosten.
Bestemmingsreserve renovatie bouw
De bestemmingsreserve renovatie bouw is gevormd in het kader van de renovatie c.q. bouw van de hal van Lievensberg.
Deze hal wordt vanaf 2004 in 20 jaren tot nihil afgeschreven. De afschrijvingskosten kunnen niet uit het wettelijk budget
voor aanvaardbare kosten worden gedekt. Jaarlijks valt een gedeelte van deze bestemmingsreserve vrij ter dekking
van deze afschrijvingslasten.
Algemene reserve
Dit betreft een algemene reserve gevormd door de gecumuleerde resultaten uit het verleden van het Facility Center van
Lievensberg.
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8. Eigen vermogen (vervolg)
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2013
en resultaat over 2013
De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

16.479.858

235.357

589.378
40.926

88.907
0

17.110.162

324.264

Stichting Beheer Boerhaaveplein
Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant

1

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

Toelichting:
1.
Het aandeel derden is reeds op de vermogensposten in mindering gebracht. Zie voor een nadere toelichting 6.1.5 Toelichting
op de geconsolideerde balans 9. Aandeel derden.
9. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Voorziening jubilea
Voorziening persoonsgebonden
levensfasebudget
Voorziening groot onderhoud
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2013
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2013
€

910.511
2.431.118

107.564
0

83.131
533.118

0
0

934.944
1.898.000

667.000
4.008.629

264.000
371.564

129.077
745.326

0
0

801.923
3.634.867

Voor de voorzieningen is een een disconteringsvoet van 3,3% gehanteerd. Dit is een gewogen gemiddelde van de gehanteerde
diconteringvoet percentages voor de diverse voorzieningen.
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jr.)

31-dec-2013
€
635.449
2.999.418
793.273

Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen overeenkomstig
de bepalingen in RJ Richtlijn 271. Dit betekent dat in de balans de contante waarde van deze verplichtingen is opgenomen. Bij
de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw van het dan aanwezige
personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze uitkeringen
gebruik wordt gemaakt.
Voorziening persoonsgebonden levensfasebudget
De voorziening persoonsgebonden levensfasebudget (PLB) is gevormd ter dekking van de toekomstige kosten van de overgangsregeling in de CAO ziekenhuizen (opgenomen in de artikelen 13.2.3 en 13.2.4 van de CAO). Deze overgangsregeling voorziet
enerzijds in de eenmalige toekenning van extra PLB uren voor werknemers in de leeftijdscategorie van 45 tot 50 jarigen. Anderzijds
voorziet deze overgangsregeling in de jaarlijkse toekenning van extra PLB uren voor werknemers ouder dan 55 jaren. Bij de
bepaling van de hoogte van deze voorziening is rekening gehouden met de salariëring van de betreffende werknemers inclusief
een opslag voor sociale lasten.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gevormd ter dekking van het geplande groot onderhoud in de komende jaren. Deze voorziening
is gevormd aan de hand van een onderhoudsplan lopende van het jaar 2011 t/m 2020.
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10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
31-dec-13
€

31-dec-12
€

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

48.308.326
499.769

52.409.612
649.512

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

48.808.095

53.059.124

2013
€

2012
€

Stand per 1 januari
Af: aflossingen

57.418.070
4.360.264

61.777.016
4.358.946

Stand per 31 december

53.057.806

57.418.070

4.249.711

4.358.946

48.808.095

53.059.124

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
2013
€

2012
€

De specificatie is als volgt:

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jr.)

4.249.711
48.808.095
33.740.455

4.358.946
53.059.124
37.265.847

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar 6.1.19 Overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Van het totaal van de schulden aan banken is ruim 83% onder borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ)
gebracht. Nieuwe langlopende leningen worden in principe onder borging van het WfZ afgesloten.
De post Overige langlopende schulden bestaan uit 2 financial leaseverplichtingen die in 2008 zijn aangegaan inzake de financiering van de warmtekrachtkoppeling van het ziekenhuis. De eerste leaseverplichting is aangegaan per1 januari 2008 voor een
looptijd van 8,5 jaren. De tweede financial leaseverplichting is aangegaan per 30 november 2008 met een totale duur van 9,75
jaren.
11. Overige kortlopende schulden
31-dec-13
€

31-dec-12
€

Schulden aan banken
Schulden aan groepsmaatschappijen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden:
Nog te betalen zorgverzekeraars
Honoraria medische specialisten
Nog te betalen kosten:
Diverse kosten
WGA verzekering
Interest
Vooruitontvangen opbrengsten:
Subsidies

36.253.418
3.959.920
4.843.275
4.249.711
2.519.874
780.276
259.472
2.021.320
3.628.529

23.747.219
2.066.586
4.654.148
4.358.612
2.421.010
714.872
233.990
1.929.802
2.691.147

3.245
4.963.888

1.508.174
5.984.918

6.368.562
0
463.050

2.776.981
216.000
359.682

300.834

0

Totaal overige kortlopende schulden

70.615.374

53.663.141

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De post Schulden aan banken betreft het rekening-courantkrediet bij de ABN AMRO Bank NV. De schuldpositie is vanwege het
tijdelijk niet factureren als gevolg van de implementatie van het EPD opgelopen met anderhalve maandomzet, een bedrag van
€ 10.000.000 tot € 15.000.000. Inmiddels is de facturatie volledig operationeel en zijn er geen achterstanden met betrekking tot het
factureren. Zie ook 6. Overige vorderingen.
De kredietfaciliteit bedraagt bij:
ABN AMRO Bank NV
voor rekening-courant / exploitatie
€ 18,00 miljoen
voor rekening-courant / investeringen
€ 16,75 miljoen
voor rekening-courant / moeder-kind centrum
€ 13,00 miljoen
voor rekening-courant / parkeergarage
€ 3,00 miljoen
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De post Schulden aan groepsmaatschappijen kan als volgt worden gespecificeerd:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Lievensberg Zorg BV
Lievensberg Scheldekliniek BV

3.910.408
49.512

1.994.912
71.674

3.959.920

2.066.586

De post Aflossingsverplichtingen langlopende leningen betreft de aflossing op del eningen (die zijn opgenomen onder de
langlopende schulden) welke in 2014 zullen plaatsvinden.
De post Belastingen en sociale premies betreft de nog te betalen loonheffing en de nog te betalen premies sociale verzekeringen
die in 2014 betaald worden.
De post Nog te betalen salarissen betreft de nog te betalen salarissen en toeslagen van met name de afsluitende productierun
over het verslagjaar welke in januari 2014 zijn uitbetaald.
De post Vakantiegeld betreft het tot en met december 2013 opgebouwde recht aan vakantiegelden dat in de maand mei 2014
zal worden uitbetaald.
De post Vakantiedagen betreft het tot en met december 2013 opgebouwde recht aan vakantiedagen en de opgebouwde PLB-uren,
financieel gemaakt tegen de geldende uurtarieven inclusief een opslag voor sociale lasten.
De post Honoraria medisch specialisten betreft het ultimo verslagjaar nog uit te betalen honorarium van de vrijgevestigde medisch
specialisten. Lievensberg factureert zowel het ziekenhuisgedeelte als het honorariumgedeelte van de geproduceerde DBC's. Het
honorariumgedeelte wordt periodiek overgemaakt aan de vrijgevestigd medisch specialisten.
De stijging in de post Diverse kosten is grotendeels te verklaren door de nog te betalen kosten inzake de invoering van het
nieuwe EPD en ERP systeem (€ 2.200.000), alsmede hogere nog te betalen kosten in verband met de bouw van het moeder-kind
centrum.
De post Interest betreft de rentelast op de langlopende schulden en over het rekening-courantkrediet bij de banken over het
verslagjaar die betaalbaar is in 2014.
12. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012/2013. Het
Lievensberg ziekenhuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de
balans van de stichting per 31 december 2013.

Gestelde zekerheden voor kredietfaciliteiten banken

Als zekerheid ten behoeve van door de bankiers verstrekte gelden is een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven,
hetgeen betekent dat Lievensberg op het eerste verzoek aan de bankiers een recht van hypotheek moet verstrekken op de
onroerende zaken (positieve hypotheekverklaring), en dat Lievensberg niet zonder toestemming van de bankiers aan overige
schuldeisers een dergelijk recht kan verstrekken (negatieve hypotheekverklaring).
Daarnaast is een pari passu verklaring afgegeven, hetgeen betekent dat geen zekerheden aan derden mogen worden verstrekt
zonder toestemming van de banken.
Een overeenkomst en vestiging van hypotheek en pandrecht is afgesloten in 2011 door drie partijen: ABN AMRO Bank NV,
de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en de Staat der Nederlanden.

Obligo Waarborgfonds voor de Zorgsector

Sinds 2003 neemt Lievensberg deel in het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). WfZ-deelnemers zijn via het obligo
mede-risicodragend. Het gaat om risico op afstand: in geval het WfZ ondanks alle ingebouwde zekerheden op zijn
garantieverplichtingen wordt aangesproken én in het extreme geval dat het WfZ-vermogen onvoldoende zou blijken om aan de
garantieverplichting aan geldgevers te kunnen voldoen, dan kan het WfZ via de obligoverplichting een beroep doen op financiële
hulp van de deelnemers.
Deze hulp wordt in dat geval geboden in de vorm van renteloze leningen aan het WfZ. Het obligo bedraagt maximaal 3%
van de restantschuld van de geborgde lening(en) van de deelnemer.

Eigen risicodrager WGA

In 2010 is een WGA-eigenrisicoverzekering afgesloten met een looptijd van drie jaar. De verzekeringspremie wordt
berekend op basis van een afgesproken percentage over de verzekerde loonsom. Daarnaast wordt gedurende de looptijd
jaarlijks één derde gedeelte van het inlooprisico afgedragen aan de verzekeringsmaatschappij ad € 216.000.
Per 1 januari 2014 heeft het Lievensberg ziekenhuis ervoor gekozen om het eigenrisicodragerschap
te beeïndigen.
Garantstelling Radiotherapeutisch Instituut
Per 20 juli 2012 is een startovereenkomst aangegaan tussen het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut, het Lievensberg
ziekenhuis Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal voor de bouw van een radiotherapeutisch instituut
bij het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal.
Lievenberg is hiervoor een verplichting aangegaan om een bijdrage te leveren aan een mogelijke restant boekwaarde
voortvloeiend uit een verhuizing van het ZRTI vestiging Roosendaal binnen 30 jaar na oprichting die een gevolg is van
verhuizing naar het Franciscus ziekenhuis.
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Huurverplichtingen

Kortlopend deel
(< 1 jr.)
€

Langlopend
(> 1 jr.)
€

Hiervan
langlopend
(> 5 jr.)
€

8.333

0

0

415.428

834.572

0

Firma / contractperiode

Omschrijving

Linde Gas Therapeutics
01-06-2011 t/m 01-06-2014

Huur cilinders

Lips
01-01-2009 t/m 31-12-2015

Huur linnengoed
Prijs per artikel voor huur en wassen

Ricoh
Jaarlijks

Huur kopieerapparatuur

45.000

0

0

Océ
01-04-2008 t/m 1-12-2014

Huur kopieerapparatuur

75.000

0

0

Watercompany
25-08-2008 t/m 24-08-2013

Huur waterkoelers

5.000

0

0

2.000

0

0

Van Gansewinkel
Huur perscontainer
Vanaf 03-03-2009 t/m 02-03-2014
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6.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

99.577.706
46.277.787

32.532.425
20.154.985

58.042.729
39.253.823

2.883.015
0

193.035.875
105.686.595

Boekwaarde per 1 januari 2013

53.299.919

12.377.440

18.788.906

2.883.015

87.349.280

2.936.720
4.310.943

0
1.318.906

11.085.652
5.079.437

1.876.205
0

15.898.577
10.709.286

0
0

0
0

0
0

2.883.015
2.883.015

2.883.015
2.883.015

-1.374.223

-1.318.906

6.006.215

-1.006.810

2.306.276

102.514.426
50.588.730

32.532.425
21.473.891

69.128.381
44.333.260

1.876.205
0

206.051.437
116.395.881

51.925.696

11.058.534

24.795.121

1.876.205

89.655.556

0-10%

5-10%

10-20%

0,0%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2013
Afschrijvingspercentage

52

140

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa
€

Totaal
€

141

5,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

46.510

385.535

183.559
137.049

-5.308

Boekwaarde per 31 december 2013

0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0

385.535
0

0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
per saldo

0
5.308

51.818

183.559
131.741

Terreinvoorzieningen
€

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

0
0

385.535

Boekwaarde per 1 januari 2013

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

385.535
0

€

Grond

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

6.1.17.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

2,0%

17.172.651

37.916.412
20.743.761

-842.098

0
0

0
842.098

18.014.749

37.916.412
19.901.663

€

Gebouwen

53

5,0%

18.031.932

28.374.149
10.342.217

-1.485.161

0
0

0
1.485.161

19.517.093

28.374.149
8.857.056

Verbouwingen
€

5,0%

4.724.569

19.018.952
14.294.383

-653.928

0
0

0
653.928

5.378.497

19.018.952
13.640.455

€

Installaties

6.1.17 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
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40.361.197

85.878.607
45.517.410

-2.986.495

0
0

0
2.986.495

43.347.692

85.878.607
42.530.915

Subtotaal
vergunning
€

90.476.153

206.051.437
115.575.284

2.801.651

2.883.015
2.883.015

15.898.577
10.213.911

87.674.502

193.035.875
105.361.373

€

Totaal

142
5,0%

5,0%

Afschrijvingspercentage

6.003.977

10.078.855

Boekwaarde per 31 december 2013

12.691.151
6.687.174

20.540.459
10.461.604

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

-636.409

0
0

-1.031.037

0
0

0
636.409

6.640.386

12.691.151
6.050.765

Trekkings
rechten
Installaties
€

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

- desinvesteringen
aanschafwaarde
per saldo

0
1.031.037

11.109.892

Boekwaarde per 1 januari 2013

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

20.540.459
9.430.567

Trekkings
rechten
Gebouwen
€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

6.1.17.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

0,0%

1.876.205

1.876.205
0

558.636

1.317.569
1.317.569

1.876.205
0

1.317.569

1.317.569
0

Onderhanden
projecten
€

54

17.959.037

35.107.815
17.148.778

-1.108.810

1.317.569
1.317.569

1.876.205
1.667.446

19.067.847

34.549.179
15.481.332

€

Subtotaal

10,0%

2.190.291

8.755.301
6.565.010

18.987

0
0

566.486
547.499

2.171.304

8.188.815
6.017.511

Instandhouding
Gebouwen
€

10,0%

0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

Instandhouding
Installaties
€

6.1.17 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
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2.190.291

8.755.301
6.565.010

18.987

0
0

566.486
547.499

2.171.304

8.188.815
6.017.511

€

Subtotaal

20.149.328

43.863.116
23.713.788

-1.089.823

1.317.569
1.317.569

2.442.691
2.214.945

21.239.151

42.737.994
21.498.843

Subtotaal
meldingsplichtige activa
€

143

10-20%

10,0%

Afschrijvingspercentage

13.031.076

12.212.329

Boekwaarde per 31 december 2013

21.245.842
8.214.766

47.882.539
35.670.210

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

7.463.399

0
0

-1.008.900

0
0

9.672.502
2.209.103

5.567.677

11.573.340
6.005.663

Automatisering
€

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

- desinvesteringen
aanschafwaarde
per saldo

1.413.150
2.422.050

13.221.229

Boekwaarde per 1 januari 2013

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

46.469.389
33.248.160

€

Inventaris

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

6.1.17.3 WMG-gefinancierde vaste activa

10-20%

0

0
0

-1.565.446

1.565.446
1.565.446

0
0

1.565.446

1.565.446
0

Onderhanden
projecten
€

55

25.243.405

69.128.381
43.884.976

4.889.053

1.565.446
1.565.446

11.085.652
4.631.153

20.354.352

59.608.175
39.253.823

Subtotaal
WMG
€

6.1.17 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
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144
10-20%

10,0%

Afschrijvingspercentage

3.880.981

544.579

Boekwaarde per 31 december 2013

5.470.370
1.589.389

888.641
344.062

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

2.097.243

0
0

-46.433

0
0

2.370.234
272.991

1.783.738

10-20%

296.663

822.322
525.659

-61.894

0
0

0
61.894

358.557

822.322
463.765

€

€
3.100.136
1.316.398

Installaties

Gebouwen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

- desinvesteringen
aanschafwaarde
per saldo

0
46.433

591.012

Boekwaarde per 1 januari 2013

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

888.641
297.629

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

Terrein
voorzieningen
€

6.1.17.4 Niet-WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa

56

4.722.223

7.181.333
2.459.110

1.988.916

0
0

2.370.234
381.318

2.733.307

4.811.099
2.077.792

Subtotaal
Niet WTZi/WMG
€
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7

6

5

4

3

2

1

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Briefnummer

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Datum

Parkeergarage (2012)
Dienstenapotheek (2012)
Installatietechnische projecten + oh voorziening
Bouwaanvragen 2013 (incl. kleine bouwinitiatieven)
Bouwaanvragen 2012 overheveling
VAAZ/verloskunde/neonatalogie
Aanpassen route SEH-blauwe liften (2012)

Omschrijving

WTZi-type

Totaal

Nummer

5

4

3

2

1

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Briefnummer

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Datum

Parkeergarage (2012)
Dienstenapotheek (2012)
Installatietechnische projecten + oh voorziening
Bouwaanvragen 2013 (incl. kleine bouwinitiatieven)
Bouwaanvragen 2012 overheveling

Omschrijving

Projectgegevens
WTZi-type

6.1.18.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Totaal

Nummer

Projectgegevens

6.1.18.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)
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57

Gebouwen

Gebouwen

Gebouwen

Gebouwen

Gebouwen

Activapost

1.317.569

886.527
1.295
---429.747
--

t/m 2012
€

--

------

WTZi
€

3.495.357

1.483.707
148.705
200.000
140.947
75.540
1.436.778
9.680

2013
€

1.876.205

-----1.866.525
9.680

t/m 2013
onderhanden
€

--

------

WMG
€

2.936.721

2.370.234
150.000
200.000
140.947
75.540

Overige
€

Investeringen

2.936.721

2.370.234
150.000
200.000
140.947
75.540
---

gereed
€

Investeringen

--

--------

--

--------

2.936.721

2.370.234
150.000
200.000
140.947
75.540

175.161

118.512
15.000
20.000
14.095
7.554

40.498

32.686
2.068
2.758
1.944
1.042

Toekomstige lasten
AfschrijTotaal ving WTZi Rentekosten
€
€
€

--

--------

Aangepaste
goedkeuring
€

Goedkeuringen
Nominaal
bedrag Indexering
WTZi
WTZi
€
€

146

1-jul-93
14-sep-94
1-mrt-99
1-mei-03
1-mei-03
1-mei-03
9-sep-03
1-nov-03
12-feb-04
1-jul-04
1-jul-04
1-jul-11
21-mei-05
29-mei-06
29-mei-06
20-jun-08
17-sep-07
31-dec-07
30-nov-08

L18 NWB
L19 ABP RABO
L23 BNG
L26 ABN-AMRO
L27 ABN-AMRO
L28 ABN-AMRO
L30 ABN-AMRO
L31 BNG bank
L32 NWB
L36 NWB
L37 ABN-AMRO
L38(2) NWB
L42 Fortis
L43 Fortis
L44 Fortis
L45 BNG
NW1 Fortis
Key Equipement
Key Equipement

Totaal

Datum

Leninggever

90.421.693

3.403.352
3.403.352
2.069.238
1.633.609
1.592.769
4.084.022
4.000.000
1.247.896
16.000.000
10.000.000
5.000.000
5.200.000
16.000.000
2.750.000
3.900.000
3.750.000
4.900.000
892.560
594.895

€

Hoofdsom

30
30
15
11
13
18
20
22
30
30
30
13
25
20
10
15
20
9
10

Totale
looptijd

Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Lease
Lease

Soort lening

6.1.19 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 (enkelvoudig)
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4,21%
4,17%
4,02%
4,63%
3,40%
4,23%
4,64%
3,66%
1,87%
4,32%
4,45%
3,61%
3,10%
4,03%
3,91%
4,86%
4,94%
Onbekend
Onbekend

%

Werkelijkerente

57.418.070

1.247.896
1.361.341
181.512
272.268
367.561
1.871.840
2.150.000
737.391
11.200.003
7.333.334
3.666.666
4.800.000
11.520.000
1.925.000
1.560.000
2.750.000
3.675.000
446.280
351.978

€

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

€

Nieuwe
Restschuld
31 december leningen in
2012
2013

58

4.360.264

113.445
113.445
145.200
136.131
122.518
226.890
200.000
56.724
533.334
333.333
166.666
400.000
640.000
137.500
390.000
250.000
245.000
90.589
59.489

€

53.057.806

1.134.451
1.247.896
36.312
136.137
245.043
1.644.950
1.950.000
680.667
10.666.669
7.000.001
3.500.000
4.400.000
10.880.000
1.787.500
1.170.000
2.500.000
3.430.000
355.691
292.489

€

33.740.455

567.226
680.671
0
0
0
510.500
950.000
397.053
8.000.005
5.333.336
2.666.664
2.400.000
7.680.000
1.100.000
0
1.250.000
2.205.000
0
0

€
10
11
1
1
2
8
10
12
20
21
21
11
17
13
3
10
14
2
5

Restschuld
Resterende
Aflossing
Restschuld
31 december
looptijd in jaren
in 2013
over 5 jaar
2013
eind 2013

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

Aflossingswijze

4.249.711

113.445
113.445
36.307
136.134
122.521
226.890
200.000
56.723
533.333
333.333
166.667
400.000
640.000
137.500
390.000
250.000
245.000
88.923
59.490

€

Aflossing
2014

Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Rijksgarantie
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Geen
Geen
Geen

Gestelde
zekerheden
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6.1.20 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013
BATEN
12. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
2013
€

2012
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

160.193

3.414.104

Totaal

160.193

3.414.104

De specificatie is als volgt:

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het
voorafgaande jaar wordt verwezen naar 6.1.21.
13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment)
2013
€

2012
€

380.886
937.120

188.074
1.409.602

1.318.006

1.597.676

2013
€

2012
€

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

71.049.888
-1.267.070

59.031.464
7.430.482

Totaal

69.782.818

66.461.946

2013
€

2012
€

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

21.093.867
351.037

34.678.507
-10.060.341

Totaal

21.444.904

24.618.166

2013
€

2012
€

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten GGZ
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten GGZ

93.154
4.091.548

0
0

Totaal

4.184.702

0

2013
€

2012
€

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg
Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor
medisch specialistische zorg declareren

3.801.728
123.290

1.451.001
97.246

Totaal

3.925.018

1.548.247

De specificatie is als volgt:
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Totaal
14. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
De specificatie is als volgt:

15. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
De specificatie is als volgt:

16. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten GGZ
De specificatie is als volgt:

17. Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Voor een overzicht van de opbouw van het transitiebedrag wordt verwezen naar 6.1.15.5.
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6.1.20 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013
18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
2013
€

2012
€

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
- doorberekende telefoon en televisie
- huuropbrengsten
- overigen

71.586
327.673
6.357.153

100.948
322.458
10.050.711

Overige subsidies
- salarissubsidies
- opleidings- en ARBO-subisdies
- overige subsidies

119.725
1.323.412
217.188

158.487
1.038.410
21.575

273.676
26.544
168.039

259.755
21.579
122.722

8.884.996

12.096.645

De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
- maaltijden en andere consumpties
- andere hotelmatige diensten
- algemene en administratieve diensten
Totaal

Toelichting:
Onder de Overige dienstverlening is onder het subkopje Overige begrepen de omzet inzake onderlinge dienstverlening tussen
Lievensberg en haar dochtermaatschappij Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland BV ad € 4.934.000 (2012: € 4.210.000).
LASTEN
19. Personeelskosten
2013
€

2012
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten

43.436.032
5.375.487
3.954.854
1.707.594

41.392.349
5.392.384
3.639.378
4.566.747

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

54.473.967
494.738

54.990.858
685.589

Totaal personeelskosten

54.968.705

55.676.447

966,3

963,3

De specificatie is als volgt:

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting:
De daling van de post Andere personeelskosten wordt veroorzaakt doordat in 2012 hier eenmalig een bedrag is opgenomen voor de
toekomstige PLB uren inzake de eenmalige toekenning van extra PLB uren voor werknemers in de categorie van 45 en 50 jarigen en
voor de extra uren voor werknemers boven de 55 jaar.
20. Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren
De specificatie is als volgt:
AAN-declaranten

2013
€

2012
€

123.290

97.246

2013
€

2012
€

10.327.968

10.054.380

381.318

262.806

10.709.286

10.317.186

21. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa
Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

Toelichting:
Bovenstaande opstelling spreekt nog over nacalculeerbare en overige afschrijvingen. Deze termen hebben betrekking op de oude
FB-financieringssystematiek welke met ingang van 2012 is vervangen door de DOT financieringssystematiek. Het modelrapport is
op deze wijziging nog niet aangepast.
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6.1.20 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2013
€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

10.709.286
10.327.968

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa
- WMG-gefinancierde vaste activa
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2.986.495
2.214.945
4.631.153
9.832.593

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

206.051.437
115.575.284

22. Overige bedrijfskosten
2013
€

2012
€

2.893.812
6.495.656
28.036.663
2.627.236
259.983
371.564
40.684.914

2.899.393
4.696.650
27.977.584
2.868.290
267.484
388.616
39.098.017

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:
De stijging van de Algemene kosten wordt veroorzaakt doordat in het jaar 2012 een eenmalige vrijval van reserveringen was verwerkt.
De kosten in het verslagjaar zijn verder in lijn met eerdere boekjaren.
23. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële baten

158.495
59.611
218.106

257.405
394.209
651.614

Rentelasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële lasten

-2.645.380
-48.036
-2.693.416

-2.896.715
-48.036
-2.944.751

Totaal financiële baten en lasten

-2.475.310

-2.293.137

Toelichting:
In de jaarrekening 2012 is onder de rentelasten abusievelijk de waardevermindering van de overige vorderingen vermeld onder
2. Financiële vaste activa. In deze jaarrekening zijn de vergelijkende cijfers hiervoor gecorrigeerd. Deze correctie heeft geen vermogensof resultaateffect.
24. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Vastgesteld:
Origineel namens de Raad van Bestuur
ondertekend door:

Drs. J.M.L. Ensing, voorzitter Raad van Bestuur

Goedgekeurd:
Origineel ondertekend door:

Prof. mr. M.D.B. Schutjens, voorzitter Raad van Toezicht
L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA, vice-voorzitter Raad van Toezicht
Ir. G.P. Jacobs, lid Raad van Toezicht
Prof. dr. mr. M.A.J.M. Buijsen, lid Raad van Toezicht
Prof. dr. M.C.E. van Dam-Mieras, lid Raad van Toezicht
W. de Ruiter RA, lid Raad van Toezicht
Drs. C.J.S.E. Hermus, lid Raad van Toezicht
Ing. M.J.J. Mol MBA, lid Raad van Toezicht
Mr. drs. J.A.M. Dingelstad, lid Raad van Toezicht
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6.1.21 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Zvw-zorg
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
Overige mutaties:
budget PAAZ
beëindiging functionele budgettering PAAZ
beëindiging functionele budgettering ziekenhuizen

€

2013
€

€

4.827.891
0
-4.827.891
0

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

-4.827.891

2012
€
59.443.145

-342.275
0
-54.272.979

-54.615.254

0

4.827.891

Correcties voorgaande jaren

160193

-1.413.787

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg

160.193

3.414.104
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6.2 OVERIGE GEGEVENS
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6.2 OVERIGE GEGEVENS
6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Lievensberg ziekenhuis heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de
vergadering van 23 september 2014.
De raad van toezicht van de Stichting Lievensberg ziekenhuis heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de
vergadering van 23 september 2014.
6.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
Er is in de statuten geen bepaling omtrent de resultaatbestemming.
6.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
6.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Voor nadere informatie omtrent de fusie van het Lievensberg ziekenhuis en Franciscus Ziekenhuis willen
wij u verwijzen naar het jaardocument 2013.
6.2.5 Nevenvestigingen
Stichting Lievensberg ziekenhuis een nevenvestiging in Steenbergen (polikliniek).
Tot de Lievensberg Groep behoren verder de volgende rechtspersonen:
- Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland BV; deze heeft een vestiging in Bergen op Zoom;
- Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland BV; deze heeft een vestiging in Goes en Middelburg.
6.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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www.lievensbergziekenhuis.nl
Redactie/regie

C.L.A. Helmons, MSc., hoofd financiële administratie (jaarrekening)
mw. mr. P. Verdult-Hazen, secretaris Raad van Bestuur en
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