
Visiedocument 2020

Franciscus Ziekenhuis
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
(0165) 58 80 00
www.franciscusziekenhuis.nl

1968 2003 2010



Visiedocument 2020            2

Inhoudsopgave

   Voorwoord        3 

1  Trends en ontwikkelingen     4

2  Missie Franciscus Ziekenhuis     5  

3  Visie

3.1 Visie op patiëntenzorg      6

3.2 Visie op medewerkers      6

3.3 Visie op samenwerking     7

3.4 Visie op innovatie      7

4  Ziekenhuiszorg in West-Brabant 2020    8



Voorwoord

Voor u ligt Visie 2020 van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal. Deze visie geeft richting 
aan het ziekenhuis voor de komende jaren en geeft antwoord op de vraag hoe het ziekenhuis 
wil omgaan met de veranderende eisen van de omgeving en de wensen van patiënt. 

De visie vormt daarmee de basis van waaruit de route naar de toekomst wordt uitgezet. 

Dit visiedocument start met het in kaart brengen van de trends en ontwikkelingen die de 
komende jaren van invloed zijn op de ontwikkelingen in de zorg. Vervolgd wordt met de 
missie van het ziekenhuis en onze visie op patiëntenzorg, medewerkers, samenwerking en 
innovatie. In het laatste hoofdstuk schetsen we waar we staan in 2020.

Met Visie 2020 zijn we voorbereid op de toekomst. Op basis van deze visie zal het meerjarenplan 
2011 – 2013 worden opgesteld.

Visie 2020 is tot stand gekomen door denktanksessies met de Raad van Toezicht, de 
Medische Staf, het Managementteam, de OR en de Cliëntenraad. Ook de stakeholders om 
ons heen uit de samenleving, zoals de gemeente, zorgverzekeraars, buurziekenhuizen, 
financiers, voorzitters Huisartsenkring en Thuiszorg hebben een nadrukkelijke inbreng gehad 
tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. 

Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van Visie 2020.

Peter Razenberg    Janneke van Vliet  Joris de Jong
Voorzitter Raad van Bestuur  Lid Raad van Bestuur  Lid Raad van Bestuur

Visie 2020 vastgesteld 
20 december 2010

Raad van Bestuur 
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1  Trends en ontwikkelingen

Ziekenhuizen in Nederland bevinden zich in een sterk veranderde omgeving. Vele trends en 
ontwikkelingen zijn van invloed op de ontwikkelingen in de zorg. De belangrijkste trends van dit 
moment worden hieronder genoemd met, indien aan de orde, de impact voor de 
ziekenhuiszorg in West-Brabant. 

•	 De vergrijzing en ontgroening nemen toe
Tot 2020 blijft het inwonersaantal in de regio Roosendaal ongeveer gelijk. De samenstelling 
van de bevolking wijzigt echter drastisch. Voor het Franciscus Ziekenhuis betekent dit een 
afname van het aantal kinderen dat voor behandeling in het ziekenhuis komt en een 
toename van het aantal ouderen. Bij ongewijzigd behandelbeleid zou de verandering in 
demografie een stijging betekenen van de zorgvraag van circa 16%.

•	 Gezondheidszorgsysteem
Zorgverzekeraars krijgen steeds meer invloed op zorgaanbod en zorgvraag en ziekenhuizen worden 
meer afgerekend op basis van verhouding tussen kwaliteit en prijs.

•	 Specialisatie en samenwerking
De zorg voor chronische patiënten zal steeds meer vanuit de 1ste lijn worden georganiseerd. 
Ziekenhuizen zullen steeds vaker kiezen voor specifieke producten en diensten en gaan 
samenwerken in horizontale en verticale ketens om het gehele spectrum van zorg voor een 
regio te behouden.

•	 Financiering en bekostiging
Ziekenhuizen zullen steeds meer worden afgerekend op hun prestaties terwijl 
volumebeperkingen zullen blijven bestaan. Door de ingezette wijzigingen in de bekostiging 
van zorg en de financiering van investeringen zullen ziekenhuizen grotere risico’s gaan lopen.

•	 De invloed van technologie op het zorgaanbod wordt zeer groot
Door technische ontwikkelingen en een krappere arbeidsmarkt zal medische technologie een 
steeds belangrijkere plaats gaan innemen in de zorg. Digitale uitwisseling van gegevens met 
patiënten en tussen zorgverleners zal leiden tot innovatie van zorgprocessen.

•	 De invloed van de patiënt op het zorgaanbod wordt groot
De rol van patiëntengroepen zal gaan toenemen zowel richting zorgverzekeraars als richting 
zorgaanbieders. Met name op nationaal niveau zullen patiëntengroepen eisen gaan formuleren ten 
aanzien van inhoud en organisatie van zorg. 

•	 Gekwalificeerd personeel wordt bij een toenemende zorgvraag steeds schaarser
Bij een toenemende zorgvraag daalt de beroepsbevolking in de regio West-Brabant in 2025 
met bijna 8%. Het aantrekken, behouden en scholen van personeel wordt steeds belangrijker.

•	 Internationalisering
Onder invloed van Europese regelgeving zal grensoverschrijdende zorg steeds makkelijker worden. 
Dit biedt belangrijke kansen en uitdagingen voor gezondheidsorganisaties in grensprovincies.
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2  Missie Franciscus Ziekenhuis

Onze missie geeft aan waar we als Franciscus Ziekenhuis voor staan en ook de komende 
jaren aan werken. 

De missie bestaat uit de volgende kernpunten:
•	 Multidisciplinaire professioneel specialistische zorg is de kern van ons bestaan.
•	 We vinden het belangrijk geworteld te zijn in de regio.
•	 We sluiten aan op de behoefte van de patiënt.
•	 We werken samen, intern, maar ook extern.
•	 We zorgen met anderen voor continuïteit van de ziekenhuiszorg.
•	 Vernieuwing is een onlosmakelijk onderdeel van het werk: inhoudelijk en procesmatig.
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3   Visie

De visie van het Franciscus Ziekenhuis is gebaseerd op vier krachtige pijlers:
patiëntenzorg, medewerkers, samenwerking en innovatie.

3.1 Visie op patiëntenzorg

•	 Zorg is dichtbij beschikbaar en geworteld in de sociale omgeving
  - Aangezien curatieve zorg in hoge mate op hoge leeftijd wordt gezocht en patiënten bij   
  de keuze voor het ziekenhuis nabijheid belangrijk vinden is het van belang zorg te dragen  
  voor ‘zorg dicht bij huis’. Daarbij is het onontbeerlijk dat er een goede aansluiting is op het  
  sociale netwerk inclusief huisartsenzorg, thuiszorg en kruisvereniging.
•	 Wat kwaliteit van zorg is wordt bepaald in samenhang met de omgeving
		 -	 Als zorgaanbieder bepaal je niet alleen zelf wat kwaliteit is. Kwaliteit wordt in steeds sterkere  
  mate bepaald door verwachtingen van de patiënt en de omgeving. We zullen moeten weten  
  wat de patiënt en omgeving van ons verwachten om erkende kwaliteit te kunnen leveren.
•	 Kwaliteit van zorg hangt direct samen met de kwaliteit van samenwerking
		 -	 Door toenemende comorbiditeit en de oudere patiënt zullen steeds meer zorgverleners   
  binnen en buiten het ziekenhuis betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt. 
   Afstemming over de inhoud van zorg en communicatie met en over de patiënt bepalen voor  
  een steeds belangrijker deel de kwaliteit van zorg.
•	 Kwaliteit van zorg vraagt om een zorgvuldige balans tussen herkenbaarheid van 
  behandelaar enerzijds en specialisatie en functiedifferentiatie anderzijds. 
  - Door toenemende complexiteit van zorg zal het in toenemende mate noodzakelijk zijn 
   voor medewerkers om zich te specialiseren. Dit zorgt er voor dat patiënten met steeds 
   meer zorgverleners te maken krijgen. Deze trend zal worden versterkt door toenemende  
  functiedifferentiatie als antwoord op de schaarste aan geschoold personeel. 
   Deze ontwikkelingen verhogen de noodzaak tot afstemming en communicatie.

3.2 Visie op medewerkers

•	 Kernwaarden zijn professionaliteit, passie voor de zorg en plezier in het werk
  - Al van oudsher is de gezondheidszorg geworteld in compassie en ook het Franciscus   
  Ziekenhuis kent met Franciscus als naamgever daar zijn kern. 
•	 Behoud van medewerkers is goed voor medewerkers en het ziekenhuis
  - Medewerkers die beschikken over de kernwaarden zijn de beste ambassadeurs van 
   het  ziekenhuis, vormen het geheugen en de kern. Dit is altijd al een kracht geweest 
   van het Franciscus Ziekenhuis en dat willen we graag zo houden.
•	 Opleiden van nieuwe professionals is vanzelfsprekend
  - Opleiden van nieuwe professionals is belangrijk, zowel voor de continuïteit van ons 
   eigen personeelsaanbod als voor een cultuur waar opleiden van nieuwe collega’s en 
   “zelf leren” om beter te worden vanzelfsprekend is.
•	 Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk
  - In een professionele organisatie als het Franciscus Ziekenhuis wordt kwaliteit van zorg in hoge 
   mate bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Medewerkers zullen er voor 
   moeten zorgen bevoegd en bekwaam te zijn voor hun functie. Het Franciscus stelt 
   haar medewerkers in staat om deze competenties te verkrijgen en te onderhouden.
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•	 Ondernemerschap en een externe oriëntatie van medewerkers zijn noodzakelijk voor vernieuwing
  - Om te vernieuwen kunnen medewerkers over de grenzen van de eigen afdeling en
   organisatie heen kijken. Leidinggevenden stimuleren medewerkers om hier initiatief in 
   te nemen en faciliteren bij het initiëren en ondernemen van nieuwe activiteiten.

3.3 Visie op samenwerking

•	 De patiënt ervaart de zorg als vanzelfsprekend en samenhangend
  - Meerwaarde van samenwerking vindt haar oorsprong in het centraal stellen van de 
   patiënt. Optimalisatie of de beschikbaarheid van het zorgproces voor de patiënt 
   zal steeds het uitgangspunt moeten zijn voor de inrichting van de samenwerking.
•	 Samenwerking vereist een gedeelde visie op patiëntenzorg
  - Om te komen tot een gedeelde visie tussen zorgaanbieders in de regio is gezamenlijkheid  
  en een lange termijn perspectief noodzakelijk. Daarom wordt ingezet op duurzame relaties  
  met samenwerkingspartners en daarmee verankering van de samenwerking.
•	 Samenwerking met externe partijen is noodzakelijk om kwaliteit en doelmatigheid van zorg blijvend  
 te waarborgen
		 -	 Samenwerking kan plaatsvinden op de domeinen: algemene ondersteuning, (bijv.   
  administratie), medische ondersteuning (bijv. diagnostiek) en medisch specialistische zorg.
		 -	 Samenwerking op de verschillende domeinen zal zich in uiteenlopende richtingen en   
  verschillende snelheden ontwikkelen. 

3.4 Visie op innovatie

•	 Een verandercultuur is noodzakelijk om inhoud, processen en organisatie van zorg continu te   
 verbeteren
		 -	 Zowel de inhoud als de organisatie van zorg zijn continu aan verandering onderhevig. 
   Om adequaat in te spelen op de zorgvraag van de patiënt heeft het Franciscus een
   verandercultuur nodig waarin het normaal is om te werken aan de kwaliteit, veiligheid 
   en doelmatigheid van zorgprocessen in een continue veranderende omgeving.
•	 Informatisering is een belangrijke pijler voor het continu verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid
		 -	 Er zullen steeds hogere eisen gesteld worden aan de kwaliteit van zorg. Meer en betere zorg  
  moet met minder middelen worden verleend. Dit kan alleen gerealiseerd worden door de  
  processen vergaand te automatiseren. Dit geldt zowel voor de interne bedrijfsvoering als voor  
  communicatie met patiënten en andere zorgverleners.
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4  Ziekenhuiszorg in West-Brabant in 2020

Gezien de visie van het Franciscus Ziekenhuis en gegeven de ontwikkelingen in de komende jaren 
zal de ziekenhuiszorg in West-Brabant er in 2020 heel anders uitzien. 

Samenwerken
Ziekenhuizen in de regio zullen vergaand samenwerken en daarmee borgen dat, met uitzondering 
van zeer specifieke behandelingen, alle medisch specialistische zorg in de regio kan worden 
geboden. Het is de verwachting dat deze zorg vanuit meerdere locaties door één of twee 
ziekenhuisorganisaties wordt geleverd. Daarbij zal er één elektronisch informatieportaal zijn voor 
patiënten in West-Brabant. De medische laboratoria werken voor de regio als één entiteit. In de regio 
Roosendaal / Bergen op Zoom is er één centrum voor de acute verloskunde, inclusief moeder- en 
kindcentrum. 

Chronisch zieken
Op diverse locaties in de regio wordt zorg dicht bij huis verleend aan ouderen en chronisch zieken. 
Op die locaties vindt consultering en diagnostiek plaats en worden eenvoudige behandelingen 
uitgevoerd. Waar mogelijk worden deze locaties gezamenlijk opgezet met de eerste lijn. Voor 
alle chronische ziekten zijn er afspraken gemaakt tussen de eerste en tweede lijn. Dankzij nieuwe 
medische technologie op het gebied van (secundaire) preventie, zoals domotica en e-health, zullen 
minder patiënten met enkelvoudige chronische ziekten naar het ziekenhuis komen, maar voor 
behandeling in de eerste lijn blijven. 

Zorg over landsgrenzen
In toenemende mate zal zorg over landsgrenzen heen geleverd worden. Daarbij concurreert de zorg 
in West-Brabant moeiteloos met die in België
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