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Voorwoord
Per 1 januari 2015 zijn het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis opgegaan in het
Bravis ziekenhuis. Hiermee is een einde gekomen aan 46 jaar Franciscus Ziekenhuis. Het Franciscus
Ziekenhuis kende de afgelopen jaren de slogan ‘Een vanzelfsprekende keuze’. Daaraan is met inzet
van velen of het nu betrof verpleegkundige zorg, bouwkundige aanpassingen, kwaliteitsbeleid of
financiering van de zorg, intensief een bijdrage geleverd.
In dit jaardocument treft u, naast de jaarrekening van het Franciscus Ziekenhuis, ook de geconsolideerde jaarrekening van het Lievensberg en het Franciscus Ziekenhuis aan. Deze eerste geconsolideerde jaarrekening is een omslag in de geschiedenis, en daarmee is ook op dit gebied het nieuwe
Bravis ziekenhuis een feit wat betreft de financiële jaarverslaglegging en het jaardocument.
Fusie
De ziekenhuiszorg in Roosendaal is de afgelopen 46 jaar vormgegeven door het Franciscus Ziekenhuis en zal de komende decennia vormgegeven worden door het Bravis ziekenhuis. Dit zal gebeuren
met passie en inzet zoals ook de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.
2014 was het tussenjaar voor de fusie. De fusie was al tot stand gekomen in een personele unie van
de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De juridisch en organisatorische fusie moest voorbereid worden voor de Stichtingen. Veel medewerkers kregen te maken met het fusieproces en de
daaruit voortvloeiende gevolgen.
Een belangrijke stap waren de voorgenomen besluiten tot de juridische en organisatorische fusie
van 25 juni 2014 dat voor advisering werd voorgelegd aan de adviesorganen. In deze voorgenomen
besluiten, die vervat zijn in een aantal documenten van samen meer dan 1000 pagina’s, werden vele
concrete stappen aangekondigd zoals het samenvoegen van de niet-zorgafdelingen en een verdere
aanscherping van de visie op de kwaliteit van de patiëntenzorg. Na de adviesprocedure werden de
definitieve besluiten genomen in november en december 2014. Vooruitlopend op de definitieve
fusie van beide organisaties werd besloten om per november 2014 de arteriële vaatchirurgie te concentreren op locatie Bergen op Zoom en de borstkankeroperaties op locatie Roosendaal. Stappen
die er toe doen om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Ook werd in 2014 de merkidentiteit van het Bravis ziekenhuis ontwikkeld. ‘Samenwerking’ is daarin het cruciale begrip. Dit betreft
zowel de samenwerking met de patiënt die wij als partner in zijn/haar zorgproces willen zien als ook
de samenwerking met de ketenpartners.
Samenwerking
Samenwerking is in 2014 al verder vormgegeven. Het Franciscus Ziekenhuis heeft samen met Lievensberg ziekenhuis, stichting tanteLouise-Vivensis, Stichting Groenhuysen, Thuiszorg West Brabant
en de huisartsen zorggroepen besloten tot de oprichting van de stichting Transmuraal Samenwerkingsverband “West-West” om daarmee voor de patiënten een aaneengesloten zorgproces - van
eerste lijn naar ziekenhuis naar vervolgbehandeling in bijvoorbeeld verpleeghuis - optimaal vorm te
geven.
Financiën
Wat betreft de financiële vooruitzichten is het jaar 2014 ook duidelijk een overgangsjaar. Niet alleen
voor het Franciscus Ziekenhuis of het Bravis ziekenhuis, maar voor alle Nederlandse ziekenhuizen als
gevolg van wijzigingen in de bekostigingssystematiek. Door het streven van de zorgverzekeraars om
de ziekenhuiskosten verder te beteugelen, kwamen de afspraken tussen ziekenhuizen en verzekeraars steeds verder onder druk te staan en namen de onzekerheden over de opbrengsten verder toe.
Ondanks deze onzekerheden en rekening houdend met de geleverde inspanningen om de overgang naar het Bravis ziekenhuis vorm te geven, is het gelukt om het jaar 2014 geconsolideerd voor
Bravis met een positief resultaat van 200.000 euro af te sluiten.
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De locatie Bergen op Zoom heeft het jaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van 800.000
euro en de locatie Roosendaal met een negatief resultaat van 600.000 euro.
Dank
Zoals hiervoor vermeld, is per 1 januari 2014 de personele unie ontstaan tussen de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht van de ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom. De gemeenschappelijke Raad van Bestuur bestond in 2014 uit de heer J. van den Brand, mevrouw J. van Vliet,
mevrouw I. Smalbraak en de heer H. Ensing. De heer Van den Brand heeft in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 31 december 2014 afscheid genomen. De gemeenschappelijke Raad van Toezicht bestond in 2014 uit negen personen, waarvan de heren Hermus en
Mol per 31 december 2014 vertrokken. Wij danken zowel de heer Van den Brand, als de heren Hermus en Mol voor hun bijdrage aan de besturing van het Franciscus Ziekenhuis.
Tenslotte willen wij in dit voorwoord onze welgemeende dank uitspreken aan personeelsleden, vrijgevestigde medisch specialisten en vrijwilligers die in het laatste jaar van zijn bestaan hebben bijgedragen aan de zorgverlening in het Franciscus Ziekenhuis.
Roosendaal, juni 2015
Vastgesteld door de Raad van Bestuur
drs. J.M.L. Ensing 					
voorzitter Raad van Bestuur
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht
mw. prof. mr. M.D.B. Schutjens
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1 Uitgangspunten van de verslaglegging
In dit jaardocument beschrijft het Franciscus Ziekenhuis uitgebreid welke veranderingen aan de
orde waren en welke verbeteringen in 2014 zijn gerealiseerd. Hiermee legt het ziekenhuis maatschappelijke verantwoording af.
Het jaardocument is opgebouwd uit een maatschappelijk verslag (hoofdstuk 1 t/m 4), bijlagen en de
jaarrekening (deel 2). Ook treft u de geconsolideerde jaarrekening aan van het Franciscus Ziekenhuis
en het Lievensberg ziekenhuis. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze verklaring heeft betrekking op beide jaarrekeningen.
Dit jaardocument, inclusief de jaarrekening 2014 is vastgesteld door de Raad van Bestuur en door de
Raad van Toezicht goedgekeurd tijdens haar vergadering op 8 juli 2015.
Het Jaardocument is gedeponeerd bij het Ministerie van VWS en in beperkte oplage verspreid. Via
de website van Bravis ziekenhuis (nieuwe naam na de fusie met het Lievensberg ziekenhuis op
1 januari 2015) www.bravisziekenhuis.nl is het Jaardocument ook toegankelijk. Het Jaardocument
staat tevens op de site www.jaarverslagenzorg.nl
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2		 Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Identificatienummer KvK
E-mailadres
Internetpagina

Stichting R.K. Ziekenhuis Sint Franciscus
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
088 – 70 68 000
S 41102925
rvb@bravis.nl
www.bravisziekenhuis.nl

2.2 Structuur van het concern
2.2.1 Juridische structuur
De Stichting is genaamd Stichting R.K. Ziekenhuis Sint Franciscus en gevestigd in de gemeente
Roosendaal. Het statutaire doel van de Stichting is het beheren van één of meer inrichtingen, waarin
personen voor het ondergaan van medisch onderzoek of medische behandeling, beide als regel van
specialistisch aard, alsmede verloskundige hulp, kunnen worden opgenomen en verpleegd.
De Stichting heeft drie vestigingen. De hoofdvestiging is het ziekenhuis, inclusief de polikliniek in de
gemeente Roosendaal. De tweede vestiging is een buitenlocatie in de gemeente Oudenbosch, die
juridisch en economisch een eenheid vormt met de hoofdvestiging in Roosendaal. De derde vestiging is de Polikliniek Etten-Leur, die eveneens juridisch en economisch een eenheid vormt met de
hoofdvestiging in Roosendaal. Sinds 2012 hoort Hoppenbrouwers PMC (Paramedisch Centrum) uit
Roosendaal bij het Franciscus Ziekenhuis. PMC wordt aangestuurd door de manager paramedische
capaciteitseenheid van het ziekenhuis.
2.2.2 Organisatorische structuur
Fusie met het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
Nieuwe ontwikkelingen in de zorg maken een intensivering van de bestaande samenwerking tussen
het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis noodzakelijk. De wens tot behoud van
ziekenhuiszorg in de regio en tot verdere verbetering van de kwaliteit van de ziekenhuiszorg brengt
de Raden van Bestuur in 2012 tot de conclusie dat fusie van de beide ziekenhuizen noodzakelijk is.
Vergunning voor fusie door ACM
Medio 2012 maken de Raden van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en
het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom hun plannen bekend om te fuseren tot één
ziekenhuisorganisatie met twee hoofdlocaties met elk een eigen profiel. Vervolgens wordt advies
gevraagd en ontvangen van de interne adviesorganen. Ook externe belanghebbenden worden
geraadpleegd. De Raden van Bestuur besluiten daarop om daadwerkelijk te willen fuseren. In
een gezamenlijke bijeenkomst van de Raden van Toezicht worden op 18 december 2012 de
bestuursbesluiten goedgekeurd. De dag daarop wordt de fusiemelding ingediend bij de NMa (nu
ACM).
Op 12 juni 2013 maakt ACM bekend dat de ziekenhuizen om te mogen fuseren een vergunning van
ACM nodig hebben. De aanvraag daarvoor wordt enkele weken later ingediend. Na een hoorzitting
bij ACM in juli 2013 verleent ACM op 30 september 2013 de vergunning. De ACM vindt dat de
keuzevrijheid van de patiënt voldoende behouden blijft. Eén van de overwegingen van ACM om de
fusie goed te keuren, is dat de volume-eisen en de eisen voor de kwaliteit van zorg steeds strenger
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worden en de twee ziekenhuizen daaraan apart niet kunnen voldoen. Deze overwegingen zijn ook
leidend in de vastgestelde Visie op de ziekenhuiszorg West-Brabant van juli 2013 en de basis voor
convenanten met de belangrijkste zorgverzekeraars CZ, VGZ en Achmea. Met de vergunning voor de
fusie komt ook de bouw van het Moeder- & Kindcentrum in Bergen op Zoom een stap dichterbij.
Bestuurlijke fusie
Als eerste stap in het fusieproces is de bestuurlijke fusie per 1 januari 2014 voorzien. Dat besluit
wordt genomen na ontvangst van de adviezen van de beide cliëntenraden, ondernemingsraden,
verenigingen medische staf en verpleegkundige adviesraden. De bestuurlijke fusie betekent dat
vanaf 2014 de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg
ziekenhuis uit dezelfde personen bestaan; twee personele unies. Om dit mogelijk te maken worden
eind december 2013 de statuten van beide stichtingen aangepast.
In het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal treden op 1 januari 2014 mevrouw Ineke Smalbraak als lid
en de heer Hans Ensing als voorzitter toe tot de al zittende Raad van Bestuur bestaande uit mevrouw
Janneke van Vliet en de heer Jan van den Brand. In het Lievensberg ziekenhuis treden mevrouw
Janneke van Vliet als lid en de heer Jan van den Brand eveneens als lid toe tot de Raad van Bestuur.
Ook de leden van de Raad van Toezicht van het ene ziekenhuis worden benoemd in het andere
ziekenhuis en vice versa. Hiermee is de bestuurlijke fusie tussen beide ziekenhuizen op 1 januari
2014 een feit en is de facto sprake van een gemeenschappelijke Raad van Toezicht en een
gemeenschappelijke Raad van Bestuur.
Organisatorische en juridische fusie
De volgende stap is de organisatorische en juridische fusie van de twee ziekenhuizen, voorzien per
1 januari 2015. Om de ruim 40 fusieprojecten te begeleiden, stelt de Raad van Bestuur in december
2014 een kernteam fusie in.
Op 27 juni 2014 dient de Raad van Bestuur het fusieplan en de bijbehorende adviesaanvragen voor
de kaders van de juridische fusie, de kaders van de organisatorische fusie en de omvang en invulling
van de topstructuur in bij de adviesorganen.
In oktober 2014 volgen adviesaanvragen over de voorgenomen integratie van de vijf
ondersteunende stafdiensten (Cliëntzaken, Bedrijfszaken, Finance & Control, Human Resources,
en Juridische en Bestuursondersteuning) en twee medisch ondersteunende afdelingen Klinisch
Chemisch Hematologisch Laboratorium en Trombosedienst en Medische Technologie).
Het ingewikkelde adviestraject leidt uiteindelijk in november/december 2014 tot definitieve
besluitvorming over de juridische en organisatorische fusie per 1 januari 2015. Het opknippen van
de organisatorische adviesaanvraag heeft tot gevolg dat de integratiebesluiten pas in december
genomen worden en de integratie van de desbetreffende afdelingen formeel op 1 april 2015 zal
plaatsvinden.
De zorgafdelingen en de andere medisch ondersteunende afdelingen zullen op latere momenten
integreren.
Nieuwe naam ziekenhuis
Op 31 oktober maken beide ziekenhuizen de nieuwe naam bekend: Bravis ziekenhuis. De
organisatorische en juridische fusie vindt vervolgens plaats 1 januari 2015, na de ondertekening
van de oprichtingsakte op 31 december 2014. Beide ziekenhuizen gaan dan op in één nieuwe
ziekenhuisorganisatie met twee hoofdlocaties Bergen op Zoom en Roosendaal en drie sublocaties
(de buitenpoli’s in Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen).
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Primaire dienstverlening
In de primaire dienstverlening in het Franciscus Ziekenhuis zijn zeven zorgeenheden onderscheiden.
De manager van de zorgeenheid stuurt samen met één of meerdere medisch specialisten een zorgeenheid aan. Een zorgeenheid bestaat uit specialismen met een, voor de patiënt vergelijkbaar zorgproces en omvat de poliklinische zorg, de klinische zorg (indien van toepassing) en diagnostische
functies die specifiek zijn voor de eenheid, zoals hartfunctie- en longfunctieonderzoek. Binnen de
zorgeenheden is de functie van meewerkend teamleider ingericht, zowel binnen de klinische als
binnen de poliklinische zorg. De zeven zorgeenheden worden aangestuurd door een zorggroepmanager.
Ondersteunende diensten
De organisatie kent de volgende ondersteunende diensten en stafafdelingen:
• Communicatie
• Facilitaire Dienst
• Financiën en Informatievoorziening
• Informatisering en Automatisering
• Innovatie en Organisatie
• Personeel en Opleiding
• Vastgoed en Techniek
2.2.3 Medezeggenschapstructuur							
Het Franciscus Ziekenhuis kent verschillende inspraak- en/of adviesorganen, waaronder
• Vereniging Medische Staf (zie paragraaf 3.5)
• Cliëntenraad (zie paragraaf 3.6)
• Ondernemingsraad (zie paragraaf 3.7)
• Verpleegkundige Adviesraad (zie paragraaf 3.8)
Deze organen geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten en beleidskwesties.
2.2.4 Besturingsmodel
Het Franciscus Ziekenhuis wordt bestuurd vanuit een aantal hoofdprincipes:
• Oriëntatie op de patiënt staat centraal. Door de afstemming tussen en de kwaliteit van zorgprocessen centraal te stellen, ontstaat er efficiency en meerwaarde voor de patiënt.
• Er is nauwe betrokkenheid van de Medische Staf bij het beleid en de besturing van het ziekenhuis
op centraal niveau.
• Bureaucratie en overhead worden zoveel mogelijk vermeden. Er wordt gestreefd naar korte lijnen
en directe persoonlijke contacten.
• Strategische sturing vindt plaats aan de hand van beleidskaders waar de jaarplannen van de
diverse afdelingen op gebaseerd zijn. Viermaandelijks vindt toetsing plaats in hoeverre deze jaarplannen worden gerealiseerd alsmede de voortgang ten aanzien van de productieafspraken en
de begroting.
2.2.5 Het interne toezicht en overlegstructuur
Raad van Toezicht
Het Franciscus Ziekenhuis hanteert het Raad van Toezicht model, waarbij de Raad van Bestuur
belast is met het besturen van het ziekenhuis en de Raad van Toezicht met het toezicht hierop.
In 2014 heeft de Raad van Toezicht acht keer regulier vergaderd en daarnaast een keer met de
Ondernemingsraad, één keer met de Cliëntenraad en een keer met het Stafbestuur. Alle vergaderingen waren in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In hoofdstuk 3, paragraaf 3 komen de taken,
werkwijze en verslaglegging uitgebreid aan de orde.
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Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en eindverantwoordelijk voor de
ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het integrale beleid van het ziekenhuis, evenals voor een
efficiënte exploitatie. De Raad van Bestuur vergadert twee keer per week. De leden van de Raad van
Bestuur zijn voor het geaccordeerde beleid rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad
van Toezicht.
Vereniging Medische Staf
De Raad van Bestuur vergadert één maal per veertien dagen met het Stafbestuur. De voorzitter van
het Stafbestuur en de voorzitter van de Raad van Bestuur hebben daarnaast wekelijks overleg.
Managementteam
In het managementteam onder leiding van de Raad van Bestuur, komen alle beleidsvoornemens
aan de orde. Tevens vindt in het managementteam afstemming en meningsvorming plaats over relevante ontwikkelingen bij de zorggroepen en diensten en wordt door de Raad van Bestuur verslag
uitgebracht over het overleg met de adviesorganen en externe belanghebbenden. De zorggroepmanagers en hoofden van afdelingen zijn verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar hun
zorgmanagers en afdelingshoofden.. Het managementteam vergadert 1 maal per 2 weken en legt
zijn adviezen en afspraken vast in het MT-verslag.
Met ingang van 13 januari 2014 vergaderen de Managementteams van het Franciscus Ziekenhuis en
het Lievensberg ziekenhuis alleen nog gezamenlijk ter voorbereiding op de juridische en organisatorische fusie per 1 januari 2015. Het MT-reglement is aan deze tijdelijke situatie aangepast.
Overige overleggen en commissies
Er zijn binnen het ziekenhuis meerdere projectgroepen actief zoals EPD/ERP (samen met Lievensberg
ziekenhuis), Franciscus op Orde, NIAZ accreditatie, Middelen Management en het fusiekernteam, ter
voorbereiding van fusiebesluiten samen met het Lievensberg ziekenhuis. De belangrijkste commissies zijn huisvestingscommissie, Commissie I&A en patiëntveiligheidscommissie.
2.2.6 Toelatingen
Door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden vanaf 1 januari 2006 academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, instellingen
voor medisch specialistische zorg (IMSZ) genoemd. Het Franciscus Ziekenhuis is een IMSZ (type 2):
alle voorkomende zorg wordt geleverd en het bouwregime is van toepassing.
Het Franciscus Ziekenhuis beschikt niet over zelfstandige toelatingen in het kader van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV).

2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal kenmerkt zich door een breed medisch specialistisch
zorgaanbod in de regio, waar zorg volgens geldende richtlijnen en op een persoonlijke en betrokken
manier wordt verleend. Vernieuwing is een normaal onderdeel van de activiteiten van het ziekenhuis. Het ziekenhuis levert alle zorg die niet valt onder de noemer van topklinische en topreferente
zorg.
Naast de hoofdvestiging van het ziekenhuis in Roosendaal heeft het ziekenhuis nog twee poliklinieken: in de gemeente Oudenbosch en in de gemeente Etten-Leur. Beide poliklinieken vormen een
juridische en economische eenheid met de hoofdvestiging in Roosendaal.
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2.3.2 Werkgebieden
Het Franciscus Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor Roosendaal en wijde omgeving. Het
verzorgingsgebied strekt zich uit van Tholen tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk. Tot het
primaire adherentiegebied (direct verzorgingsgebied) van het Franciscus Ziekenhuis behoren de
gemeenten: Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Rucphen en Etten-Leur. In deze regio
vervult het Franciscus Ziekenhuis een belangrijke functie voor de inwoners.

2.3.3 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Enkele kengetallen
Erkende bedden
Aantal opnamen
Aantal verpleegdagen
Gemiddelde verpleegduur (in dagen)*
Aantal dagbehandelingen
Polikliniekbezoeken
waarvan eerste bezoeken
Personeelsleden (gemiddeld aantal fte)
Totaal bedrijfsopbrengsten (in 1.000 €)
Balanstotaal (in 1.000 €)

2014

2013
472
14.134
67.956
4,8
14.776
278.545
93.530
1.022

119.495
140.904

472
14.494
71.038
4.9
14.659
280.678
98.727
1.057
121.328
151.437

*Exclusief dagbehandeling
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2.4 Samenwerkingsrelaties
Het Franciscus Ziekenhuis onderhoudt in eerste instantie contact met haar patiënten. Daarnaast
kent het Franciscus Ziekenhuis verschillende andere samenwerkingsrelaties.
Contacten patiëntenorganisaties
Het ziekenhuis onderhoudt contacten met een twee regionale patiëntenbelangenorganisaties:
Zorgbelang en Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Met Zorgbelang zijn gesprekken gevoerd
over de fusie. Daarnaast zijn er contacten met een groot aantal regionale patiëntenverenigingen.
Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd voor specifieke patiëntengroepen.
Zorgverzekeraars
• CZ Zorgverzekeringen
• VGZ
• Achmea
• Menzis
• Multizorg
• DSW
• ASR
Met alle zorgverzekeraars wordt individueel in het kader van de zorginkoop overleg gevoerd over
zorgvolume, prijs en kwaliteit. Dit overleg en de hieruit voortvloeiende follow-up neemt aan belang
toe en vereist steeds meer inspanningen van de ziekenhuizen.
In het kader van de voorgenomen fusie met het Lievensberg ziekenhuis zijn ook gesprekken met de
zorgverzekeraars gevoerd over het fusievoornemen en de hieruit voortvloeiende profielkeuze. Voor
de contractafspraken 2015 is reeds in gezamenlijkheid (Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis) overleg gevoerd met alle zorgverzekeraars.
Toezichthoudende autoriteiten
• Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
De contacten met de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren toegenomen in
verband met een toename van het aantal vragen vanuit de Inspectie. Dit hangt samen met een
roep om grotere transparantie over de zorgprocessen en resultaten van zorg.
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
• Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
• Autoriteit Consument en Markt (ACM)
• Arbeidsinspectie
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Gemeentebesturen van Roosendaal, Halderberge en Etten-Leur
Zorgaanbieders in de eerste lijn
• Huisartsen
Voor huisartsen worden nascholingsactiviteiten georganiseerd. Tweejaarlijks wordt er een driedaagse nascholing voor huisartsen en medisch specialisten gehouden.
• Zorggroep Bergen op Zoom/Roosendaal
• Zorggroep ‘Het huisartsenteam’ in Etten-Leur
• Verloskundigen
• Apothekers
• Paramedische centra
• Huidtherapeuten
• Stichting Huisartsenposten West Brabant
Het Franciscus Ziekenhuis participeert in het Centrum voor Verloskunde Roos, en is mede aandeelhouder van de Poliklinische apotheek Franciscus Ziekenhuis (CV/BV).
Tussen de gynaecologen van het ziekenhuis en Roos is een intensieve samenwerking.
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Met de Huisartsenpost Roosendaal is de samenwerking intensief, doordat zij sinds 2010 samen
met ROOS en de Poliklinische apotheek zijn gehuisvest in het Poortgebouw dat is gelegen aan de
voorzijde van het ziekenhuis. Verder zijn ook Huidpunt, Kraamcentrum DAT, Stichting Groenhuysen,
Thuiszorg West-Brabant en Thebe gevestigd in het Poortgebouw.
Zorgaanbieders in de Thuiszorg en sector Verzorging en Verpleging (V,V en T)
• Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
• Thuiszorg West-Brabant
• Stichting de Algemene ThuisZorg
• Thebe
• Stichting Groenhuysen
• Stichting Avoord
• Stichting Surplus Zorg
• Stichting tantelouise-Vivensis
Er is meerdere keren per jaar op diverse niveaus, bestuurlijk en operationeel overleg met ketenpartners om de zorgprocessen tussen de verschillende organisaties te optimaliseren.
Ziekenhuizen en zorginstellingen
• Lievensberg ziekenhuis
• Fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis (zie hoofdstuk 2.2.2)
• Gezamenlijk bestuur van Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis voor drie
		 stichtingen: Stichting Nucleaire Geneeskunde West Brabant, Stichting Pathologisch
		 en Cytologisch Laboratorium West Brabant en Stichting Medische Microbiologie
		 Roosendaal/Bergen op Zoom.
• Diverse samenwerkingen in de vorm van ziekenhuisoverstijgende maatschappen:
		 Chirurgie, Klinische Fysica, Microbiologie, Nucleaire Geneeskunde, Pathologie, Plastische
		 chirurgie, Psychiatrie, Reumatologie, Urologie en Gynaecologie.
• Amphia Ziekenhuis
Samenwerking op het gebied van IC zorg en cardiologie.
• Convenant met de ziekenhuizen: Lievensberg ziekenhuis en Amphia Ziekenhuis.
In 2011 hebben de bestuurders van het Amphia Ziekenhuis (Breda/Oosterhout), het Franciscus
Ziekenhuis (Roosendaal), en Lievensberg ziekenhuis (Bergen op Zoom) hun intenties en ambities
vastgelegd in een convenant. Het doel is het organiseren en aanbieden van een kwalitatief hoog
waardig zorgaanbod in de gehele regio West-Brabant.
• Revalidatiecentrum Breda
Met de Maatschap Revalidatie West Brabant bestaat een samenwerking inzake het gezamenlijk
vorm geven van de revalidatie in de regio. Deze samenwerking heeft ook haar bestuurlijke
verankering in de vorm van afspraken met het Revalidatie Centrum Breda en het Lievensberg
ziekenhuis.
• Stichting GGZ West Brabant
Met Stichting GGZ West Brabant vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats en samenwerking
met de neurologen inzake geheugenproblematiek.
• Stichting GGZ Breburg Groep Breda
• Ketensamenwerking CVA: Franciscus Ziekenhuis, Stichting Groenhuysen, Surplus Zorg, Thuiszorg
West-Brabant.
• Dr. Bernard Verbeeten Instituut Tilburg: radiotherapie voor patiënten met longaandoeningen
• Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI): spreekuur door radiotherapeuten van ZRTI
in Franciscus Ziekenhuis. Op locatie van het Franciscus Ziekenhuis is in juli 2014 een dependance
van het ZRTI geopend. Dit ter voorbereiding van het oncologisch profiel en oncologisch centrum
dat in Roosendaal gevestigd zal worden na de fusie.
• Regionaal Overleg Acute Zorg
• West Brabant Overleg Zorginstellingen
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Overige klantengroepen/ stakeholders en netwerken
Netwerken
• Regionaal Elektronisch Netwerk
Het ziekenhuis is lid van het Regionaal Elektronisch Netwerk (REN) in West Brabant, samen met
Amphia Ziekenhuis, Lievensberg ziekenhuis, het SHL en de huisartsorganisaties. De REN onderhoudt gezamenlijk een systeem ten behoeve van digitaal uitwisselen van patiëntengegevens
tussen de zorginstellingen en beveiligd emailverkeer.
• Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden
Het Franciscus Ziekenhuis is aangesloten bij het Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden.
Participatie in dit netwerk is gericht op het uitwisselen van informatie en het ontwikkelen van
methodologie inzake het ontwerp van zorgpaden.
• Netwerk Palliatieve Zorg, regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen
• Netwerk oncologische Zorg Zeeland, West Brabant
• Netwerk palliatieve Zorg, Tholen, Bergen op Zoom en Roosendaal
• Stichting West West i.o, Verbonden in zorg
Lidmaatschapen
• NVZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
• SAZ, Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen
Stichtingen waar Franciscus intensief mee samenwerkt
• Veilige Publieke Taak (VPT)
De VPT is een samenwerkingsovereenkomst met als doel het terugdringen van agressie en
geweld tegen werknemers met een publieke taak en het snel kunnen optreden als een incident
zich voordoet. De deelnemers aan dit project zijn de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom,
GGZ WNB, Jan Tinbergen College, Sterk in Welzijn, verslavingszorgorganisaties Novadic-Kentron,
Stichting Dag- en Woonvoorzieningen, Franciscus Ziekenhuis, Lievensberg ziekenhuis, Kellebeek
College, Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk Traverse en diverse OMO-scholen.
• Federatie Nederlandse Trombosediensten
Het Franciscus Ziekenhuis heeft een eigen trombosedienst die onderdeel uitmaakt van de
Federatie Nederlandse Trombosediensten.
• Transplantatie Stichting Nederland
Er bestaat een samenwerkingsrelatie met de Transplantatie Stichting Nederland die zowel kwalitatief, inhoudelijk als financiële ondersteuning biedt.
• Stichting Huisartsenlaboratorium
Met Stichting Huisartsenlaboratorium bestaat een samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van
de afstemming bij het inrichten van prikposten in de regio.
Overig
• Banken en Waarborgfonds voor de Zorg
• Inspectie voor Gezondheidszorg
• Rabobank Roosendaal-Woensdrecht, is de enige huisbankier van het Franciscus Ziekenhuis
• ROC West Brabant
Op het gebied van onderwijs is er een samenwerking met ROC West Brabant inzake theoretische
deelopleiding tot röntgenlaboranten en opleiding tot verpleegkundigen (BOL en BBL).
• Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen
Met Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen zijn er contacten met betrekking tot verschillende
opleidingen zoals de verpleegkundige opleiding HBOV. Het Franciscus Ziekenhuis participeert
bestuurlijk samen met deze partijen en vertegenwoordigers uit de sector Verpleging en Verzorging en de gehandicaptensector in “Partners in opleiden”.
• MEE West-Brabant, Het Punt, Tolk- en Vertaal Centrum Nederland
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3 Bestuur, toezicht bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1 Normen voor goed bestuur
3.1.1 Zorgbrede Governance Code
Het Franciscus Ziekenhuis vindt het van belang de landelijke Zorgbrede Governance Code volledig
toe te passen. Daartoe zijn de statuten en reglementen in 2006 herzien.
Minstens één keer per jaar wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk stil
gestaan en kritisch bekeken of de wijze van bestuur, toezicht en verantwoording nog voldoet aan de
eisen die het Franciscus Ziekenhuis zichzelf stelt, waarbij de Zorgbrede Governance Code de norm is.
Goede governance laat zich niet alleen in regels vangen, maar moet ook tot uitdrukking komen in
het doen en laten van personen. Belangrijk is te vermelden dat zowel de Raad van Bestuur als de
Raad van Toezicht zich er bewust van zijn dat zij een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor het eigen ziekenhuis. Zij betrekken op gepaste wijze alle interne én externe
belanghebbenden bij het beleid en zijn hierop ook aanspreekbaar. Een goede relatie met de Medische Staf, Cliëntenraad en Ondernemingsraad en andere interne organen binnen het ziekenhuis is
daarom onontbeerlijk. Het is belangrijk dat het Franciscus Ziekenhuis aandacht blijft geven aan het
gevoel van verbondenheid dat het ziekenhuis al vele jaren kenmerkt. Het gezamenlijk doel voor alle
medewerkers is er voor te zorgen dat de patiënt van het Franciscus Ziekenhuis kan rekenen op kwalitatief goede en snelle zorg en op een persoonlijke en betrokken benadering van alle medewerkers
en medisch specialisten. Het bijsturen en hierop toezien heeft blijvend de aandacht en vormt de
kern van het bestuursmodel: denken en werken vanuit het perspectief van de patiënt. Meer in detail
betekent dit op onderdelen van de Zorgbrede Governance Code 2013 het volgende:
De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming
In de missie en de visie is het uitgangspunt het leveren van ‘state of the art’ medisch specialistische
zorg vanuit het patiëntenperspectief. Dit krijgt concreet vorm via betrokkenheid van medewerkers
bij het gericht verbeteren van patiëntprocessen, regelmatig overleg met de Cliëntenraad, bestuurlijk
overleg met de Regionale Kruisvereniging, overleg met de provinciale patiëntenbehartiger (Zorgbalans) en gerichte patiëntenervaringsmetingen. Via onder meer zorgpaden wordt deze visie ook
vertaald in concrete afspraken over de organisatie van de zorg inclusief indicatoren. Investeringsbeslissingen vinden plaats via procedures waarbij interne en externe stakeholders worden betrokken.
Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.
Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging
Voor het overleg met Medische Staf, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Advies
Raad bestaat er een hoogfrequent voorzittersoverleg waarin prioriteiten worden bepaald en informatie over ontwikkelingen en signalen over de ervaren praktijk worden uitgewisseld. Tevens wordt
de voortgang van bestuurlijke besluitvormingsprocessen besproken. Deze overleggen zijn naar
volle tevredenheid van alle partijen en hebben een structureel karakter. Jaarlijks vindt er een vergadering plaats van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur met respectievelijk voorzitter Ondernemingsraad, voorzitter Cliëntenraad, voorzitter Verpleegkundige Adviesraad en Bestuur Vereniging
Medische Staf.

3.2 Wijziging Raad van Bestuur

De Raden van Toezicht van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis besluiten in
hun decembervergaderingen van 2013 tot een statutenwijziging om de geplande bestuurlijke fusie
door personele unies van de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht van beide ziekenhuizen
mogelijk te maken.
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Per 1 januari 2014 breiden de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen uit van twee naar vier
personen. In het Franciscus Ziekenhuis treden mw. Smalbraak en dhr. Ensing toe tot de Raad van
Bestuur die bestaat uit mw. Van Vliet en dhr. Van den Brand. Daarbij wordt de heer Ensing tot
voorzitter benoemd. In het Lievensberg ziekenhuis is het omgekeerd. Daar treden mw. Van Vliet
en dhr. Van den Brand toe tot de Raad van Bestuur die al onder voorzitterschap van de heer Ensing
staat. Zo ontstaat de facto één gemeenschappelijke Raad van Bestuur.
3.2.1 Taak en werkwijze Raad van Bestuur
De gemeenschappelijke Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het
besturen van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis. In het bijzondere jaar 2014
(´tussenjaar´ van de bestuurlijke fusie die uitdrukkelijk niet het einddoel van de ziekenhuisfusie is)
gaat veel bestuurstijd op aan onderlinge afstemming van de vierkoppige Raad van Bestuur, aan
overleg met de acht adviesorganen en met de nog niet gefuseerde maatschappen en vakgroepen
van medisch specialisten en aan de voorbereiding van de juridische en organisatorische fusie.
De Raad van Bestuur hecht grote waarde aan integriteit, voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren.
Het begin 2014 bijgestelde reglement Raad van Bestuur beschrijft de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Daarbinnen is een lid primair aanspreekbaar op de aan
hem toegewezen taken en aandachtsgebieden ongeacht de gezamenlijk verantwoordelijkheid
voor het geheel. Het reglement voorziet verder in regelingen voor besluitvorming en waarneming,
openbaarheid, openheid en interne en externe verantwoording.
In de statuten en het reglement Raad van Toezicht is vermeld welke informatie de Raad van Bestuur
minimaal aan de Raad van Toezicht ter beschikking stelt.
De informatie over de honorering van de bestuurders is vermeld in de jaarrekening en in DigiMV. De
beloning van de leden van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de NVZD regeling.
3.2.2 Nevenfuncties Raad van Bestuur
Onderstaande nevenfuncties van de leden zijn besproken met de Raad van Toezicht en gerubriceerd weergegeven.
De heer H. Ensing
Regionale bestuurlijke functies
• Voorzitter Stichting Nucleaire Geneeskunde West Brabant
• Voorzitter bestuur Stichting Medische Microbiologie Roosendaal – Bergen op Zoom
• Lid bestuur Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West Brabant
• Voorzitter Regionaal Elektronisch Netwerk
• Lid bestuur Stichting Projecten Arbeidsmarkt Zorg sector West Brabant (PAZ)
• Lid Raad van Toezicht Stichting Regionale Trombosedienst Breda e.o.
• Lid AdviesRaad Zuidwest RadioTherapeutisch Instituut
Lidmaatschap van netwerken
• Lid bestuur Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging
Overige activiteiten
• Lid bestuur Stichting Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
• Lid Raad van Commissarissen MediRisk
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De heer J. van den Brand
Regionale bestuurlijke functies
• Voorzitter bestuur Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West Brabant
• Lid bestuur Stichting Nucleaire Geneeskunde West Brabant
• Lid bestuur Stichting Medische Microbiologie Roosendaal – Bergen op Zoom, secretaris penningmeester
· Lid Ledenraad Rabobank Roosendaal-Woensdrecht
Lidmaatschap van netwerken
• Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)
• Lid van de Adviesraad van het Care Innovation Center
Mevrouw I. Smalbraak
Geen nevenfuncties in 2014
Mevrouw J. van Vliet
Regionale bestuurlijke functies:
• Lid bestuur Stichting Nucleaire Geneeskunde West Brabant
• Lid bestuur Stichting Medische Microbiologie Roosendaal – Bergen op Zoom
• Lid bestuur Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West Brabant
• Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg, regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen
• Lid Bestuur Regionaal Elektronisch Netwerk West Brabant
Overige activiteiten:
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Visio
• Lid Bestuurs Adviescommissie Kwaliteit en Organisatie NVZ
• Lid Raad van Advies, Hogeschool Zeeland, Academie Zorg en Welzijn
Lidmaatschap van netwerken
• Lid ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) Noord-Brabant
3.3 Raad van Toezicht
Het jaar 2014 is een intensief en dynamisch jaar. Aan het eind van dit jaar is de fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal formeel afgerond.
Dat vergt veel, heel veel, van alle medewerkers. Het is daarom gepast om op deze plaats allereerst
een warm woord van dank uit te spreken aan iedereen voor het resultaat: de fusie per 31 december
2014. Zeker ook omdat de zorg het werk is en blijft van mensen, waarbij tijdens de verbouwing de
winkel gewoon open blijft. Ook in 2015 zal verder worden gewerkt aan het integreren en uniformeren van processen en systemen op beide locaties om kwalitatief verantwoorde zorg, nu en in de
toekomst, te garanderen.
3.3.1 Taak en werkwijze Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het bestuur van het ziekenhuis en op de
algemene gang van zaken in de instelling. Hierbij toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur
bij beleidsvorming en uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie
in relatie tot de maatschappelijke functie van het ziekenhuis, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij het ziekenhuis betrokken zijn maakt. De Raad van Toezicht
vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om te waarborgen dat patiënten in de regio
West-Brabant toegankelijke en kwalitatief goede zorg kunnen (blijven) krijgen, en is ervan overtuigd
dat het in 2014 doorlopen fusieproces daarbij een noodzakelijke stap is geweest. Naast zijn toezichthoudende rol functioneert de Raad ook als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. De
Raad past de Zorgbrede Governance Code toe.
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De Raad van Toezicht benoemt, beoordeelt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur, zorgt voor
een goed functionerend intern toezicht, keurt strategische beslissingen van de Raad van Bestuur
goed en benoemt de accountant van de instelling. De middelen die de Raad bij de uitoefening van
zijn taken ten dienste staan, zijn vastgelegd in het reglement voor de Raad van Toezicht.
De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van alle voor een adequaat functioneren benodigde informatie. Dit gebeurt in de reguliere bijeenkomsten of, als daar aanleiding toe is, ook tussentijds. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht diverse formele overleggen met de adviesorganen
binnen het ziekenhuis. Omdat de Raad in 2014 een dubbelrol vervulde – en dus zowel Raad van
Toezicht van het Lievensberg ziekenhuis als van het Franciscus Ziekenhuis was – heeft zij met de
Ondernemingsraden, de Cliëntenraden, de Verpleegkundige adviesraden en de Stafbesturen van
beide ziekenhuizen diverse malen overleg gehad. Bij vrijwel alle vergaderingen was de Raad van
Bestuur aanwezig. Verder zijn ook werkbezoeken afgelegd aan medische en ondersteunende afdelingen.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De Cliëntenraad kan voor één zetel een bindende voordracht doen. Eén lid kan worden voorgedragen door de Ondernemingsraad.
De Vereniging Medische Staf kan voor één zetel een aanbeveling doen. Leden die op voordracht of
aanbeveling zijn benoemd zijn zich bewust van de noodzaak zonder last en ruggespraak te functioneren. Zij stellen zich onafhankelijk op ten opzichte van de voordragende partij. De Raad is zodanig
samengesteld dat ieder lid geschikt is om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en tevens
beschikt over specifieke deskundigheid op deelterreinen. Het totale spectrum van al deze deskundigheid maakt het mogelijk integraal toezicht te houden op het beleid van het ziekenhuis en de
realisatie hiervan door de Raad van Bestuur. Verder bestaat er een goede voeling met de regio WestBrabant en is er sprake van een evenwichtige vertegenwoordiging in de Raad van zowel de locatie
Roosendaal als de locatie Bergen op Zoom.
De Raad van Toezicht werkt met verschillende commissies. Zo is er een commissie Bedrijfsvoering en
Financiën/Audit, een commissie Kwaliteit en Veiligheid en een commissie Governance en Remuneratie. In het fusiejaar 2014 is er daarnaast ook een (tijdelijke) commissie Fusie en Integratie. In deze
commissies worden de onderwerpen inhoudelijk diepgaand voorbereid. De hoofdzaken worden
vervolgens besproken in de reguliere Raad van Toezicht vergadering. De informatie over de bezoldiging van de Raad van Toezicht is vermeld in de jaarrekening. De Raad van Toezicht volgt daarbij de
aanbevelingen van de NVTZ.
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3.3.2 Samenstelling en nevenfuncties
Per 31 december 2014 zijn, na de statutenwijziging van 31 december 2013, de Raden van Toezicht
van het Lievensberg ziekenhuis en het Franciscus Ziekenhuis voor de duur van één jaar, tot aan de
juridische fusie per 31 december 2014, samengevoegd. Dhr. Smits, volgens het rooster van aftreden
herbenoembaar per 1 maart 2014, gaf aan af te zien van herbenoeming en is per 31 december 2013
afgetreden. Dhr. Hermus besloot vroegtijdig zijn functie als Raad van Toezichtlid te beëindigen en
trad af op 31 december 2014.
Naam/functie
dhr. prof. dr. mr.
M.A.J.M. Buijsen

Hoofdfunctie
hoogleraar Recht & Gezondheidszorg
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

Nevenfuncties
- voorzitter Klachtencommissie
Drechtsteden VVT
- voorzitter Bezwaarschriftencommissie Sociale Zaken gemeente
Vlaardingen
- lid Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek Rijnmond
- lid Raad van Toezicht Allevo
- lid Raad van Advies van de Stichting Prostaatkanker

mw. prof.dr. M.C.E.
van Dam-Mieras

sinds 1 maart 2013 emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling en
onderwijsvernieuwing aan de Univer- siteit Leiden
tot oktober 2013 UNESCO hoogleraar bij de Open Universiteit
-

dhr. mr. drs. J.A.M.
Dingelstad

huisarts te Bergen op Zoom

lid Raad van Toezicht Atrium Medisch Centrum, Heerlen
lid Deltares Adviesraad
lid Nationale UNESCO Commissie
lid College voor Examens
lid directie TKI Biobased Economy
lid Raad van Toezicht University
College Roosevelt
lid Raad van Commissarissen
Unilever Nederland B.V. (tot 1 juli
2014)
lid Raad van Commissarissen
Stichting Impuls Zeeland

-

lid van de klachtencommissie
Huisartsenpost
Bergen op Zoom e.o.

lid Directieteam Katholieke Scholenstichting KS Fectio
voorzitter Domeingroep financiën,
middelen en huisvesting KS Fectio
directeur rk. basisschool St. Nicolaas
Odijk
dhr. drs. C.J.S.E.
Hermus

gepensioneerd huisarts

-

geen

dhr. ing. M.J.J. Mol
MBA

partner/adviseur Perficio Adviseurs
B.V.

-

lid bestuur Stichting Platform
Ontmoeten is Leren
voorzitter Het Punt, loket voor
wonen, welzijn en zorg
bestuurslid Stichting Community
Service Rotary Roosendaal

-
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dhr. L.A.M. van den interim management Ministerie van
Nieuwenhuijzen
Defensie (tot 1 mei 2014)
RA
Public Serving, Bestuur en Toezicht
Publieke Sector

-

-

-

dhr. W. de Ruiter
RA

voormalig partner Ernst & Young Accountants

		
-

mw. prof. mr.
M.D.B. Schutjens

lid Raad van Toezicht Universitair
Medisch Centrum Utrecht
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.
Algemene Rekenkamer Rijk, Den
Haag (vanaf 1 augustus 2014)
vicevoorzitter Raad van Toezicht
Stichting GGZ Breburg te Rijen
lid Raad Economische Aangelegenheden van Congregatie
Zusters
Franciscanessen ‘Alles voor Allen’
te Breda
voorzitter Raad van Toezicht
Stichting ZuidZorg te Veldhoven

juridisch adviseur gezondheidsrecht
bij Schutjens & De Bruin, Tilburg
deeltijd hoogleraar farmaceutisch
recht Bètafaculteit, Universiteit
Utrecht

Rooster van aftreden, herbenoeming en aanwezigheid bij vergaderingen in 2014
Naam
dhr. drs. M.J.J. Mol MBA
mw. prof. mr. M.D.B. Schutjens
dhr. W. de Ruiter RA
dhr. ir. G.P. Jacobs
dhr. drs. C.S.J.E. Hermus

Functie
Lid
Voorzitter
Lid
Lid
Lid

Benoeming
01.01.2007
01.01.2008
01.02.2012
01.01.2012
01.01.2013

Herbenoeming
01.01.2011
01.01.2012
01.02.2016
01.01.2016

dhr. L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA
mw. prof. dr. M.C.E. van DamMieras
dhr. mr. drs. J.A.M. Dingelstad
dhr. M.A.J.M. Buijsen

Vicevoorzitter

01.01.2012

01.01.2016

Aftredend
01.01.2015
01.01.2016
01.02.2020
01.01.2020
01.01.2015
(tussentijds)
01.01.2020

Lid

01.01.2013

01.01.2017

01.01.2021

Lid
Lid

01.01.2011
01.01.2011

01.01.2015

01.01.2019
01.02.2015
(tussentijds)
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Deelname aan Raad van Toezichtvergaderingen in 2014:
dhr. M.A.J.M. Buijsen				
6
mw. M.C.E. van Dam-Mieras		
6
dhr. J.A.M. Dingelstad				
8
dhr. C.S.J.E. Hermus 				
7
dhr. G.P. Jacobs 					
6
dhr. M.J.J. Mol MBA				
8
dhr. L.A.M. van den Nieuwenhuijzen 7
mw. M.D.B. Schutjens 			
8
dhr. W. de Ruiter RA				
7
Per 31 december 2013 werden ook de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen voor een periode
van één jaar samengevoegd. De samenstelling van de Raad van Bestuur werd daarmee als volgt:
dhr. J.M.L. Ensing, voorzitter, dhr. J.A.G.M. van den Brand, vicevoorzitter, mw. J. van Vliet, lid, en
mw. D.J.C. Smalbraak, lid. De portefeuilleverdeling binnen de Raad van Bestuur is besproken en vastgelegd.
3.3.3 Raad van Bestuur
De portefeuilleverdeling binnen de Raad van Bestuur is besproken en vastgelegd. Bij de vaststelling
van de honorering van de leden van de Raad van Bestuur is rekening gehouden met de Wet Normering Topinkomens.
3.3.4 Overleg met Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht komt in 2014 acht maal met de Raad van Bestuur in vergadering bijeen. Dit
zijn alle reguliere vergaderingen, er zijn geen extra vergaderingen. De vergaderingen verlopen alle
in een goede sfeer en kenmerken zich door een grote mate van wederzijdse openheid. De Raad is
van adequate informatie voorzien, die in voldoende mate is toegelicht of aangevuld, indien wenselijk. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten met het bestuur heeft de Raad van Toezicht vóór iedere
vergadering een kort overleg in besloten kring.
3.3.5 Besluitenlijst Raad van Toezicht
Belangrijke onderwerpen in het overleg van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur zijn in
2014:
• Het fusieproces tussen beide ziekenhuizen in al zijn aspecten (visie, beleid, organisatieontwikkeling, due diligence, omgaan met cultuurverschillen, interne en externe communicatie)
• Begroting, jaarrekening, financiële rapportages en vermogenspositie, vooral de ontwikkeling van
de solvabiliteit
• Bouwinitiatieven in beide ziekenhuizen verband houdend met lateralisatie
• Automatiseringsprojecten (EPD en EVS) en integratie van IT systemen
• Risicomanagement en risicobeheersing
• Kwaliteit en patiëntveiligheid
• Rapportages van de Inspectie Gezondheidzorg
• NIAZ accreditaties
• Voorbereiding integrale bekostiging per 1 januari 2015
• Wachtlijstontwikkeling
• Reductie van het ziekteverzuim
• Vacatures in de medische staf en maatschapaangelegenheden.
• Governance-ontwikkelingen in de zorg
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3.4 Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk wordt de inrichting en werking toegelicht van de Planning & Control cyclus, de bestuurlijke informatievoorziening, alsmede de instrumenten om de strategie en het beleid van het
ziekenhuis te realiseren, te evalueren en bij te sturen. Daarnaast worden enkele ontwikkelingen beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsvoering.
3.4.1 Planning & Controlcyclus
Met de Planning & Control cyclus wordt beoogd het management te voorzien van een sturingsinstrument om de bedrijfsvoering op transparante, planmatige en toetsbare wijze in te richten, de
voortgang van activiteiten te bewaken en gestelde doelen te realiseren.
Onderdelen van de Planning & Control cyclus zijn de jaarplancyclus, de begrotingscyclus, de tussentijdse managementinformatie en de jaarverslaglegging. De Planning & Control cyclus is geen
statisch instrument. Zowel interne als externe ontwikkelingen zullen vertaald moeten worden in
de Planning & Control cyclus. Hierbij is het van belang dat de Planning & Control cyclus gelijke tred
houdt met de besturingsvisie en de organisatieontwikkeling in het ziekenhuis. Hoofddoelstelling is
dat de Planning & Control cyclus een bijdrage levert aan een goede besturing en bedrijfsvoering van
het Franciscus Ziekenhuis.
De jaarcyclus begint met de opstelling van een kaderbrief door de Raad van Bestuur waarin de prioriteiten en doelstellingen voor de jaarplannen en begrotingen staan beschreven. Daarna maken
budgethouders jaarplannen en begrotingen en vindt vaststelling plaats door de Raad van Bestuur
en goedkeuring door de Raad van Toezicht. Gedurende het jaar worden de resultaten maandelijks
en viermaandelijks gemeten en besproken.
De Planning & Control functie en de bestuurlijke informatievoorziening worden ondersteund door
de afdeling Planning & Control, onderdeel van de Stafdienst Financiën en Informatievoorziening. Zij
dragen zorg voor de managementinformatie en tussentijdse informatievoorziening aan budgethouders en geven hen bedrijfseconomisch advies.
3.4.2 Risicomanagementsysteem
Het Franciscus Ziekenhuis heeft een risico-inventarisatie en -analyse opgesteld. Hierbij zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht en geprioriteerd. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd en krijgt zijn vertaling in de jaarplannen van de desbetreffende organisatieonderdelen. Niet
alleen om risico’s te beheersen maar ook om kansen te benutten.

3.5 Vereniging Medische Staf

De Vereniging Medische Staf (VMS) bestond eind 2014 uit 159 leden: 119 leden hiervan zijn als gewoon lid verbonden aan de VMS en 40 leden als buitengewoon lid. Dit is inclusief twee specialisten
ouderengeneeskunde, drie radiotherapeuten en een poliklinisch apotheker. Medisch specialisten
die voor minder dan 40% in het ziekenhuis hun praktijk of werk uitoefenen zijn buitengewoon lid.
Het Franciscus Ziekenhuis telt 30 specialismen (inclusief ondersteunende diensten). De Vereniging
Medische Staf wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door het Bureau Medische Staf, waarin
werkzaam zijn een beleidsmedewerker Medische Staf en een secretaresse Bureau Medische Staf.
De Medische Staf stelt zich ten doel het bevorderen en dragen van (mede)verantwoordelijkheid met
betrekking tot:
• Het bieden van optimale patiëntenzorg.
• Het inrichten van een patiëntgerichte en doelmatige ziekenhuisorganisatie.
• Het behartigen van de functionele, vakinhoudelijke en materiële belangen van zijn leden.
• Het bevorderen van de professionele kwaliteit van zijn leden.
De Medische Staf is nadrukkelijk partner bij de totstandkoming van het strategische beleid van het
Franciscus Ziekenhuis. Met de Raad van Bestuur is een convenant getekend waarin bepalingen ten
aanzien van de samenwerking zijn opgenomen. De Medische Staf is vertegenwoordigd in ziekenhuis- en stafcommissies. De voorzitter en vicevoorzitter van het Stafbestuur zijn tevens lid van het
Managementteam.
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Samenstelling
De leiding van de Medische Staf berust bij het Stafbestuur. Dit bestuur draagt zorg voor beleidsen adviesvoorbereiding en voert daartoe namens de leden overleg, zowel met interne als externe
partijen. Voor grote ziekenhuisbrede projecten worden binnen het Stafbestuur portefeuillehouders
benoemd.
In juni trad D. Deraedt af als lid van het Stafbestuur. Besloten werd de vacature niet op te vullen in
verband met de fusie van de medische staven Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis per
januari 2015. Vanaf begin 2014 vergaderde het Stafbestuur van beide ziekenhuizen een maal per
twee weken met elkaar.
Samenstelling bestuur Vereniging Medische Staf in 2014:
P. Brummel
R. Pal
Mevr. K. Noz
Mevr. A. Groenhuijzen
D. Deraedt
Tot 20-06-2014

Chirurg
Gynaecoloog
Dermatoloog

Voorzitter
Vice-voorzitter; portefeuille bouwzaken
Secretaris, portefeuille investeringen,
anderhalve lijnszorg
Ziekenhuisapotheker
Penningmeester, portefeuille kwaliteit &
veiligheid
Anesthesioloog-intensivist Algemeen lid, portefeuille ICT

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden, taken en werkwijze van de leden van de Vereniging Medische Staf en het
Stafbestuur zijn vastgelegd in de statuten. In het wekelijkse informele overleg tussen de voorzitter
van het Stafbestuur en de Raad van Bestuur worden prioriteiten bepaald en wordt informatie uitgewisseld over ontwikkelingen en signalen over de ervaren praktijk. Elke twee weken is er een formeel
overleg tussen Raad van Bestuur en Stafbestuur. De agenda wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld.
Het Stafbestuur overlegt in principe tien maal per jaar met de Medische Staf. Dit is vijf maal in een
Kernstafvergadering en vijf maal in een Plenaire stafvergadering. In deze vergaderingen vindt besluitvorming plaats over adviezen, beleidsvoornemens en zorginhoudelijke zaken, die vanuit de organisatie worden aangedragen.
Onderwerpen overleg
Belangrijke onderwerpen die in 2014 aan de orde kwamen tijdens de verschillende overlegvormen
waren:
• Fusieplannen Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis en in het bijzonder de integratie
tussen beide medische staven
• Statuten voor de nieuwe VMS
• Reorganisatie en duaal management; de voorzitter en vicevoorzitter van het Stafbestuur zijn lid
van het ManagementTeam
• Adviesaanvraag juridische fusie
• Adviesaanvraag organisatorische fusie
• Adviesaanvraag Moeder & Kindcentrum
• Adviesaanvraag en functie medisch specialist kwaliteit & veiligheid (Adviseur Medische Zaken)
• Adviesaanvraag integratie twee afdelingen en integratie vijf niet-zorg clusters
• Adviesaanvraag medisch manager op zorggroepniveau
• Adviesaanvraag deelname transmuraal samenwerkingsverband
• Dynamisch beleidsplan
• Bouwplannen en investeringen meerjarenplan
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Intensive Care – samenwerking met IC Lievensberg ziekenhuis
Verzelfstandigingplannen Reumatologie
Code behandelingsbeperking
EPD/ERP
Integrale bekostiging – medisch specialist na 2014 (Medisch Specialistische Bedrijven)
Scopiecentrum
Dossieronderzoek sterftecijfers
Aanpassing protocol Hoofdbehandelaar
Patiëntveiligheid en Kwaliteit (dit is een vast agendapunt voor de stafvergaderingen)
IGZ-zaken
Klachten, claims en calamiteiten
NIAZ accreditatie
Rapportages kwaliteitsgesprekken en visitatierapporten maatschappen/vakgroepen
Oncologische zorg
Proces integrale tarieven per 2015
Commissie Nieuwe Medische Interventies
HSMR
Invoering HiX (digitale patiëntenregistratie)

Kwaliteit
• Maatschappen en vakgroepen ontvangen elke vier maanden een overzicht met alle binnengekomen klachten van patiënten. Dit ter bespreking en opvolging binnen de maatschap/vak
groep.
• De kwaliteitscommissie Medische Staf stimuleert de maatschappen en vakgroepen tot kwaliteitsverbetering en ziet in een driejaarlijkse cyclus toe op de kwaliteit van het medisch specialistisch
handelen. In 2012 is de commissie gestart met de vierde ronde van de kwaliteitsbesprekingen.
Hiervoor zijn nieuwe criteria opgesteld. De commissie heeft in 2014 gesprekken gevoerd met zes
maatschappen/vakgroepen.
• Waar mogelijk wordt zorg verleend volgens de methodiek van zorgpaden. In 2014 is verder ge
werkt aan de ontwikkeling van zorgpaden. Er zijn diverse zorgpaden gestart en geïmplementeerd.
• In het kader van Individueel Functioneren Medisch Specialisten zijn in 2014 eenentwintig
Appraisal & Assessment (A&A) gesprekken gehouden, inclusief zes gesprekken met medisch
specialisten van brugmaatschappen die in het Lievensberg ziekenhuis zijn gehouden. Dit houdt
in dat er in totaal, vanaf de start in 2009, 124 gesprekken hebben plaatsgevonden, waarvan
vierentwintig in het Lievensberg ziekenhuis. De intentie is om per jaar ongeveer veertig gesprekken te voeren. Door drukke werkzaamheden rondom de implementatie van het EPD en de
fusie van de ziekenhuizen en maatschappen is deze planning niet gehaald. Veel gesprekken die
eind 2014 gepland stonden zijn verzet naar begin 2015.
• Medisch specialisten uit diverse maatschappen en vakgroepen verzorgen regelmatig in- en
externe bijeenkomsten en bijscholingslessen, onder meer voor verpleegkundigen, arts- en coassistenten, patiënten, huisartsen en overige partners uit het adherentiegebied.
• De medisch specialisten zijn nauw betrokken bij de uitwerking van de tien thema’s uit het VMS
Veiligheidsprogramma ter terugdringing van de onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen.
• In 2014 zijn door diverse maatschappen en vakgroepen patiëntenraadplegingen uitgevoerd.
• Een standaard agendapunt op de stafvergaderingen is Patiëntveiligheid & Kwaliteit. In het kader
hiervan zijn presentaties gehouden over doelmatig voorschrijven, ICD-10, palliatieve zorg, linksrechts verwisseling, medische technologie en er is een terugkoppeling gegeven vanuit de
patiëntenklachtencommissie.
• De verbeterpunten uit het calamiteitenoverzicht worden periodiek besproken tussen Stafbestuur
en Raad van Bestuur tijdens het SB/RvB overleg.
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Visitaties
In 2014 werden de volgende maatschappen/vakgroepen gevisiteerd:
• Nucleaire Geneeskunde
• Orthopedie
• Reumatologie
Collectieven
De vrijgevestigd medisch specialisten zijn verenigd in vijf collectieven. Aan het grootste collectief,
de Stafmaatschap Franciscus Ziekenhuis, nemen veertien maatschappen deel. Daarnaast is er het
collectief Pathologen, het collectief Oogartsen/Plastisch chirurgen, het collectief Radiologie en het
collectief Reumatologie.

3.6 Cliëntenraad

De Cliëntenraad van het Franciscus Ziekenhuis behartigt de gemeenschappelijke belangen van
degenen die kiezen voor de zorg die wordt verleend door het Franciscus Ziekenhuis. Zij doet dit
door op te treden als een actieve, toegankelijke en invloedrijke raad. De Cliëntenraad adviseert niet
alleen, maar praat ook mee over de ontwikkelingen in de ziekenhuisorganisatie. Een optimale zorg
voor de cliënten staat centraal, met accenten op kwaliteit en communicatie. Binnen de mogelijkheden van het Franciscus Ziekenhuis kan de Cliëntenraad de invloed van de cliënten op de vraaggerichte zorg versterken. Met als resultaat dat iedere cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft. De Cliëntenraad kan dit realiseren door systematisch na te gaan op welke wijze de kwaliteit en de kwantiteit
van de zorg gegarandeerd of verbeterd kan worden.
Adviseren
De Cliëntenraad neemt binnen het ziekenhuis een onafhankelijke positie in en bestaat uit vrijwilligers die afkomstig zijn uit het werkgebied van het ziekenhuis. De Cliëntenraad kijkt vanuit het
oogpunt van de patiënt naar de zorg van het Franciscus Ziekenhuis. De raad denkt mee over het ziekenhuisbeleid en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur. Vooral
in deze periode waarin er veel veranderingen in de zorg plaatsvinden, is de Cliëntenraad van groot
belang bij het behartigen van de belangen van alle cliënten. De Cliëntenraad is aangesloten bij het
Netwerk Cliëntenraden in de Zorg, dit is een landelijke organisatie.
De Cliëntenraad heeft zich in 2014 zeer intensief bezig gehouden met de voorgenomen fusie met
het Lievensberg ziekenhuis. De overige onderwerpen die op de agenda stonden waren onder andere: kwaliteit en veiligheid (NIAZ en patiëntveiligheid), informatievoorziening (patiëntenraadplegingen), gastvrijheid, wacht- en toegangstijden, reorganisatie verpleegafdelingen, businesscase
uitbreiding gebouw locatie Lievensberg (het nieuw te bouwen Moeder & Kindcentrum).
Contact met medewerkers
De Cliëntenraad professionaliseert zich en wil daarvoor informatie vanuit de organisatie ontvangen.
Het contact met medewerkers is essentieel om een goed beeld te krijgen van wat er speelt. De Cliëntenraad heeft contacten door het gehele ziekenhuis.
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Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad van het Franciscus Ziekenhuis bestaat uit maximaal negen leden. In 2014 heeft de
Cliëntenraad de raad aangevuld met twee aspirant-leden. Deze leden zijn drie maanden aspirant-lid
voordat zij formeel toetreden tot de Cliëntenraad. De raad bestond eind 2014 na toetreding van de
twee aspirant-leden uit zeven leden.
Vergadercyclus
De Cliëntenraad maakt gebruik van verschillende overlegsituaties, namelijk:
• Maandelijks overleg met de leden van de Cliëntenraad.
• Driemaandelijks overleg met de Raad van Bestuur.
• Jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht.
• Diverse interne overlegvormen, zoals met de Ondernemingsraad, het hoofd facilitair en met de
klachtenfunctionaris.
• Diverse externe overlegvormen, zoals de contacten met cliëntenraden van andere ziekenhuizen.
• Daarnaast heeft de Cliëntenraad een afvaardiging in de kerngroep NCZ (Netwerk Cliëntenraden in
de Zorg).
• Het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad heeft maandelijks overleg met lid Raad van Bestuur.
• Leden van de Cliëntenraad wonen ook regelmatig interne bijeenkomsten bij zoals zorgpodia en
de werkgroep gastvrijheid.
Ondersteuning Cliëntenraad
De Cliëntenraad heeft geen eigen budget en wordt financieel ondersteund door de organisatie.
Verder heeft de Cliëntenraad ondersteuning van een ambtelijk secretaris. De Cliëntenraad streeft er
naar om jaarlijks op scholing te gaan ter ondersteuning van lopende zaken. In 2014 heeft de Cliëntenraad zich door een extern adviseur op beleidsmatig gebied en een extern adviseur op juridisch
gebied laten ondersteunen met betrekking tot de voorgenomen fusie met Lievensberg ziekenhuis.

3.7 De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) heeft vijftien zetels en werkt met vaste commissies voor P&O, F&I, Facilitair en de Medisch Ondersteunende Sector. Verder werkt de OR met projectgroepen die ingezet worden indien een onderwerp daarvoor geschikt is. De OR en de vaste commissies worden aangestuurd
door het dagelijks bestuur, dat gevormd wordt door de voorzitter, vice-voorzitter en de ambtelijk
secretaris.
Vergadercyclus
De leden van de OR komen elke dinsdagmiddag bij elkaar. Daarnaast zijn er verschillende gestructureerde overlegsituaties, namelijk:
• Overlegvergadering tussen OR, Raad van Bestuur en hoofd P&O, deze heeft acht maal plaatsgevonden, waarvan eenmaal met de Raad van Toezicht.
• OR-vergadering, plenaire vergadering, zes maal per jaar definitief met daarnaast nog zes maal de
optie tot vergaderen indien het nodig is.
• Delegatieoverleg, dit is een gesprek tussen de Raad van Bestuur, het hoofd P&O en het dagelijks
bestuur van de OR, tweewekelijks. Dit overleg is in de loop van het jaar afgeschaft wegens wijziging van werkzaamheden.
• Commissie-overleggen met de vaste commissies van de OR en de afvaardiging van de organisatie, zes maal per jaar.
• De commissie P&O heeft contacten met de arbo-arts.
• Bijna wekelijks overleg tussen de leden van de OR, de vaste commissieleden en de projectgroep
leden.
Een delegatie van de OR neemt naast bovenstaande overleggen ook deel aan landelijke overlegvormen. Met de andere adviesorganen in het Franciscus Ziekenhuis, de Cliëntenraad, de VAR en het
Stafbestuur heeft ook overleg plaatsgevonden.
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Onderwerpen in 2014
Instellingsbrede onderwerpen worden door één of meerdere commissies of projectgroepen uitgewerkt en verder afgehandeld door de OR. In 2014 zijn onder andere de volgende onderwerpen aan
de orde geweest: Culturele- en financiële due-dilligence, juridische fusie, werktijdenwijzigingen,
bereikbaarheidsdiensten, strategisch personeelsbeleid, opleidingsbeleid, harmonisatie personeelsregelingen met locatie Bergen op Zoom, leerplein, jaargesprekken, functiebeschrijvingen, verplichte
feestdagen, bekostiging medisch specialisten, klinische kinderverpleegkunde, oncologisch centrum,
integratie afdelingen en clusters, verlenging contract Bedrijfsartsen 5, intentieverklaring pathologie,
transmuraal samenwerkingsverband. De OR is in 2014 voornamelijk bezig geweest met de adviesaanvraag voor de fusie met ziekenhuis Lievensberg.
Scholing
De OR maakt sinds 2012 bijna geen gebruik meer van een algemeen scholingsdoel. De OR en de
commissies/projectgroepen laten zich meer onderwerpgericht scholen. Op deze manier vergroten
de OR-leden hun kennis en expertise over bepaalde onderwerpen die in de organisatie spelen. Ook
het dagelijks bestuur laat zich regelmatig bijscholen, zoals een scholing gericht op de voorgenomen
fusie. De Ondernemingsraden van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis hebben
in april een gezamenlijke scholingsdag gehad.

3.8 Verpleegkundige Adviesraad

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) bestond in 2014 uit vijf leden. In bijlage 3 treft u een overzicht
aan van de leden.
Activiteiten en onderwerpen
In 2014 heeft de VAR zich met de volgende activiteiten en onderwerpen bezig gehouden:
• Jaarthema Patiëntveiligheid.
• Deelname aan diverse werkgroepen: Patiëntveiligheid, Kliniek op orde, VIM-meldingen en
Bevoegd en bekwaam.
• Deelname aan fusie gerelateerde werkgroepen: Verpleegkundige zorgvisie, Kwaliteit en veiligheid, uniformkeuze, integratie VAR.
• Frequent overleg met VAR Lievensberg ziekenhuis en Raad van Bestuur ter voorbereiding op
integratie VAR per 1 januari 2015.
• Deelname aan de Dag van de Zorg: organiseren van een symposium, waarvoor ook de verpleegkundigen van het Lievensberg ziekenhuis werden uitgenodigd.
• Audits afgenomen met betrekking tot medicatieveiligheid.
De VAR beschikt over een boekje wat een aantal standaard verpleegkundige procedures bevat. Op
aanvraag wordt het VAR boekje uitgereikt. Iedere gebruiker is vrij om er zijn eigen geheugensteuntje
van te maken. Een rekenboekje maakt deel uit van het VAR boekje. Voor de leerlingen worden presentaties door de VAR gehouden. Deze vinden ongeveer driemaal per jaar plaats. Op aanvraag worden presentaties verzorgd voor teamvergaderingen.
Adviezen
De VAR heeft een aantal adviezen uitgebracht:
• Advies verzorgend wassen
• Advies Moeder & Kindcentrum
• Advies organisatorische fusie
• Advies juridische fusie
• Advies topstructuur fusieziekenhuis
• Advies kwetsbare ouderen naar aanleiding van audits
Enkele adviezen, die de VAR in 2013 heeft gegeven, worden in 2014 nog gevolgd en besproken met
de Raad van Bestuur.
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Vergadercyclus
De leden van de VAR komen eenmaal in de veertien dagen op maandag bij elkaar. Daarnaast zijn er
verschillende gestructureerde overlegsituaties, namelijk:
• Overlegvergadering tussen lid Raad van Bestuur en dagelijks bestuur, zesmaal per jaar.
• Overleg tussen voorzitter VAR en lid Raad van Bestuur, zesmaal per jaar.
• Vergadering Algemeen bestuur VAR, eenmaal in de zes weken.
• Dagelijks bestuur, eenmaal in de veertien dagen.
• Overleg met andere adviesorganen:
- met de OR eenmaal in de twee maanden
- met de medische staf eenmaal per jaar.
• Met de VAR Lievensberg kwam de VAR Franciscus verschillende keren bijeen. Er wordt gestreefd
naar een integratie van beide verpleegkundige adviesraden in 2015.
• Deelname regionale bijeenkomsten met meerdere verpleegkundige adviesraden van ZuidNederland. Gestreefd wordt om deel te nemen aan de landelijke netwerkbijeenkomsten georganiseerd door de VenVN, tweemaal per jaar.

3.9 Protocollen Advies Commissie

De commissie bestond in 2014 uit vier personen: een voorzitter, een secretaris en twee leden. In bijlage drie zijn de namen van de leden opgenomen.
Na het vertrek van de wetenschappelijk medewerker per 1 juni 2014 ontstond een vacature voor
een lid met aandachtsgebied financiële en organisatorische gevolgen voor het ziekenhuis. Wegens
de voorgenomen fusie is deze niet meer ingevuld, maar zijn oriënterende gesprekken met de zorggroepmanager en de Raad van Bestuur gevoerd voor het vormen van één commissie voor beide
locaties.
De commissie vergadert volgens een vast schema, maar de advisering van de studies wordt per mail
gecommuniceerd om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijn van de RET 2012. In totaal is de
commissie afgelopen jaar zes keer bijeen gekomen voor een bespreking.
Beoordeling
In het verslagjaar werden vijf WMO-plichtige protocollen beoordeeld, waarbij in alle gevallen een
positief advies gegeven werd. Het waren vier commerciële trials en één niet-commerciële trial. De
ingediende protocollen betroffen in alle gevallen multicenter onderzoeken. In drie gevallen ging het
om fase drie geneesmiddelenonderzoek. Daarnaast zijn er nog een fase twee en een observationele
studie beoordeeld. Ook zijn vijf niet WMO-plichtige onderzoeken besproken.
De wettelijke termijn voor lokale advisering met betrekking tot een protocol volgens de RET 2012
bedraagt twee weken vanaf het moment dat de indiener het verzoek indient bij de Raad van Bestuur. In 2014 bedroeg de gemiddelde tijd tot advisering door de PAC tweeëntwintig dagen nadat
het verzoek om lokale beoordeling ontvangen werd. Voor twee protocollen geldt dat deze met een
lichte overschrijding van de termijn werden beoordeeld. Langere overschrijding van één protocol
werd veroorzaakt wegens het door onderzoeker niet volledig aanleveren van alle gewenste informatie.
In 2014 heeft de commissie bericht ontvangen van beëindiging van tien studies. Per 31 december
2014 zijn er in het ziekenhuis volgens de gegevens van de PAC achtentwintig lopende studies, onder
te verdelen in twee fase twee onderzoeken, elf fase drie onderzoeken, vijf fase vier onderzoeken, zes
observationele studies, een epidemiologische studie, een enquête onderzoek en twee niet geneesmiddel gerelateerde interventieonderzoeken.
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4.		 Beleid, inspanning en prestaties
4.1 Meerjarenbeleid
4.1.1 Missie
De missie van het Franciscus Ziekenhuis geeft aan waar het ziekenhuis voor staat en waar ze aan
werkt:
• Multidisciplinaire professioneel specialistische zorg is de kern van ons bestaan.
• We vinden het belangrijk geworteld te zijn in de regio.
• We sluiten aan bij de behoefte van de patiënt.
• We kunnen het niet alleen, maar werken samen: intern, maar ook extern.
• We zorgen voor continuïteit van de ziekenhuiszorg.
• Vernieuwing is een onlosmakelijk onderdeel van het werk: inhoudelijk én procesmatig.
4.1.2 Visie
In haar visie kiest het Franciscus Ziekenhuis ondubbelzinnig voor verbinding en vernieuwing.
Verbinding met inwoners uit haar werkgebied, verbinding met patiënten, verbinding met andere
zorgverleners in de regio en verbinding tussen medisch (ondersteunend) specialisten en medewerkers binnen het Franciscus Ziekenhuis. De complexer wordende zorg vereist multidisciplinaire
samenwerking. Verbinding met patiënten en tussen zorgverleners is het antwoord op deze complexere zorgvraag. Daarbij vragen inhoud en organisatie van zorg constant om vernieuwing.
Vernieuwen om te voldoen aan de nieuwste medische inzichten, vernieuwing op het gebied van
medische technologie en ICT en vernieuwing in de wijze van samenwerking. Vernieuwing van de
externe samenwerking door inbedding van het Franciscus Ziekenhuis in de regio en door de wijze
waarop zorg wordt verleend in nauwe samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, instellingen
voor verpleging en verzorging en andere zorgaanbieders. Vernieuwing van de interne samenwerking waarbij patiëntenprocessen leidend zijn bij de inrichting en organisatie van zorg.
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Visie 2020
In 2010 heeft het Franciscus Ziekenhuis Visie 2020 ontwikkeld. 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 de patiënt. Kernpunten uit de Visie 2020
zijn:
• Visie op patiëntenzorg
- Zorg is dichtbij beschikbaar en geworteld in de sociale omgeving.
- Wat kwaliteit van zorg is wordt bepaald in samenhang met de omgeving.
- Kwaliteit van zorg hangt direct samen met de kwaliteit van samenwerking.
- Kwaliteit van zorg vraagt om een zorgvuldige balans tussen herkenbaarheid van behandelaar
		 enerzijds en specialisatie en functiedifferentiatie anderzijds.
• Visie op medewerkers
- Kernwaarden zijn professionaliteit, passie voor de zorg en plezier in het werk.
- Behoud van medewerkers is goed voor medewerkers en het ziekenhuis.
- Opleiden van nieuwe professionals is vanzelfsprekend.
- Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk.
- Ondernemerschap en een externe oriëntatie van medewerkers zijn noodzakelijk voor
		 vernieuwing.
• Visie op samenwerking
- De patiënt ervaart de zorg als vanzelfsprekend en samenhangend.
- Samenwerking vereist een gedeelde visie op patiëntenzorg.
- Samenwerking met externe partijen is noodzakelijk om kwaliteit en doelmatigheid van zorg
		 blijvend te waarborgen.
• Visie op innovatie
- Een verandercultuur is noodzakelijk om inhoud, processen en organisatie van zorg continu te
		 verbeteren.
- Informatisering is een belangrijke pijler voor het continu verbeteren van kwaliteit en doel		 matigheid.
4.1.3 Speerpunten strategisch beleid
Het strategisch beleid van het Franciscus Ziekenhuis is gestoeld op acht speerpunten:
1. Breed pakket van medisch specialistische zorg in de regio
Het Franciscus Ziekenhuis kiest voor het aanbieden van een breed pakket aan medisch-specialistische zorg. Hier wordt voor gekozen vanuit de overtuiging dat patiënten behoefte hebben aan zorg
dichtbij huis, geleverd door zorgaanbieders die ingebed zijn in de regio. Om dit waar te maken wordt
niet-vrijblijvende samenwerking aangegaan met andere ziekenhuizen en ketenpartners in West-Brabant. Met het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom is een fusietraject ingegaan. Op 1 januari
2015 fuseren beide ziekenhuizen tot een ziekenhuisorganisatie. Deze samenwerking garandeert dat
een breed pakket van kwalitatief hoogwaardige medisch-specialistische zorg voor patiënten uit het
werkgebied in de regio beschikbaar blijft.
2. Persoonlijke en gastvrije zorg
Het Franciscus Ziekenhuis staat voor persoonlijke zorg. Medewerkers werken samen in een organisatie die georganiseerd is rondom de zorgvraag van de patiënt. Concentratie zal plaatsvinden van
complexe behandelingen met een laag volume. Uitgangspunt voor het Franciscus Ziekenhuis
echter blijft een generalistisch werkend medisch specialist waardoor altijd duidelijk blijft welke dokter de regierol vervult voor het behandelproces van de patiënt. Evenzo is voor de patiënt duidelijk
wie binnen het Franciscus Ziekenhuis aanspreekbaar is ten aanzien van zijn/haar zorgproces. Deze
zorg wordt geleverd door betrokken medewerkers in een organisatie waar patiënten zich welkom
voelen.

Jaardocument 2014

29

3. Veilige zorg door betrokken en gekwalificeerd personeel
Het Franciscus Ziekenhuis staat voor veilige zorg die kwalitatief goed is. Wat kwaliteit is wordt bepaald in samenhang met verwachtingen van de patiënt en de omgeving. De basis voor kwalitatieve
en veilige zorg zijn medewerkers en medisch specialisten die zich bewust zijn van de risico’s van hun
handelen en een cultuur die stimuleert om te leren van fouten en te verbeteren. Veel belang wordt
gehecht aan de zelfverantwoordelijkheid van medewerkers en medisch specialisten om de eigen
deskundigheid te onderhouden. Een externe oriëntatie is nodig om blijvend op de hoogte te zijn
van ontwikkelingen die bijdragen aan veilige en kwalitatieve zorg. Vanuit de organisatie wordt dit
gefaciliteerd. Werven, opleiden en behouden van medisch ondersteunend specialisten en medewerkers vormt daarom, mede gezien de krapper wordende arbeidsmarkt voor specialistische functies,
één van de speerpunten van het strategisch beleid.
4. Duurzame relatie met andere zorgaanbieders
Zorg wordt dicht bij huis aan de patiënt geleverd. Complexer wordende zorg vraagt om afstemming
in de keten en een visie op zorg die gedeeld wordt door zorgaanbieders in de regio. Daarvoor is
het belangrijk dat zorgaanbieders geworteld zijn in de regio en dat multidisciplinaire zorg in gezamenlijkheid wordt verleend. Ketenfinanciering stimuleert samenwerking en zorgt voor versterkte
onderlinge afhankelijkheid van zorgaanbieders in de keten. Het Franciscus Ziekenhuis kiest voor
duurzame relaties met ziekenhuizen en ketenpartners in de regio.
5. Procesgerichte organisatie
De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het slechten van grenzen tussen afdelingen die
betrokken zijn bij dezelfde zorgprocessen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van multidisciplinaire zorgpaden samen met ketenpartners en de coalitiebeweging waarbij professionals van
verschillende disciplines en afdelingen gezamenlijk werken aan het verbeteren van het proces voor
de patiënt. In de komende beleidsperiode zullen deze ontwikkelingen worden doorgezet. Uitgangspunt is het creëren van een verbetercultuur waarin de patiënt centraal staat en die een beroep doet
op de professionaliteit van medewerkers die sturing geven aan het proces.
6. Meer met minder
Ontwikkelingen op het gebied van de bekostiging van de ziekenhuiszorg zijn talrijk. De overgang
naar de prestatiebekostiging, het vervallen van de transitiefinanciering, de weinig transparante productstructuur en de andere wijze van contractering door zorgverzekeraars kunnen in dat kader worden genoemd. Deze ontwikkelingen zullen resulteren in een scherpere prijsstelling bij de contractering van zorg, het afschaffen van de bevoorschotting en een veel directere relatie tussen productie
en opbrengsten. Intern zorgen investeringen in bouw tot een toegenomen kapitaalsbeslag. Deze
ontwikkelingen vragen om een bedrijfsvoering die gericht is op het sturen op balans tussen kosten
en opbrengsten en een organisatiestructuur die deze sturing op decentraal niveau faciliteert. Het
vraagt ook om toenemende participatie van medisch specialisten bij de bedrijfsvoering.
7. Sturen met informatie
Zorgvuldige vastlegging en het waarborgen van de toegankelijkheid van patiëntgegevens zijn essentieel voor goede multidisciplinaire zorg. Verbinding met patiënten en zorgaanbieders vereist een
goede gegevensuitwisseling waar nodig. Het sturen op processen en het afleggen van verantwoording aan de samenleving vragen om een duidelijke informatiearchitectuur en goede mogelijkheden
om informatie te ontsluiten. Het toekomstbestendig inrichten van de ICT systemen voor zowel de
directe patiëntenzorg als de ondersteunende processen en het toegankelijk maken van stuurinformatie staat centraal.
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8. Gefaseerde bouw
In de afgelopen jaren zijn de voorwaarden gerealiseerd om te starten met renovatie en nieuwbouw
die de capaciteit en toegankelijkheid van het Franciscus Ziekenhuis moeten waarborgen. Renovatie
is gericht op het bieden van een gastvrije zorg in een patiënt- en medewerkervriendelijke omgeving. De fasering van nieuw- en verbouw activiteiten wordt afgestemd op de ontwikkelingen in de
samenwerking met andere ziekenhuizen in West-Brabant. Flexibiliteit ten aanzien van de capaciteit
en het kunnen inspelen op de gevolgen van spreiding en concentratie in de regio zijn bij de bouwactiviteiten dan ook belangrijke uitgangspunten.
4.1.4 Zorgvolume
Het aantal klinische opnames en het totaal aantal polikliniekbezoeken vertonen een lichte daling
ten opzichte van 2013. Het aantal dagopnames stijgt daarentegen licht. De gemiddelde verpleegduur daalt ten opzichte van 2013 verder van 4,9 naar 4,8 een positieve en wenselijke ontwikkeling.
Wel is een duidelijke verzwaring van de zorg waarneembaar, de patiëntmix laat zien dat (mede door
de verschuivingen naar de eerstelijn) de zorgzwaarte in het ziekenhuis toeneemt. Ten opzichte van
de landelijke productiedalingen blijft de productiedaling van het Franciscus Ziekenhuis achter.

4.2 Algemeen beleid verslagjaar

Hieronder wordt een selectie van de activiteiten/speerpunten benoemd die in het verslagjaar hebben geleid tot belangrijke resultaten van het ziekenhuis.
4.2.1 Moeder & Kindcentrum
Begin 2014 start de bouw van het Moeder & Kindcentrum, een samenwerkingsproject tussen de
fusiepartners Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis. Om ook in de toekomst aan de
kwaliteitseisen op het gebied van veilige zorg te voldoen, worden hier kennis en kunde gebundeld.
Het nieuwbouwcomplex staat aan de achterkant van het Lievensberg ziekenhuis en wordt gebouwd
bovenop de Spoedeisende hulp/Huisartsenpost. Het Moeder & Kindcentrum wordt ingericht met
kraam-, beval- en couveusesuites waar alles draait om het gezin. Het centrum is zo ingericht dat
een barende vrouw niet meer verplaatst hoeft te worden. In geval van nood is er een rechtstreekse
verbinding met het OK-complex van het ernaast gelegen ziekenhuis. Ook poliklinische bevallingen
die door verloskundigen worden begeleid, kunnen in het Moeder & Kindcentrum plaatsvinden.
De bouw van het Moeder & Kindcentrum bereikte op 12 juni het hoogste punt. In november
loopt de bouw achterstand op na een brand. Deze woedt vooral in de ruimte tussen plafond en
verdiepingsvloer tussen de Spoedeisende Hulp en de nieuwbouw voor het Moeder & Kindcentrum.
De opleverdatum van 15 februari 2015 wordt hierdoor niet gehaald en verschuift naar 8 mei 2015.
4.2.2 Bouw en ontwikkeling
Bouwproces
Het gehanteerde bouwproces in het Franciscus ziekenhuis wordt gekenmerkt door de toepassing
van LEAN methodieken. Dat begint al met de keuze van de specifieke bouwpartners die zich allen
conformeren aan deze inmiddels beproefde en bewezen methoden. Zogenaamde LEAN planningssessies zorgen voor een zorgvuldig op elkaar afgestemde voorbereiding. ‘Snelkook plansessies’
waarin alle stakeholders in een live simulatieomgeving de vereisten en wensen in kaart brengen,
dragen ertoe bij dat plannen en ontwerpen zo dicht mogelijk aan de werkelijk gekozen oplossing
tegemoetkomen. Gelijkwaardige LEAN planningssessies maken dat korte doorlooptijden en financiële efficiency tijdens de bouw en oplevering voorop staan waarbij de eindresultaten voldoen aan
wat alle stakeholders gevraagd hebben.
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OK complex gerenoveerd
Op 21 februari 2014 werd het gerenoveerde OK-complex officieel geopend door burgemeester
J. Niederer van Roosendaal. De ultramoderne operatiekamers voldoen in luchtbehandeling, apparatuur, techniek en infrastructuur aan alle eisen en wensen op het gebied van patiëntveiligheid en
kwaliteit van zorg. De maandag erna werd de OK weer vol in bedrijf genomen worden.
Renovatie kliniek
Vanaf begin 2014 tot en met 2016 zal een groot deel van de kliniek en het behandelcentrum gerenoveerd worden. Dit traject is opgedeeld in verschillende fases zodat continuïteit van de zorgverlening
geborgd kan worden. In de eerste fase worden een scopiecentrum en de IC/CCU gerealiseerd. Daarna zal de dagverpleging verbouwd en uitgebreid worden. Tot slot worden in twee fases de tweede,
derde en vierde verdiepingen van de A en B vleugels van de kliniek opgeknapt. In het ontwerp van
de deelprojecten zijn de concepten ‘Healing Environment’ en ‘Elderly friendly’ doorgevoerd waarmee
zoveel mogelijk invulling wordt gegeven aan de wens de patiënt centraal te stellen in het gehele
proces.
Integratie Eerste Hart Hulp (EHH) in de Spoedeisende Hulp (SEH)
Op de Spoedeisende Hulp van het Franciscus Ziekenhuis is in de eerste twee maanden van dit jaar
een Eerste Hart Hulp afdeling gebouwd. In deze nieuwe hulppost worden patiënten opgenomen
met acute hartklachten. Ze worden geobserveerd, onderzocht en zo nodig direct behandeld. Het
vaststellen van de klachten en de start van de behandeling verlopen snel en efficiënt. De patiënt
weet binnen een aantal uur waar hij/zij aan toe is.
Op de Eerste Hart Hulp worden patiënten met acute hartklachten opgevangen en onderzocht door
een team bestaande uit gespecialiseerd verpleegkundigen, spoedeisende hulp-artsen en een artsassistent onder supervisie van de cardioloog.
Het doel van de Eerste Hart Hulp is de klachten snel te analyseren en zo snel mogelijk een diagnose
te stellen. Indien nodig worden patiënten al op de Eerste Hart Hulp behandeld. Zo wordt er een hartfilm (ECG) gemaakt en bloed afgenomen gemaakt. Ook worden o.a. de bloeddruk en het hartritme
bewaakt. Zo nodig wordt er een fietstest (inspanningsonderzoek) bij de patiënt afgenomen.
De Eerste Hart Hulp, die is gesitueerd op de afdeling Spoedeisende Hulp, beschikt over vier bedden,
is volledig uitgerust met de benodigde apparatuur en heeft een eigen kamer voor inspanningsonderzoeken (fietsergometrie). De maximale verblijfduur op deze hulppost is 12 uur. De afdeling is 24
uur per dag geopend.
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Scopiecentrum
Door ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de bouwkundige staat van de scopie-afdeling in het
behandelcentrum, heeft het ziekenhuis behoefte aan een nieuw scopiecentrum dat voldoet aan de
capaciteits- en kwaliteitseisen van nu en de toekomst om zo te kunnen voldoen aan de landelijke
programmering van colonkankerscreening. Om hieraan tegemoet te komen is een scopiecentrum
gebouwd in gebouwdeel 1A. De afdeling is zodanig vormgegeven dat de patiënt- en faciliterende
processen optimaal afgestemd zijn waardoor privacy en gewenste interactie tussen de zorgverlener
en patiënt optimaal ingevuld is.
Het nieuwe centrum bestaat uit drie volledig toegeruste scopiekamers die aan de meest recente
richtlijnen voldoen. De scopiekamers zijn voorzien van een lichtplafond, waaruit naar eigen keuze
groen licht of daglicht schijnt. De fotowanden tonen in elke kamer een ander detail van een oester
en hier is gekozen voor natuurtinten. Verder is de afdeling toegerust met vier onderzoek voorbereidingsplaatsen en twaalf verkoeverplekken. De vier voorbereidingskamers zijn uitgevoerd in rustige
natuurtinten. De bedden op de verkoever worden geplaatst in vaste constructies, die lijken op
bomen en daarmee het natuurthema onderstrepen. Opvallend is de materiaalkeuze in de toiletgroepen. In de strakke wanden en vloeren van PVC zijn geen voegen meer te vinden, wat uit
hygiënisch oogpunt een enorme verbetering is.
Door de open structuur hebben de verpleegkundigen vanuit de balie een goed zicht op de
patiënten en andersom. Indien gewenst kunnen de bedden ook dienen als overloop voor de dagverpleging. Daarnaast is de afdeling voorzien van de benodigde ruimten voor op de afdeling werkend
personeel. Het scopiecentrum is verder uitgerust met twee aparte kamers voor bijvoorbeeld slecht
nieuws gesprekken en een teamkamer. Vanuit de teamkamer kunnen de patiënten op een groot
scherm gevolgd worden.
Bijzonder is ook de uitgekiende logistiek, waardoor patiëntenstromen en ondersteunende werkstromen elkaar minimaal kruisen, wat rust en overzicht genereert. Reiniging en opslag van alle scopen
die in het ziekenhuis gebruikt worden, is nu gecentraliseerd tegen de scopiekamers aan, in een volledig uitgeruste ruimte. Het is de bedoeling dat hier straks ook de scopen van KNO en urologie uit de
polikliniek worden schoongemaakt.
Het bouwtraject, van initiatief fase tot oplevering is in de uitzonderlijk snelle doorlooptijd van tien
maanden gerealiseerd.
Op 19 december is het nieuwe scopiecentrum bouwkundig opgeleverd. De oplevering gebeurde
met een feestelijke ceremonie.
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IC/CCU
Om ook in de toekomst aan de capaciteitsvraag en veranderende kwaliteitseisen van IC en CCU
ruimten te kunnen blijven voldoen, is in het laatste kwartaal van 2014 aangevangen met de renovatie van de afdeling. Om de bouw mogelijk te maken is tijdelijk een IC/CCU op 6B in de kliniek ingericht. De nieuwe IC/CCU bestaat uit tien kamers die zodanig zijn uitgerust dat deze flexibel inzetbaar
zijn voor IC/en CCU patiënten. Verplaatsen van patiënten binnen de afdeling is hierdoor niet meer
nodig. De afdeling is voorzien van een centrale bewakingspost en apotheek zodat de verpleging
continu zicht heeft op de patiënt. Ook bij dit ontwerp is veel aandacht besteed aan de logistieke processen op de afdeling. Verblijf voor familie ligt separaat tegen de afdeling aan, zodat afstanden kort
zijn en rust op de afdeling geborgd is.
Toiletten
Bij de afdeling revalidatie en de aula zijn de toiletblokken gerevitaliseerd. Materialisatie is zodanig
gekozen dat hygiëne eenvoudig is en geborgd wordt.
Instandhouding
In de loop van het jaar is een aantal instandhoudingprojecten uitgevoerd. Dit betreffen ‘kleine’ aanpassingen aan gebouwen, techniek en/of infrastructuur om het ziekenhuis aan te passen aan de
ontwikkelingen in de zorgprocessen.
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4.2.3 Zorgpaden
Het Franciscus Ziekenhuis gebruikt zorgpaden om zorgprocessen voor specifieke diagnosegroepen
zo optimaal mogelijk te organiseren. Een zorgpad is erop gericht om de diagnose, behandeling en
de nazorg zó op elkaar af te stemmen dat het zorgtraject snel, veilig en comfortabel kan worden
doorlopen. Zorgpaden zijn bruikbaar voor diagnosegroepen waarbij het zorgtraject in redelijke
mate voorspelbaar is en waarbij meerdere specialismen en afdelingen betrokken zijn.
Het afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan de oncologische zorgpaden. In het kader van de
voorbereiding op het nieuwe Oncologische Centrum op locatie Roosendaal van het fusieziekenhuis
worden de zorgpaden voor onder andere mamma- en coloncarcinoom herzien. Hierbij worden goede ervaringen vanuit het Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis gebundeld in hernieuwde
zorgpaden. Dit traject loopt door in 2015.
Zorgpad voor kinderen met obstipatie van start
In het verslagjaar is binnen de Zorgeenheid Moeder/Kind het poliklinisch zorgpad voor kinderen
met obstipatie van start gegaan. Het belangrijkste doel van het zorgpad is te voorkomen dat een
kind met deze klachten moet worden opgenomen. Kinderen met obstipatie worden door de huisarts doorverwezen naar de kinderarts die, wanneer dit nodig blijkt, het kind aanmeldt voor het
combinatiespreekuur van de fysiotherapeut en de pedagogisch medewerker. Vooral dit laatste is
nieuw. Voorheen kwam de pedagogisch medewerker pas in beeld als het kind al was opgenomen.
De fysiotherapeut houdt zich in deze onder andere bezig met de houding en de perstechniek, terwijl de pedagogisch medewerker meer naar het opvoedkundige gedeelte kijkt en hierin de ouders
ondersteunt. Beiden geven vanuit hun eigen vakgebied tips en trucs mee aan ouders en kind die
kunnen helpen een natuurlijke stoelgang te bevorderen. Hiermee kan een opname mogelijk worden
voorkomen.
Zorgpad hoofdpijn van start
Het hoofdpijncentrum (voorheen hoofdpijnpoli) maakt al sinds 2009 deel uit van de poli Neurologie
van het Franciscus Ziekenhuis. Om de zorg voor patiënten met chronische hoofdpijn zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen is het zorgpad hoofdpijn van start gegaan. Ook het aantal spreekuren is
uitgebreid. Binnen het zorgpad wordt ernaar gestreefd om afspraken bij de verschillende zorgverleners zoveel mogelijk op dezelfde dag te laten plaatsvinden. Bij het eerste bezoek aan het hoofdpijncentrum heeft de patiënt altijd een afspraak met de neuroloog en de hoofdpijnverpleegkundige.
Mogelijk vinden er nog gesprekken plaats met de manueel therapeut. In een later stadium is het
mogelijk dat de patiënt één of meerdere gesprekken heeft met de psycholoog.
De tabel in bijlage 4 geeft een overzicht van de zorgpaden die al ontwikkeld zijn en die nog ontwikkeld worden. Ook op het terrein van de zorgpaden speelt de fusie een nadrukkelijke rol. In 2015 ligt
de focus op het herinrichten van zorgpaden over locaties heen.
4.2.4 Gastvrijheid
Gastvrije zorg staat op de bestuurlijke agenda en is belegd in het beleidsdocument van Bravis ziekenhuis. In 2012 is gestart met het project Gastvrije Zorg. Het is een meerjarig project wat wordt
ontwikkeld door een team enthousiaste medewerkers, samengesteld uit alle disciplines van het
ziekenhuis, de zogeheten Kopgroep. In 2014 zijn meerdere locale activiteiten op gastvrijheidsgebied
gestart. Het gastvrouwenproject “gastvrij onthaal” in de centrale hal is daarvan een sprekend voorbeeld.
Het Franciscus Ziekenhuis heeft ook in 2014 deelgenomen aan het programma ‘Gastvrijheidszorg
met sterren’ en kreeg wederom drie sterren toegekend. Het ziekenhuis is er trots op het niveau van
2013 te hebben kunnen vasthouden. Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor
de kwaliteit van de gastvrijheidszorg in zorginstellingen in Nederland. Het classificatiesysteem beoordeelt de instellingen op het gebied van eten, drinken, ambiance, service en gastvrijheid.
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4.2.5 Anderhalvelijnszorg (ketenzorg)
In 2014 heeft het Franciscus ziekenhuis er samen met het Lievensberg ziekenhuis voor gekozen om
anderhalvelijnszorg een prominente plaats te geven in de toekomst van beide ziekenhuizen. Er is
besloten dat anderhalvelijnszorg een van de vijf programma’s wordt die het Bravis ziekenhuis vanaf
2015 als peiler voor de bedrijfsvoering heeft. Het ziekenhuis is er zich van bewust dat de zorgkosten
in Nederland erg hard groeien en dat vooral ziekenhuizen de opdracht hebben deze kostenstijging
te beheersen. De visie van het ziekenhuis is dat patiëntenzorg niet in en door het ziekenhuis gedaan
wordt, als dit niet strikt noodzakelijk is. Het ziekenhuis wil een initiërende rol in de regio innemen
om samen met de zorgpartners de patiëntenzorg dichter bij de patiënt te brengen tegen lagere kosten. Uiteraard met behoud (en liefst verbetering) van de huidige kwaliteit.
Als voorbeeld is er samen met Medisch Centrum Nieuw Gastel een project gedaan op het gebied
van COPD en Hartfalen. Het bleek dat er voldoende mogelijkheden waren om onnodige ziekenhuiszorg te voorkomen. Er heeft over en weer kennisoverdracht plaatsgevonden en er zijn afspraken
gemaakt tussen huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici waardoor patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.
In 2014 is er een start gemaakt met ‘expertteams’. Dit zijn kleine teams van de ‘medische as’ (huisartsen en medisch specialisten) waarin afspraken gemaakt worden welke zorg er vanuit het ziekenhuis
naar de eerste lijn (substitutie) verplaatst kan worden en welke zorg op een gezamenlijke nieuwe
wijze (anderhalvelijnszorg) vorm gegeven kan worden. Er is voor gekozen om te starten met vier
expertteams (COPD, CVRM, Diabetes Mellitus en kwetsbare ouderen) die aansluiten bij de aparte
bekostiging financiering in de eerste lijn. De eerste projecten zijn vanuit deze teams gestart. Zo is de
regio geselecteerd om mee te doen met de ontwikkeling van een landelijk COPD-zorgpad. Dit zorgpad zal moeten leiden tot 25% minder ziekenhuisopnames.
Als de expertteams het gewenste effect bereiken, zullen er in de toekomst op meerdere gebieden
expertteams ontstaan. Intussen blijven er ook allerlei losstaande experimenten bestaan. Zo is er
in 2014 gestart met Het Huisartsenteam (regio Etten-Leur) om onnodige orthopedische zorg in de
tweede lijn te voorkomen middels videoconsulting (meekijkconsult) door een medisch specialist.
4.2.6 Digitale ontwikkelingen
De werkzaamheden van de afdeling I&A in 2014 hebben voornamelijk in het teken gestaan van een
aantal fusie gerelateerde onderwerpen:
1. Consolidatie (uitbreiding) van de gemeenschappelijke infrastructuur (EPDi).
2. Duidelijkheid met betrekking tot wat de organisatie de komende jaren kan verwachten:
roadmap ICT, organisatiebrede projectenlijst, beheerorganisatie en besluitvorming overleggen (ICT-commissie, Change Advisory Board (CAB) en themagroepen EPD/HIX) en dit ook
verder optimaliseren.
3. Beoogde fusie van Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis. Dit voornamelijk met betrekking tot de werkzaamheden in relatie tot de fusie van de stafafdeling I&A (Roosendaal) en de staf
afdelingen Informatievoorziening en Automatisering (Bergen op Zoom) per 1 april 2015.
In 2013 zijn de eerste stappen gezet, vooruitlopend op de organisatorische fusie van beide ziekenhuizen, om te komen tot een gemeenschappelijke infrastructuur (het EPDi) en een gemeenschappelijke werkwijze die tot stand is gekomen met de implementatie van een nieuw ERP (AX) en EPD (HIX).
In 2014 zijn deze werkzaamheden voortgezet. Hierbij wordt een aantal algemene uitgangspunten
gevolgd, waaronder van bestaande Franciscus en Lievensberg ICT infrastructuren naar een nieuwe
infrastructuur (het EPDi), een gefaseerde aanpak voor zowel werkplekken als applicaties, maximaal
(her)gebruik van bestaande ICT middelen met minimale aanvullende investeringen, minimaliseren
van continuïteits/afbreuk risico’s en opzet EPDi is leidend (twin data center concept, één datacenter
kan beide locaties bedienen). Zowel voor de werkplekken alsook voor de applicaties is er in 2014
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een roadmap opgesteld die doorloopt tot en met 2016.
In 2014 heeft er een samenvoeging plaatsgevonden van de I&A commissie Franciscus en de ICT
Stuurgroep Lievensberg tot de ICT commissie; ook dit gebeurde vooruitlopend op de organisatorische fusie. De ICT commissie is adviserend aan de RvB ten aanzien van projecten (applicaties en
EPDi) en (gemeenschappelijk) ICT beleid. De onderwerpen die op de agenda van de ICT commissie
worden geplaatst zijn besproken/behandeld in het CAB. Behalve de ‘afdeling I&A’ kunnen ook de
themagroepen EPD/HIX onderwerpen in het CAB inbrengen. In 2014 heeft er voor de eerste keer
een gemeenschappelijk wijze van ICT aanvragen (in het kader van de gemeenschappelijke begroting) plaatsgevonden. Al deze aanvragen zijn door de ICT-commissie (samen met het CAB) verwerkt
in een organisatiebrede projectenlijst. In 2014 hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden
om bovenstaand proces te optimaliseren.
4.2.7 Overige ontwikkelingen en activiteiten
Hieronder volgt een opsomming van ontwikkelingen en activiteiten die plaatsvonden in 2014 en die
een uitvloeisel zijn van het gevolgde beleid.
Informatiebijeenkomsten en andere activiteiten
In het verslagjaar zijn drieëntwintig informatiebijeenkomsten gehouden voor patiënten en bezoekers en een themadag over oncologie tijdens de Week van de Chronisch Zieken.
Informatieavonden
Tijdens de informatieavonden stonden de volgende onderwerpen centraal: aanstaande ouders
(vier maal georganiseerd), refractiechirurgie (acht maal georganiseerd), autisme, tinnitus, ziekte
van Crohn en Colitis Ulcerosa, bevolkingsonderzoek en darmkanker, diabetes en leverziekten, sarcoïdose, verder leven na kanker, artrose, overgang, dementie en een gezonde leefstijl voor hart- en
vaatpatiënten. In totaal zijn er op deze avonden 1040 bezoekers geweest.
Themadag Oncologie
Tijdens de themadag stond het onderwerp kanker centraal. Er werd een informatiemarkt gehouden
waar patiënten en bezoekers terecht konden voor voorlichting en advies over kanker. Medewerkers
van de afdeling Nucleaire Geneeskunde en het bestralingscentrum Zuidwest Radiotherapeutisch
Instituut hielden rondleidingen. Oncologische patiënten die waren opgenomen kregen een
verwenmoment, uitgevoerd door vrijwilligers van de Yellow Roses Foundation. Tijdens een informatiebijeenkomst werd door hulpverleners en een ervaringsdeskundige aandacht geschonken aan het
thema ‘Verder leven na kanker’.
Inloopdagen en lotgenotencontact door patiëntenverengingen
In het verslagjaar hielden drie patiëntenverenigingen veertien keer een lotgenotencontact. De
Nederlandse Stomavereniging, de Coeliakie Vereniging Nederland en de ProstaatkankerStichting
waren op diverse dagdelen aanwezig. Er zijn twintig inloopdagen georganiseerd door in totaal zes
verschillende patiëntenverenigingen. Vertegenwoordigers van de verenigingen gaven informatie
en belangstellenden konden hun vragen stellen. De volgende patiëntenverenigingen hebben acte
de presence gegeven: Diabetes Vereniging Nederland, Patiëntenvereniging voor Neurostimulatie,
Longfonds, ProstaatkankerStichting, Hart&vaatgroep en Borstkanker Vereniging Nederland.
World Kidney Day
Leden van de Niervereniging DIGNA waren aanwezig om aandacht te vragen voor nieren, nierziekten en dialyseren. Het Dialysecentrum stelde een dialyseapparaat beschikbaar.
Internationale darmkankermaand
Met de komst van ‘Het kleinste kamertje’ van de Maag Lever Darm Stichting haakte het ziekenhuis in
op de darmkankermaand. In een afgesloten ruimte werden door middel van filmpjes verschillende
aspecten van darmkanker besproken.
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Week van de Orgaandonatie
Tijdens deze week werd aandacht gevraagd voor orgaandonatie. Er was een stand met informatiemateriaal over dit onderwerp die werd bemand door de donatiefunctionarissen.
Week van de laaggeletterdheid
Tijdens deze week werd aandacht gevraagd voor analfabetisme. Er was een stand met informatiemateriaal over dit onderwerp.
Start palliatief team
Vanaf 1 april 2014 kunnen de zorgverleners in het Franciscus Ziekenhuis een beroep doen op het
TOPZ, dat staat voor ‘Team voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg’.
Het TOPZ geeft artsen en verpleegkundigen advies en ondersteuning bij complexe problemen op
het gebied van palliatieve zorg, zoals sedatie (het continu in diepe slaap houden van de patiënt) of
moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid of benauwdheid. Ook voor sociaal emotionele en spirituele ondersteuning, het doorspreken van een zorgplan of beslissingen rondom het
levenseinde kunnen de zorgverleners een beroep doen op het TOPZ.
In het Franciscus Ziekenhuis bestaat het TOPZ uit een internist – hematoloog, een longarts, twee
pijnspecialisten, een geestelijk verzorger, een arts ouderengeneeskunde, een pijnconsulente en een
verpleegkundig consulent oncologie. Allen zijn gespecialiseerd op het gebied van palliatieve zorg.
Wekelijks worden de patiënten besproken in het multidisciplinair team. Afhankelijk van de hulpvraag
sluiten daar andere professionals zoals een psycholoog, diëtist of maatschappelijk werker bij aan.
Primeur in Nederland voor orthopeden
Op 18 april 2014 werd een schouderprothese geplaatst met behulp van een nieuwe techniek, de
zogenaamde Signature methode. De operatie werd uitgevoerd door de heer P.A. Stolarczyk, orthopedisch chirurg. De Roosendaalse orthopeed heeft hiermee de primeur, want in Nederland is deze
nieuwe techniek nog niet eerder toegepast. Bij de tot nu toe gebruikelijke methode om een schouderprothese te plaatsen werd tijdens de operatie de positie en de maat van de prothese bepaald. Het
verschil met de Signature methode is dat er nu voorafgaand aan de operatie een mal op maat wordt
gemaakt, waardoor de positie en de maat van de prothese al voor de operatie bekend zijn. Het voordeel hiervan is dat de operatie korter duurt, de patiënt minder bloed verliest en de kans op infectie
kleiner is. In principe gaat de patiënt twee dagen na de operatie alweer naar huis.
Bij de Signature methode wordt zes weken voorafgaand aan de operatie een CT scan van de schouder gemaakt. De beelden worden verstuurd naar protheseproducent Biomet in Amerika. Op basis
van de beelden en met behulp van het advies van de behandelend orthopeed maakt Biomet een
mal op maat, specifiek voor de te opereren patiënt. Dit geeft de zekerheid dat de prothese na plaatsing perfect past. Hierdoor neemt tevens de kans op loslating van de prothese in de toekomst af.
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Laat je huid checken
De kans dat ook jij huidkanker krijgt is groter dank je denkt.’ Dat was het motto van de tweede Nationale Huidkankerdag op 17 mei. Ook de dermatologen van het Franciscus Ziekenhuis hebben
meegedaan met dit landelijke initiatief. 6.000 Nederlanders bezochten tijdens de Nationale Huidkankerdag op zaterdag 17 mei de dermatoloog om verdachte plekjes op de huid te laten controleren. Ruim 1.100 bezoekers, bijna 20 procent, hebben vermoedelijk een vorm van huidkanker. Ook in
het Franciscus Ziekenhuis was de screening druk bezocht. De dermatologen hebben 109 personen
onderzocht.
Bezoekers die zich hadden aangemeld, konden bij hen hun huid laten controleren op eventuele verdachte plekjes. Naast de huidcheck kregen zij ook informatie over hoe zij hun huid het beste konden
beschermen én zelf konden controleren.
Afdeling Nucleaire geneeskunde feestelijk ‘geopend’
In 2013 is de afdeling Nucleaire Geneeskunde grondig verbouwd. Hierbij zijn de oude gammacamera’s vervangen door onder andere een Spect/CT en een PET/CT. Met de nieuwe en moderne inrichting voldoet de afdeling aan alle eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Ter gelegenheid
hiervan werd de afdeling op 6 juni jl. feestelijk ‘geopend’. De nucleair geneeskundigen J. Van Riet en
S. Van Eeckhout presenteerden een selectie van boeiende casuïstiek.
Polikliniek Geriatrie gestart
Geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de kwetsbare oudere. Deze ouderen hebben
vaak last van meerdere aandoeningen tegelijkertijd, waarbij het meestal gaat om een combinatie
van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Sinds 1 september 2014 kunnen patiënten voor
deze specifieke zorg terecht bij de polikliniek Geriatrie in het Franciscus Ziekenhuis onder leiding
van de klinisch Geriater uit het Lievensberg ziekenhuis. Zij doen ook consulten in de kliniek.
Op MS-poli bestaat 10 jaar
Op 1 oktober 2014 bestond de MS-poli 10 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd een informatieve
markt gehouden, die geheel in het teken staat van Multiple Sclerose. MS-patiënten en hun naasten
werden persoonlijk uitgenodigd de markt te komen bezoeken. Medewerking werd verleend door de
neurologen, de MS-verpleegkundige, de revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, urologisch verpleegkundige en maatschappelijk werk. Binnen hun eigen vakgebied gaven zij informatie
over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot MS. Ook waren het Nationaal MS Fonds en MSAnders op de markt vertegenwoordigd.
Gezamenlijk magazine Franciscus en Lievensberg
In het weekend van 4 oktober werd voor de tweede keer een gezamenlijk huis-aan-huisblad verspreid in het verzorgingsgebied van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis. In
het magazine werd onder meer ingezoomd op het Moeder- en Kindcentrum op de locatie Bergen
op Zoom en het Oncologisch Centrum op de locatie Roosendaal. Ook kwamen afdelingen aan het
woord die al nauw samenwerkten, deelden patiënten hun ervaringen en konden mensen lezen
welke (bouw)projecten er nog op stapel stonden.
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Pijncongres specialisten Franciscus en Lievensberg
Ruim 689 bij pijnzorg betrokken professionals namen in Eindhoven deel aan het Engelstalige ‘4th
biannual International Multidisciplinairy Pain Congress’. Het vierde pijncongres van de pijnspecialisten van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis trok bezoekers uit binnen- en
buitenland. In vier dagen tijd, van 1 tot en met 4 oktober, werden de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken bijgepraat door diverse, internationaal vermaarde sprekers. Het congres werd
voorafgegaan door enkele tweedaagse cursussen over echogeleide pijnbestrijding en echogeleide
regionale anesthesie. Enkele bijzondere programmaonderdelen waren ‘Pijnmanagement in de derde
wereld’ en ‘Pijnbestrijding bij kinderen’. Goed bezocht en educatief van hoog niveau waren de programmaonderdelen over neuromodulatie, de behandeling van lage rugpijn, pijn bij kanker, intrathecale pijnbestrijding en Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS).
Het congres is georganiseerd door medewerkers van het Pijncentrum van het Lievensberg ziekenhuis, in nauwe samenwerking met het Pijncentrum van het Franciscus Ziekenhuis en de afdeling
pijngeneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum.
Nieuwe naam voor Franciscus en Lievensberg onthuld
Op 31 oktober hebben de leden van de Raad van Bestuur de nieuwe naam met bijbehorend beeldmerk op beide locaties gelijktijdig onthuld. Vanaf 1 januari 2015 gaan het Franciscus en het Lievensberg ziekenhuis samen verder onder de naam Bravis ziekenhuis. Veel medewerkers waren getuige
van dit bijzondere moment. Bestuursvoorzitter Hans Ensing voltrok de officiële bekendmaking in het
Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom. Bestuurslid Janneke van Vliet deed tegelijkertijd hetzelfde in het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal. De nieuwe naam staat voor het bundelen van kracht
op het gebied van gezondheidszorg in West-Brabant. ‘Bravis’ is een kernachtige verwijzing naar de
Brabantse roots en het Engelse ‘brave’. ‘Vis’ is de Latijnse term voor kracht. Door de kennis en kunde
te bundelen versterken beide ziekenhuizen samen de kwaliteit van zorg in de regio.
De samenwerking komt terug in het beeldmerk van Bravis. Daarin komen twee stromingen bijeen
die elkaar versterken. Ze stuwen elkaar omhoog en gaan in elkaar op. Het is een toepasselijk symbool dat aangeeft waar de nieuwe organisatie voor staat. De samenwerking wordt gezien in de volle
breedte: tussen zorgverleners in de vestigingen onderling, maar zeker ook met andere zorgverleners
buiten het ziekenhuis, zoals de huisartsen. Ook de samenwerking met de patiënt als partner in zorg
vormt een belangrijk element in de visie.

Jaardocument 2014

40

Kwaliteit van staaroperaties bekroond door Achmea
Ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis Achmea bedacht een pilot om bij de inkoop van staaroperaties niet de prijs, maar de kwaliteit bovenaan te zetten. Hiervoor wilde men een methode gebruiken
die vooral in andere bedrijfstakken zoals de bouw en wegenbouw, wordt gebruikt: de zogenaamde
prestatie-inkoop. De opdracht van Achmea voor deze aanbesteding luidde als volgt: “Vertellen jullie
ons maar waarom we jullie als voorkeursaanbieder voor cataract (=staar)operaties moeten contracteren. Als jullie ons kunnen overtuigen, krijgen jullie een driejarig contract zonder maximumafspraak.” Deze volkomen nieuwe benadering van zorginkoop door Achmea was voor het toekomstige
fusieziekenhuis Franciscus/Lievensberg een uitdaging!
De afdeling Oogheelkunde ging de uitdaging aan en wist 81 punten te scoren. Hiermee hoorde het
Fanciscus Ziekenhuis samen met het Lievensberg ziekenhuis bij de top 5 van de 29 ziekenhuizen die
hadden deelgenomen en kregen ze een mooi contract van 1 januari 2015 t/m 31 december 2017.
Het doek valt voor Ziekenhuisomroep Oei-Oei
Na 46 jaar beëindigde Ziekenhuisomroep Oei-Oei haar uitzendingen in het Franciscus Ziekenhuis.
Diverse omstandigheden en veranderend beleid liggen hieraan ten grondslag. Op 8 november viel
het doek voor de ziekenhuisomroep. Vanuit een mobiele studio in de hal van het ziekenhuis vond
tijdens het middagprogramma, vanaf 15.30 uur, een ‘count down’ plaats in aanwezigheid van genodigden en (oud) leden. Na enkele toespraken, woorden van dank en een symbolische overdracht
van historisch materiaal van de omroep aan de heemkundekring ‘de Vrijheijt van Rosendale “ werd
om 15.46 uur op ludieke wijze ‘de stekker eruit getrokken’ en viel letterlijk het doek voor de omroep
binnen het Franciscus Ziekenhuis.
Verbeterprijs 2014 gaat naar Oogheelkunde
In het ziekenhuis vinden allerlei initiatieven en activiteiten plaats met als doel de kwaliteit te verbeteren. Om het succes van kwaliteitsverbeteringen onder de aandacht te brengen en de initiatiefnemers in het zonnetje te zetten, werd in november ‘De verbeterprijs 2014’ uitgereikt. Daarnaast was er
een prijs voor ‘Het beste verbeter idee 2014’.
‘Verbeteren van het klinisch inzicht bij verpleegkundigen buiten de acute zorg’ is het project dat de
cheque van 100 euro verdiende voor het beste Verbeteridee 2014. De Verbeterprijs (een cheque van
500 euro) ging naar de poli Oogheelkunde voor ‘Het optimaliseren/verbeteren van de cataractprocedure voor zowel patiënt als technisch, administratief en behandelcentrumpersoneel en oogartsen’. De tweede prijs (een cheque van 75 euro) ging naar Revalidatiegeneeskunde voor ‘Effectiever
trainen in de revalidatie middels VO2max testen’. De derde prijs (een cheque van 50 euro) was voor
Gastvrijheid / Kliniek met het idee alle klinische patiënten gastvrij te onthalen met een pakketje met
onder andere tandenborstel, kam en pen en papier. Naast de cheques werd de drie prijswinnaars
ook ondersteuning vanuit I&O aangeboden om het idee (verder) te verwezenlijken.
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Nazorgpoli Intensive Care gestart
Opgenomen worden op de afdeling Intensive Care is voor patiënten een erg ingrijpende gebeurtenis. Meestal is immers sprake van een zeer ernstige of levensbedreigende aandoening. Veel patiënten hebben dan ook moeite om de opname op de IC te verwerken. Om hen te ondersteunen bij dat
verwerkingsproces is een nazorgpoli van start gegaan. Met de nazorgpoli breidt het Franciscus het
aanbod op het gebied van nazorg voor IC patiënten uit. Sinds 2003 krijgen patiënten die drie dagen
of langer op de IC afdeling zijn beademd en/of gedialyseerd, en kraamvrouwen die op de IC opgenomen zijn geweest, tijdens de opname nazorg aangeboden. Zes tot acht weken na ontslag krijgen
de patiënten een uitnodiging voor een bezoek aan de nazorgpoli. Bij de uitnodiging wordt een
vragenlijst meegestuurd die voorafgaand aan het polibezoek moet worden ingevuld. De nazorgverpleegkundigen gaan aan de hand van de vragenlijst met de patiënt in gesprek. Afhankelijk van de
aard van de klachten schakelen zij, in overleg met de patiënt, andere disciplines in, zoals een diëtist,
fysiotherapeut, klinisch psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.
Lateralisatie mamma- en vaatchirurgie
Met ingang van 10 november 2014 werden de mamma- en vaatchirurgie gelateraliseerd. De lateralisatie is een reactie op de aanscherping van kwaliteitseisen en volumenormen van de Nederlandse
Vereniging van Heelkunde, IGZ en zorgverzekeraars en past binnen de visie van het toekomstige
fusieziekenhuis: een breed pakket aan kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte zorg te kunnen
blijven leveren in het verzorgingsgebied van het toekomstige fusieziekenhuis, nu en in de toekomst
Mammachirurgie in Roosendaal
De lateralisatie van de mammachirurgie betekent dat de betreffende operaties van de locatie Bergen
op Zoom naar de locatie Roosendaal verschuiven. Het betreft alleen de operatieve klinische zorg. De
poliklinische zorg blijft op beide locaties gehandhaafd.
Vaatchirurgie in Bergen op Zoom
De lateralisatie van de vaatchirurgie betekent dat de betreffende operaties van de locatie Roosendaal verschuiven naar de locatie Bergen op Zoom. Ook hier geldt dat het alleen de operatieve klinische zorg betreft.
Ook voor de vaatchirurgie blijft de poliklinische zorg waar die nu is, op beide locaties. Dat geldt ook
voor de carotischirurgie. De shuntchirurgie valt wel binnen de lateralisatie van de vaatchirurgie en
gaat naar de locatie Bergen op Zoom.
Orthopediemarkt
Op 26 november werd door de vakgroep Orthopedie West-Brabant een orthopediemarkt gehouden.
Allerlei activiteiten vonden plaats, met als doel bezoekers te informeren over diverse orthopedische
aandoeningen en behandelingen.
Om meer te weten te komen over de aandoening artrose en over verschillende soorten prothesen,
konden bezoekers ‘zelf’ een kijkoperatie in een knie uitvoeren. Daarnaast konden zij een digitale
voetscan laten maken door een orthopedisch schoenmaker en maakte een fysiotherapeut echo’s
van hand en pols. Gedurende de middag waren orthopeden, verpleegkundig specialist en physician
assistants aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over orthopedische ziektebeelden, behandelingen en prothesen. Tevens lichtte een gipsverbandmeester zijn werkzaamheden toe.
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Woensdag 31 december: de vlag gaat uit!
Woensdag 31 december 2014 vult de eerste pagina van het nog onbeschreven geschiedenisboek
van het Bravis ziekenhuis. Op die datum passeert namelijk de oprichtingsakte van Stichting Bravis
ziekenhuis. Het plechtige moment vond plaats in de locatie Roosendaal, de officiële vestigingsplaats
van de nieuwe stichting. Daarmee houden ook Stichting Lievensberg ziekenhuis en Stichting R.K.
Ziekenhuis St. Franciscus op te bestaan. Rond 10.00 uur worden dan op beide locaties de Bravis vlaggen gehesen op het voorterrein.
4.2.8 Activiteiten vanuit Stichting Vrienden Franciscus Ziekenhuis
Hieronder volgen de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden bij Stichting Vrienden van het
Franciscus Ziekenhuis.
Vriendenstichting schenkt knuffelbeesten
Dankzij een sympathieke actie van de Stichting Vrienden van het Franciscus Ziekenhuis kregen
patiëntjes op de Kinderafdeling een knuffelbeest cadeau. Op 11 maart 2014 werd een volle mand
overhandigd met knuffels overhandigd.
Stichting ontvangt cheque van Roparunstad Bergen op Zoom
Op 13 maart ontvingen stichting Vrienden van Lievensberg en stichting Vrienden van het Franciscus
Ziekenhuis in Hotel De Draak een cheque ter waarde van € 1.750.
Het bedrag werd beschikbaar gesteld door de gemeente Bergen op Zoom, die als derde Roparunstad 2013 een prijs van € 12.500 had gewonnen. De prijs wordt jaarlijks toegekend door de landelijke Stichting Roparun. Als derde Roparunstad 2013 mag de gemeente het bedrag verdelen onder
gekozen instellingen/organisaties binnen de regio, die zich inzetten om mensen met kanker meer
kwaliteit van leven te bieden. Het ontvangen bedrag werd in het Franciscus Ziekenhuis besteed aan
de workshop “Look Good, Feel Better”. Deze workshop geeft op een positieve manier praktische informatie en advies over uiterlijke verzorging bij kanker.
Gift MKB
Op de Roosendaalse haringparty van 17 juni, konden ondernemers uit het netwerk hun zakenrelaties op informele wijze ontmoeten. De optredens van zangeres Belle Perez en slagwerkgroep XammeRamme zorgden voor een ontspannen sfeer. Als goed doel was dit jaar gekozen voor Stichting
Vrienden van het Franciscus Ziekenhuis. Er werd maar liefst € 2.500 opgehaald. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de gedeeltelijke vervanging van de uit 1996 daterende therapiekeuken van de
afdeling Ergotherapie. In deze keuken, die van allerlei handige snufjes is voorzien, worden patiënten
met een beperking geoefend en getraind om zich thuis weer zoveel mogelijk te kunnen redden.
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Hotel Central steunt Vrienden van het Franciscus
Hotel Central restaurant Sistermans in Roosendaal bestond in 2014 precies 100 jaar. Die mijlpaal
werd in de maand juni op verschillende manieren gevierd. Gedurende heel de feestmaand steunde
Hotel Central de Stichting Vrienden van het Franciscus Ziekenhuis.
Onder enorme belangstelling van familie, vrienden en gasten heeft burgemeester Jacques Niederer
aan de eigenaren van Hotel Central, de heer en mevrouw Oskam, ter ere van het 100-jarige jubileum
namens de koning het predikaat Hofleverancier uitgereikt. Tijdens deze drukbezochte receptie op
13 juni ontving ontving Hein Wouters, de voorzitter van Stichting Vrienden, uit handen van de heer
en mevrouw Oskam een cheque van € 7.500. Het ingezamelde bedrag zal worden besteed aan nieuwe, comfortabele dagbehandelingstoelen voor de afdeling Oncologie. De stoelen geven patiënten
extra comfort tijdens hun oncologische behandeling.
De actie is daarna nog even voortgezet. Met een mooi resultaat. Eind september schonk eigenaar
Oskam onder dankzegging aan zijn gasten de Vriendenstichting nog eens een bedrag van € 3.500.
Daarmee heeft het met de titel ‘Koninklijke’ onderscheiden Hotel Central een totaalbedrag geschonken van € 11.000. Het geld zal worden besteed aan nieuwe, comfortabele dagbehandelingstoelen
voor de afdeling Oncologie.
Kiwanis schenkt troostknuffels
Serviceclub Kiwanis Roosendaal draagt het Franciscus Ziekenhuis een warm hart toe. Al meerdere
malen hebben zij middelen geschonken om de jeugdige patiëntjes troost en afleiding te bieden
tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. 21 juli werd het ziekenhuis opnieuw verrast met een gift van
Kiwanis. Door bemiddeling van de Vriendenstichting ontving poli kindergeneeskunde tientallen
speelgoedbeesten uit handen van vertegenwoordigers van de serviceclub. De troostknuffels zijn
speciaal bedoeld voor kinderen die de polikliniek Kindergeneeskunde bezoeken. Kiwanis heeft de
beestjes gekocht tijdens een speciale actie van de Cliniclowns.
Opbrengst voettocht voor revalidatie van oncologiepatiënten
De zorgeenheid Revalidatie heeft € 4.650 ontvangen van Jet Hartenhof, operatieassistent in het ziekenhuis. Zij liep dit bedrag bij elkaar met haar voettocht 100 dagen voor Maria. Hierbij wandelde zij
van Geneve naar Santiago de Compostella, een afstand van 2000 kilometer. Het geld komt volledig
ten goede aan de revalidatie van oncologiepatiënten. De zorgeenheid Revalidatie is erg blij met het
geschonken bedrag. Het geld is gebruikt om een systeem met geavanceerde hartslagmeters aan te
schaffen. Met dit systeem kan de conditie nog specifieker getraind worden. Verminderde conditie en
vermoeidheid is een veel voorkomend probleem bij oncologiepatiënten. Het goed kunnen bepalen
van de trainingsintensiteit is dan ook erg belangrijk bij het trainen. Met behulp van de hartslagmeters kan de patiënt zo van zichzelf, maar ook van zijn medepatiënten zien wat de intensiteit van de
training is. Dit inzicht helpt de patiënt om zijn mogelijkheden te verkennen en daar zijn activiteiten
op af te stemmen.
Golftrofee 2014 voor het goede doel
Op 8 oktober 2014 vond de elfde editie van De Golftrofee plaats. Tijdens dit jaarlijkse golfevenement,
waarvan de organisatie in handen was van Rotary Roosendaal en Stichting Vrienden van het Franciscus Ziekenhuis, werd geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar waren twee doelen geselecteerd:
het nieuw te bouwen oncologisch centrum van het Franciscus Ziekenhuis en inloophuis De RoseLinde. Aan het eind van het geslaagde toernooi mochten vertegenwoordigers van beide goede doelen ieder een cheque van € 6.000 in ontvangst nemen. Dit bedrag werd later nog verhoogd door een
sportief gebaar van het World Masterteam. Dit team, bestaande uit onder ander ex-profvoetballer en
trainer Mario Been, won een schilderij van beeldend kunstenares Peet Quintus en gaf dat vervolgens
aan de organisatie ter publieke veiling terug. Het schilderij bracht zo nog
€ 600 extra op voor de goede doel.
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Vriendenstichting schenkt Mobilyzers
Dankzij een schenking van de Stichting Vrienden van het Franciscus Ziekenhuis heeft de zorgeenheid snijdend de beschikking over twee mobilyzers. De mobilyzers zijn erg patiëntvriendelijk. Door
de vorm en de positie van de wielen geven ze veel loopcomfort. Patiënten die veel medicatiepompen hebben, zijn hierdoor minder belemmerd in hun mobilisatie. Waar ze eerst beperkt waren tot de
transfer bed - stoel, wordt nu de mobilisatie verder en sneller uitgebreid.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

In het Franciscus Ziekenhuis wordt het NIAZ kwaliteitsmodel als overkoepelend kwaliteitssysteem
gehanteerd. Een aantal afdelingen maakt daarnaast gebruik van andere kwaliteitsmodellen. Het
Dialysecentrum gebruikt het HKZ certificatieschema dialysecentrum. Dit certificaat is geldig tot juli
2015. Het Dialysecentrum is in april 2014 geauditeerd door Lloyd’s Register Nederland. Als onafhankelijke partij beoordeelt Lloyd’s of instellingen voldoen aan alle voor de zorgsector gestelde kwaliteitseisen. Het Dialysecentrum heeft deze toets met lof doorstaan.
De afdelingen Medische Microbiologie en het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium en
Trombosedienst hanteren de CCKL richtlijnen. De betreffende afdelingen beschikken over de bijbehorende certificaten.
Op 22 januari 2014 werd bij de afdeling Medische Microbiologie een controlebezoek CCKL uitgevoerd. De Raad van Accreditatie was van mening dat de corrigerende maatregelen die getroffen zijn
om de afwijkingen ongedaan te maken, voldoende waren. Op 12 mei 2014 werd de accreditatie dan
ook verlengd tot 30 september 2016.
4.3.1 Heraccreditatie Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)
Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de audit die het NIAZ in december 2014 heeft uitgevoerd. In dit kader is er veel werk verzet om het kwaliteitssysteem specifiek op
een aantal onderdelen scherper te toetsen en te verbeteren. Met name is het onderdeel patiëntveiligheid onder de loep genomen. Het Franciscus Ziekenhuis is in december door het auditteam van
het NIAZ getoetst op de Kwaliteitsnorm Zorginstellingen 2.4. Het formele besluit tot heraccreditatie
valt in het voorjaar van 2015. Het huidige accreditatiebewijs is geldig tot 1 juni 2015.
Het NIAZ auditteam heeft in haar oordeel aangegeven op welke onderdelen het ziekenhuis sterk is
en op welke onderdelen minder sterk. Sterke punten waren onder andere het brede draagvlak voor
het fusieproces, de opzet en invulling van het digitale leerplein, het toepassen van lean binnen de
zorgafdelingen en de aanpak in het kader van informatiebeveiliging.
Voor verbetering vatbaar zijn onder andere het dubbelchecken van medicatie voor toediening, het
uitvoeren van prospectieve risico-inventarisaties bij zorgvernieuwing en het verder doorontwikkelen
van de zorg rond kwetsbare ouderen met meer betrokkenheid van de geriater.
4.3.2 Patiëntenraadpleging
Het doel van patiëntenraadpleging in het Franciscus ziekenhuis is drieledig:
• Het achterhalen van de beoordeling van de patiënt: zijn of haar ervaring ten opzichte van het
polikliniekbezoek of het verblijf op de verpleegafdeling.
• De organisatie in beweging te krijgen om dichter bij de patiënt te komen.
• Op centraal niveau inzicht krijgen in wat de patiënt vindt ten aan zien van essentiële punten.
Tevredenheids- en behoeftenonderzoek
In 2014 zijn tal van patiëntenraadplegingen uitgevoerd, het aantal bevragingen is gegroeid ten opzichte van 2013. De meesten vinden nog steeds plaats in de vorm van tevredenheidsonderzoeken
(wat vond de patiënt?). Meer dan in voorgaande jaren worden panelgesprekken, shadowing en interviews toegepast.
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Er is dit jaar vaker gekozen voor het gebruik van behoeftenonderzoek. Hierbij wordt de behoefte
van de patiënt (wat wil de patiënt?) achterhaald. Nieuw- of verbouwtrajecten kunnen hierbij de
aanleiding zijn, zoals gebeurd is voor het scopiecentrum, het Moeder & Kindcentrum en de kinderafdeling. Ook bij bestaande zorgprocessen zijn verbeteringen geïnventariseerd vanuit de beleving en
wensen van patiënten. Voorbeelden zijn het zorgproces voor cytostatica (wensen van patiënten in
dagverpleging voor chemokuren) en op de longafdeling (het thuisgevoel verhogen in het kader van
gastvrijheid).
In het voorjaar van 2014 is een algemeen patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) uitgevoerd over
20 poliklinieken. Hierop hebben 1459 patiënten gereageerd. Gemiddeld beoordeelt de patiënt het
polikliniekbezoek met een 8,2. Daarnaast zou een relatief groot deel van de patiënten de polikliniek
bij zijn of haar vrienden aanbevelen. Het is mogelijk de resultaten tussen poliklinieken onderling te
vergelijken.
De beste scores zijn gegeven over de volgende onderwerpen (score tussen 0 en 100% mogelijk):
• Telefonische bereikbaarheid van de polikliniek (96%).
• Vindbaarheid van de polikliniek (96%).
• Deskundigheid van de arts (95%).
• Serieus genomen worden door de arts (94%).
• Behulpzaamheid van de baliemedewerker (93%).
De laagste scores gaan over de volgende zaken:
• Vermelden van eventuele bijwerkingen of gevolgen van behandeling/onderzoek (78%).
• Krijgen van voldoende informatie en advies over aandoening en behandeling (78%).
• Vooraf vertellen van te verwachten resultaten van behandeling/onderzoek (77%).
• Kunnen meebeslissen over de behandeling (74%).
• Tevredenheid over de parkeerfaciliteiten van het ziekenhuis (65%).
Het gemiddelde rapportcijfer van patiënten uit dit onderzoek wordt op de website van het ziekenhuis getoond bij het Kwaliteitsvenster. Het Kwaliteitsvenster is door de NVZ geïnitieerd en geeft
patiënten zicht op de kwaliteit van tien zinvolle, ziekenhuisbrede thema’s, zoals patiëntervaring.
In 2014 en 2015 zijn en worden acties ondernomen om het beleid voor patiëntenraadpleging toekomstbestendig te maken voor het fusieziekenhuis. Gezamenlijk met het Lievensberg ziekenhuis
wordt beleid ontwikkeld voor patiëntenraadpleging voor de periode 2015-2017.
4.3.3 Patiëntveiligheid
De mate van implementatie van het VMS, in het bijzonder de implementatie van de patientveiligheidsthema’s wordt weergegeven aan de hand van de criteria zoals die gebruikt worden in de landelijk toegepaste quick scan van het VMS veiligheidsprogramma. In onderstaande tabel, de stand van
zaken in december 2014.
Patiëntveiligheidsthema
1. Voorkomen van wondinfecties na een operatie
2a. Voorkomen van lijnsepsis
2b. Behandeling van ernstige sepsis
3. Vroegtijdige herkenning en behandeling van de vitaal
bedreigde patiënt
4. Medicatieverificatie bij opname en ontslag
5. Kwetsbare ouderen
6. Optimale Zorg bij Acute Coronaire Syndromen
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7. Vroege herkenning en behandeling van pijn
8. High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van
parenteralia
9. Verwisseling van en bij patiënten
10. Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik
van jodiumhoudende contrastmiddelen
11. Veilige zorg voor zieke kinderen

4
4
5
5
4

Legenda:
4 staat voor: het thema is geïmplementeerd op alle afdelingen in het ziekenhuis waarvoor het
thema relevant is en de resultaten worden gemeten.
5 staat voor: doelstelling thema is behaald.
In het kader van de voorbereiding op de NIAZ accreditatie is op een groot aantal afdelingen een
quick scan kwaliteit en veiligheid uitgevoerd. De uit de quick scan voortkomende verbeterpunten
zijn door de leidinggevenden opgepakt. Periodiek is de voortgang van de verbeterpunten bewaakt
zowel binnen de afdeling als in het managementteam van het Franciscus Ziekenhuis. Tevens is een
VMS training voor alle zorgverleners in het ziekenhuis beschikbaar gekomen. Deze training is verplicht voor iedereen met een patiëntgebonden functie.
4.3.4 Veilig Incident Melden (VIM)
Het VIM systeem als meldsysteem is goed ingeburgerd in de organisatie. In 2014 constateert de Centrale Vim Commissie (CVC) een stijgende trend in de meldingsfrequentie ten opzichte van het jaar
2013. Enkele afdelingen zijn op zoek gegaan naar een nieuwe organisatie van het VIM-team van de
afdeling. Dit vanwege de structuurveranderingen in de organisatie die in 2013 hebben plaatsgevonden. Dit proces loopt door tot in 2015.
De Centrale Vim Commissie heeft het afgelopen jaar conform afspraken naar trends en opvallende
zaken gekeken in de meldingen betreffende patiëntveiligheid. Per soort melding is een deskundige
of zijn meerdere deskundigen belast met de taak de meldingen te onderzoeken op de genoemde
deskundigheidsgebieden
Verbeterpunten die door de leden van de CVC opgemerkt zijn behelsen onder meer het toepassen
van de Time Out Procedure op de afdeling Operatiekamers, het nader uitwerken en toepassen van
werkafspraken op de dialyseafdeling, het stijgend aantal meldingen rondom de diabeteslijst en het
verwisselen van patiënten bij het aanvragen van onderzoek, raadplegen van dossiers en meetgegevens. Dit aandachtspunt heeft uitdrukkelijk geen betrekking op verwisselingen in het operatieve
proces.
De Centrale VIM commissie stelt naar aanleiding van de analyses een advies op voor de Raad van
Bestuur. Verbeteracties naar aanleiding van het advies worden in 2015 ingezet.
4.3.5 Toezicht Operatief Proces
Het optimaliseren en verbeteren van het Toezicht Operatief Proces is een belangrijk item geweest in
2014. Naast de reguliere interne audits door de kwaliteitsfunctionaris van de afdeling Operatiekamers is er een audit uitgevoerd door Medirisk. De door Medirisk uitgevoerde audit gaf een positief
beeld met betrekking tot het toepassen van de richtlijnen rondom het Toezicht Operatief Proces. De
uitvoering van de Time-out procedure voldoet bijna aan de kwaliteitseisen die hieraan gesteld mogen worden. De verbeterruimte ligt in het toevoegen van ontbrekende items op de checklist en het
verder versterken van de team-performance. Geadviseerd werd om naast een concreet gezamenlijk
startmoment ook een gezamenlijk eindmoment in te voeren.
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Daarnaast is er het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor het toepassen van de Time-out procedure op interventies buiten de Operatiekamers. Dit zal doorlopen in 2015. In eerste instantie was
men gericht op de chirurgische ingrepen. Later is dit verbreed naar risicovolle interventies in en buiten de Operatiekamers. Er is een werkgroep TOP ingesteld die het onderwerp TOP binnen en buiten
de OK verder ontwikkeld en toeziet op de toepassing van de gemaakte afspraken.
4.3.6 Lean
In 2012 is het Franciscus Ziekenhuis gestart met een Lean verbetermethodiek binnen drie verpleegafdelingen onder de naam ‘Franciscus op Orde’. Het is een evidence based veranderaanpak gebaseerd op de principes van Lean Management en gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de
zorg, toename van patiënttevredenheid, meer tevreden medewerkers en doelmatiger werken met
terugdringing van verspilling. Door het organiseren, verbeteren en vernieuwen van werkprocessen
op de verschillende afdelingen en commitment vanuit de top van de organisatie, wordt er gewerkt
naar een situatie met gemotiveerde zelfsturende en effectieve teams die betrouwbare en kwalitatief
goede zorg aan patiënten leveren.
Het programma gaat uit van een bottom-up aanpak waarin de medewerkers samen met hun leidinggevenden de omgeving van de afdeling en de bijbehorende processen naar eigen inzicht veranderen en verbeteren. Om dit te kunnen realiseren biedt de Lean methodiek ter ondersteuning
gestructureerde methoden en tools aan, waar de verbeterteams mee aan de slag kunnen gaan.
Daarnaast pleit Lean voor een integrale aanpak waarbij alle processen op een afdeling stap-voorstap worden verbeterd, in plaats van slechts een bepaald thema. Een belangrijk aspect hierin is dat
medewerkers inzicht ontwikkelen in de bestaande processen.
In 2014 is de Lean methodiek volgens een modulair systeem verder uitgerold en inmiddels geïmplementeerd op alle klinische verpleegafdelingen en op de dagverpleging. Tevens heeft er een vertaling plaats gevonden van dit programma voor de SEH en de poliklinieken: oogheelkunde, dermatologie, neurologie, longgeneeskunde en functieafdeling.
Sinds 2012 zijn er in totaal 100 verschillende modules/workshops geïmplementeerd over al deze
afdelingen. Naast de modulaire training is er dit jaar ook een Lean expert training voor medewerkers
ontwikkeld, hier hebben tien medewerkers aan deelgenomen. Tevens is er een Lean expert training
voor leidinggevende ontwikkeld, deze wordt in februari 2015 voor het eerst gegeven.
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Bereikte resultaten met Lean
Er zijn in 2014 totaal 97 verbeteringen gerealiseerd op de afdelingen. Er lopen nog 67 verbeteringen
die nog niet gerealiseerd zijn, maar wel volgens planning verlopen. Op alle afdelingen waar het Lean
traject loopt, wordt er gewerkt met verbeterborden en is er dagelijks een dagstart of dagevaluatie.
Resultaten:
• Vanaf 2012 hebben 350 medewerkers een scholing ontvangen van een module van Productive
Ward.
• Er zijn vanaf 2012 op diverse afdelingen door verbeterteams 31 quicsckans patiënttevredenheid
uitgevoerd en 20 quickscans medewerkerstevredenheid.
• Er is een kwaliteitmatrix voor alle zorgeenheden ontwikkeld waarin alle verbeteringen worden
gerapporteerd.
Verbeteringen ten behoeve van patiënten
• Er zijn veel ruimtes op verschillende afdelingen conform 5S ingericht.
• De wachttijd van medium care patiënten van de Intensive Care/Coronaire Unit naar de
chirurgische afdeling is gereduceerd met 40%.
• Een efficiënter verloop van het staartraject. Van eerste consult tot goed eindresultaat na de
cataract operatie(s).
• Door jaarlijkse organisatie van scholing door urologie verpleegkundige voor thuiszorgmedewerkers heeft er een reductie van het aantal verstoringen plaats gevonden bij urologie
verpleegkundige wat op jaarbasis 92 uur oplevert.
• De informatievoorziening aan ouders van neonaten is geoptimaliseerd. Het heeft
geresulteerd in een stijging van rapportcijfer door ouders (mulmeting was 7,1 en na
verbeteringen 8,3). Het aantal patiënten wat zich meldt aan een verkeerde balie is
gereduceerd met 80%.
• Leen rolstoelen zijn op meerdere plaatsen beschikbaar en overal is een balie in de
buurt, waar gratis rolstoelmuntjes geleend kunnen worden.
• Op afdeling Neurologie is de belreactie tijd verbeterd. De belreactietijd is binnen 3 minuten 100%
en binnen 2 minuten 90%.
• De SEH verpleegkundige zijn in overleg getreden met de radiologen wat heeft geleid tot nieuwe
afspraken ten aanzien van het nemen van buikoverzichten die meer patiënt vriendelijk zijn.
4.3.7 Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging
In 2014 is nauwere samenwerking gezocht met het Lievensberg ziekenhuis op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De jaarlijkse informatiebeveiligingsplannen werden samengevoegd en
de Coördinator Informatiebeveiliging en de Information Security Officer zijn intensief gaan samen
werken. De activiteiten werden onderling verdeeld en er vond regulier overleg plaats.
Een van de gezamenlijke activiteiten was het verhogen van de bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging. Begin 2014 is in beide ziekenhuizen een gezamenlijke smiley campagne gehouden genaamd ‘Veilig en Bewust werken’. Tijdens deze campagne werd gekeken hoe bewust en veilig
medewerkers met informatie omgaan. Als dit voldoende bleek dan kreeg een afdeling / persoon een
gele smiley. Was de controle onder de norm dan kreeg de afdeling / persoon een rode smiley. Beide
smileys waren op de achterzijde voorzien van tips om het niveau van bewustwording te verhogen.
In oktober hebben beide ziekenhuizen deelgenomen aan de landelijke campagne Alert Online. Deze
campagne werd georganiseerd door de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV). Het thema was ‘Alert online: Weet wat je doet!’
Gedurende twee weken werd aandacht besteed aan het veilig online werken en aan het samenstellen van veilige ofwel sterke wachtwoorden. De medewerkers konden hun huidige wachtwoorden
testen. Komend jaar gaan de ziekenhuizen weer deelnemen aan de campagne van Alert Online.
Op het gebied van de privacy is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) (privacyfunctionaris) van het Franciscus Ziekenhuis nauwer gaan samenwerken met de Commissie Medische
Administratie & Privacy. Een van de genomen actie was dat de FG met ingang van 1 september werd
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benoemd tot FG van het Lievensberg ziekenhuis.
De belangrijkste taak van de FG is adviseren en toezicht houden op de wijze waarop een ziekenhuis
omgaat met het verwerken van persoonsgegevens.
4.3.8 Certificaten/keurmerken
Pluscertificaat Heupvervanging
De Vakgroep Orthopedie heeft van zorgverzekeraar Achmea het Pluscertificaat Heupvervanging
2014 ontvangen. Achmea kent dit certificaat toe aan ziekenhuizen die kwalitatief goede zorg verlenen bij het vervangen van een heup. De Vakgroep Orthopedie kreeg het Pluscertificaat Heupvervanging, omdat de patiëntervaringen erg positief waren. Het aantal wondinfecties is laag, waardoor
hersteloperaties niet vaak nodig zijn. Daarnaast kiest de vakgroep Orthopedie alleen voor een heupoperatie, als er geen andere opties voor behandeling mogelijk zijn.
Om in aanmerking te komen voor een Pluscertificaat moeten de instellingen tevens voldoen aan de
door Achmea gestelde eisen aan patiëntveiligheid. Het Franciscus Ziekenhuis is één van de 27 ziekenhuizen aan wie het Pluscertificaat Heupvervanging 2014 inmiddels is uitgereikt.
Opnieuw drie sterren voor gastvrijheidszorg
Op 13 juni vond weer het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 2014 plaats. Tijdens dit congres werden de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar gastvrijheid in Nederlandse zorginstellingen: gastvrijheidszorg met sterren. Het Franciscus Ziekenhuis werd hiervoor op 30 januari geaudit. Evenals vorig jaar ontving het ziekenhuis drie sterren.
Roze lintje voor goede borstkankerzorg
Het Franciscus Ziekenhuis ontving van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) het roze lintje
voor de goede kwaliteit van zorg aan borstkankerpatiënten. Een erkenning en compliment voor de
uitstekende zorg in de ziekenhuizen aan deze patiëntencategorie.
Certificaat voor voedselveiligheid
In het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal is door Hygiëne Consult Nederland (HCN) de jaarlijkse
HACCP-audit verricht. De audit werd gehouden in het restaurant, de centrale keuken en enkele afdelingskeukens met als doel het naleven van de regelgeving met betrekking tot de voedselveiligheid
te controleren. Het restaurant, de centrale keuken en de Kinderafdeling ontvingen voor de door hen
behaalde resultaten een HCN certificaat.
Opnieuw kwaliteitskeurmerk voor Dialysecentrum
Het Dialysecentrum van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal heeft opnieuw het HKZ-certificaat
ontvangen. Met dit kwaliteitskeurmerk maakt het Dialysecentrum zichtbaar dat het intern de zaken
goed op orde heeft, dat de patiënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het zorgaanbod. Bovendien voldoet het HKZ-kwaliteitssysteem
aan de internationale ISO-9001 normen.
4.3.9 Kwaliteit van gebouwen en infrastructuur
Om een optimale kwaliteit, inzetbaarheid en veiligheid te garanderen van alle gebouwen, installaties, apparatuur, inventaris en terreinen beschikt het ziekenhuis over gedegen Jaar Plannen en Meer
Jaar Plannen (MJOP) om het Beheer en Onderhoud te regelen.
In deze plannen zijn cycli, activiteiten en kosten vastgelegd. Deze plannen worden met regelmaat
geëvalueerd en bijgestuurd waarbij in een jaarlijkse cyclus bepaald wordt wat er het volgende
jaar aan activiteiten dient te worden uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden wordt een budget
aangevraagd. De werkzaamheden op zich worden ingevoerd in een Facility Management System,
genaamd Ultimo. Dit systeem staat ook borg voor de vastlegging van werkzaamheden, materialen,
kosten, uren en bewaking van activiteiten en uitvoering. De grotere activiteiten worden veelal in de
vorm van projecten uitgevoerd.
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Bij het bepalen van de uit te voeren werkzaamheden binnen de gestelde budgetten wordt uitgegaan van een vooraf bepaalde prioritering waarbij Wet- & Regelgeving, Veiligheid en Continuïteit
van primaire processen voorop staan.
In 2014 heeft onder andere de volledige vernieuwing van de OK plaatsgevonden, is er een aanvang
genomen met de dagverpleging, is de tijdelijke huisvesting als permanent ingericht en is men begonnen met de renovatie van de kliniek.
In 2014 heeft er groot onderhoud aan de liften plaatsgevonden. Ook zijn er diverse accu’s aan
nood-/vruchtweg armaturen vervangen. De herstelwerkzaamheden aan het rioolstelsel zijn in 2014
afgerond, terwijl tevens de nodige activiteiten hebben plaatsgevonden aan herbestrating. De dakbedekking van bouwdeel vier en twaalf zijn ook vervangen. Daarnaast zijn er talloze ‘kleinere’ werkzaamheden uitgevoerd.
Ook in 2014 zijn er conform NEN 3140 keuringen door het hele huis uitgevoerd. De technici hebben
een herhalingscursus NEN 3140 doorlopen zodat ze gerechtigd blijven om aan de elektrische installatie te werken.
Waterkwaliteit
In 2014 is ten aanzien van het scopiecentrum een volledig nieuwe waterinstallatie aangelegd. Tevens is hier een nieuw bedrijfswaterinstallatie aangelegd voor de scopie reiniging. Hetzelfde staat
gepland voor de vernieuwde IC/CCU in 2015. Ten aanzien van de nieuwe waterinstallaties is in 2014
een aanvang gemaakt met het aanpassen van het legionella beheerplan. Dit moet in 2015 zijn beslag krijgen.
Om de kwaliteit overall van het water te waarborgen worden er voortdurend metingen uitgevoerd
op periodiek basis zoals vastgelegd in procedures, Ultimo en zelfs MJOP. Naast het spoelen van niet
of weinig gebruikte tappunten vinden er ook periodieke controles plaats van warm en koud water
temperaturen, het leidingnetwerk an sich, de reinwater tanks en de keerkleppen. Waar van toepassing wordt het geheel ook danig gereinigd.
Alle bevindingen worden geregistreerd en opgeslagen. Zo ook de jaarlijkse monster afname van
het tapwater en de daarbij behorende testen om te zien of het voldoet aan de daarvoor opgestelde
kwaliteitscriteria. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe partijen.
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Medische gassen
In 2014 is de nieuwe gassen installatie (Medische Gassen) voor de OK in gebruik genomen. Dit geldt
ook voor het nieuwe scopiecentrum. In 2014 is ook een aanvang gemaakt met de aanleg van een
nieuw gassen installatie voor de IC / CCU die in 2015 moet worden opgeleverd. De nieuwe gassen installaties voldoen aan de laatste normen zoals de NEN7369. Voor in gebruik name van de installaties
zijn door derden de nodige validaties en metingen uitgevoerd om aan te tonen dat aan alle wet- &
regelgeving wordt voldaan.
Verder worden de reguliere periodieke metingen uitgevoerd binnen de criteria zoals door wet- &
regelgeving wordt voorgeschreven.
4.3.10 Brandveiligheid
Het in 2014 behaalde brandveiligheid certificaat toont aan dat het Franciscus Ziekenhuis brandveiligheid hoog in het vaandel heeft. Zo is op dit moment ook elk bouwgebied dat in direct contact
staat met in bedrijf zijnde afdelingen uitgerust met een eigen brand meldinstallatie. Hierbij zijn ook
de ploegleiders BHV (beveiliging) op de hoogte gebracht zodat ook zij in het geval van een calamiteit het bouwgebied kunnen betreden en invulling kunnen geven aan de evacuatie.
Voorkomen is beter dan genezen. Dat is ook de reden dat er een nauwe samenwerking met de
brandweer tot stand is gebracht. Ook in 2014 heeft dat ertoe geleid dat bij aanvang van bouwtrajecten de brandweer mee kijkt en meedenkt zodat het ziekenhuis direct van de tips en adviezen kan
profiteren.
In het meerjaren onderhoudsplan is een cyclus opgenomen waarmee werkzaamheden ten aanzien
van het ‘brandbeveiliging arsenaal’ inzake brandblussers of onderdelen, of de onderhoudsactiviteiten aan de installatie, worden uitgevoerd. Dit is ook zo gebeurd in 2014. Een grote kwaliteitsslag was
de vervanging van de brand meldcentrale en de vervanging van de brand blusinstallatie in MER A.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten
4.4.1 Kwaliteit van zorg
De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en transparant gemaakt door middel van de
prestatie-indicatoren. De indicatoren zijn ingedeeld in twee soorten: zorginhoudelijke en bedrijfsmatige indicatoren. Het doel hiervan is dat de kwaliteit en de doelmatigheid binnen ziekenhuizen
verbetert en de keuzevrijheid van patiënten vergroot.
De prestatie-indicatoren voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden gepresenteerd op de
website www.ziekenhuizentransparant.nl en op de site van het ziekenhuis www.bravisziekenhuis.nl
(voorheen www.franciscusziekenhuis.nl). In het jaardocument 2014 worden via DiGiMV de prestatieindicatoren 2014 gepresenteerd. Patiëntenorganisaties, consumentenbond en zorgverzekeraars publiceren steeds meer hun eigen kwaliteitscriteria. Deels zijn deze gebaseerd op de hiervoor genoemde indicatoren en deels op eigen criteria. Het Franciscus Ziekenhuis heeft in 2014 ook een selectie
van indicatoren gemaakt waarop via maandelijkse rapportages wordt gestuurd. Jaarlijks wordt deze
set van indicatoren vastgesteld en worden de normen bepaald.
4.4.2 Klachten
Conform de Wet Klachten Cliënten Zorginstellingen beschikt het Franciscus Ziekenhuis over een regeling voor de behandeling van klachten. De klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie tot de
hulpverlener tegen wie de klacht is gericht om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
Als de klager dit wenst, kan hij zijn klacht bespreken bij het Patiënten Service Bureau of laten bemiddelen door de klachtenfunctionaris. Als dit niet tot een oplossing van de klacht leidt, kan de klager
een klacht indienen bij de ambtelijk secretaris van de patiëntenklachtencommissie.
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Zes categorieën van klachten
• Signaal: een patiënt of bezoeker geeft bij het Patiënten Service Bureau aan waarover hij niet
tevreden is of waarvan hij denkt dat het te verbeteren is.
Hij hoeft verder geen opvang of reactie van de aangeklaagde.
• Klachtopvang: vindt plaats bij het Patiënten Service Bureau, is laagdrempelig en vooral gericht op
het geven van ‘eerste hulp’. Hiermee wordt bedoeld dat er een luisterend oor en, indien nodig, een
direct contact wordt gelegd met degene tegen wie de klacht gericht is. Hierdoor wordt de on
vrede bij degene die de klacht heeft geuit veelal weggenomen en gestreefd naar het herstel van
de verstoorde behandelrelatie.
• Klachtenbemiddeling: de klachtenfunctionaris probeert door bemiddeling de relatie tussen hulp
vrager en hulpverlener zo goed als mogelijk te herstellen.
• Bemiddeling door de Raad van Bestuur: in incidentele gevallen vindt de bemiddeling plaats samen
met (of door) een lid van de Raad van Bestuur.
• Klachtenbehandeling: vindt plaats door de formele Patiëntenklachtencommissie. Dit komt verder
op in deze paragraaf aan de orde.
• Aansprakelijkheidsstelling: de klager richt een aansprakelijkstelling aan de Raad van Bestuur.
Aspecten van een klacht
Een klachtmelding kan uit meerdere aspecten bestaan:
Relationeel
Deze klachten gaan over communicatie, bejegening, invoelend vermogen of informatie over aandoening of behandeling.
Behandelingstechnisch
Deze klachten betreffen situaties waarbij er, althans in de beleving van degene die de klacht heeft
geuit, sprake is van een verkeerde diagnose of onjuiste behandeling door de arts, de verpleegkundige of anderen. Ook gaat het om klachten als het niet verschijnen van een behandelaar op de afspraak, of behandeling door een ander dan de eigen arts zonder dat dit voorgelegd is.
Financieel
De klacht is gericht tegen de financiële afwikkeling van een behandeling.
Organisatorisch
Deze klachten gaan over het gebouw, wachttijden, berichtgeving over het tijdstip van de opname,
het regelen van het vervoer naar huis bij ontslag, etc.
In onderstaand overzicht is aangegeven welke aspecten in de klachten, die ingediend werden bij
het Patiënten Service Bureau en de klachtenfunctionaris, aan de orde waren. Bij één klacht kunnen
meerdere aspecten een rol spelen.
Kwantitatieve gegevens
2012

2013

Totaal meldingen
134
223
Relationeel
79
134
Behandelingstechnisch 71
130
Financieel
1
25
Organisatorisch
75
137
In vergelijking met 2013 werden 31 klachtenmeldingen meer ontvangen.
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254
144
114
29
135
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Rapportage
Alle klachten/signalen van onvrede worden geregistreerd en als zodanig doorgegeven aan de desbetreffende afdeling/hulpverlener ter verbetering van de kwaliteit van zorg.
Per vier maanden wordt aan elke maatschap- of vakgroepvertegenwoordiger een rapportage verstrekt als input voor het verbeteren van de kwaliteit.
Fusie
In verband met de voorgenomen fusie is in 2014 al veel contact geweest met het Lievensberg ziekenhuis. Er vond ook op het gebied van klachten een inventarisatie plaats naar de verschillen en
overeenkomsten in werkwijze tussen beide locaties. Gaandeweg 2015 zullen procedures en rapportages meer op elkaar afgestemd gaan worden.
Naar aanleiding van klachten werden de volgende maatregelen ter verbetering uitgevoerd of
in werking gezet:
• Drie folders werden aangepast met informatie / instructie over het dragen van een sling of
immobiliser (draagdoek).
• De aanvraagprocedure / orderset op de Spoedeisende Eerste Hulp en de bewaarprocedure van
urinemonsters op het laboratorium werden aangepast bij wegraking of verdenking van alcohol /
drugsmisbruik.
• Er werd afgesproken dat er geen hartfunctie onderzoeken meer gedaan worden voor patiënten
die niet bekend zijn in het ziekenhuis of alleen nog maar na overleg en met toestemming van de
cardioloog om onverwachte risico’s voor de patiënt te vermijden.
• De planning van pijnbehandelingen werd aangepast zodat een grote pijnbehandeling aan het
eind van het programma plaats vindt. Dit om te waarborgen dat, bij wijzigingen van het
programma, de doorstroom van de diverse soorten behandelingen niet in het gedrang komt.
Informatie voor de patiënt
De folder “Een compliment, advies of klacht” geeft informatie aan de patiënt hoe en waar hij terecht
kan met zijn onvrede of juist met zijn tevredenheid. In de klachtenregeling “U bent niet tevreden
over de zorg. Wat nu?” is beschreven waar de patiënt zijn klacht kan neerleggen en hoe een en ander
in zijn werk gaat. Over deze regeling wordt de patiënt geïnformeerd via de algemene folder “Thuis
in het Franciscus Ziekenhuis”. De regeling is opgenomen in het documentbeheerssysteem van het
ziekenhuis en op de website.
4.4.3 Patiëntenklachtencommissie
De Patiëntenklachtencommissie is op grond van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector ingesteld.
Een klacht kan het beste worden opgelost op de plaats waar deze ontstaan is. De klager wendt zich
bij voorkeur nog, voordat het tot een officiële indiening van de klacht bij de commissie komt, tot de
hulpverlener tegen wie de klacht is gericht om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
Als de klager dit wenst, kan hij/zij de klacht bespreken bij het Patiënten Service Bureau of laten bemiddelen door de klachtenfunctionaris (artikel 13 van het reglement van de commissie).
Als dit niet tot een oplossing van de klacht leidt, kan een klacht worden ingediend bij de ambtelijk
secretaris van de patiëntenklachtencommissie. De Patiëntenklachtencommissie neemt klachten in
behandeling van patiënten of diens vertegenwoordigers. Door de klager kan geklaagd worden over
gedragingen van personen werkzaam in en/of voor het ziekenhuis, met betrekking tot medische
behandeling en/of bejegening. De commissie behandelt slechts schriftelijk in de Nederlandse taal
ingediende klaagschriften. De commissie draagt er zorg voor dat binnen een week na ontvangst van
de klacht een ontvangstbevestiging aan de klager wordt gestuurd waarin hij/zij verder wordt geïnformeerd over het verloop van de procedure. Indien een klacht naar het oordeel van de commissie
onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog duidelijkheid te verschaffen. De commissie doet mededeling van de klacht aan de aangeklaagde(n) met het verzoek hierop
binnen twee weken schriftelijk te reageren. Deze reactie gaat in kopie naar klager.
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Doel/taken
Het doel van de commissie is:
• Recht doen aan de klager en ieder bij de klacht betrokkene, eventueel creëren van de mogelijkheid tot herstel van de relatie tussen klager en aangeklaagde, gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid.
• Het signaleren van knelpunten in de zorgverlening en, indien daartoe aanleiding bestaat, aanbevelingen doen ter verbetering van de kwaliteit van zorg.
Schadeclaims en/of aansprakelijkstellingen worden niet door de Patiëntenklachtencommissie in
behandeling genomen. Hiervoor wordt verwezen naar de Raad van Bestuur.
Werkwijze
Na ontvangst van de klacht bepaalt de Patiëntenklachtencommissie de ontvankelijkheid van de
klacht. Na daartoe door de klager gemachtigd te zijn stelt de Patiëntenklachtencommissie een onderzoek in waarbij de aangeklaagde(n) in de gelegenheid wordt/worden gesteld schriftelijk op de
geuite klacht te reageren middels een verweerschrift. In overeenstemming met het principe van
hoor en wederhoor wordt alle informatie doorgestuurd naar de klager.
De commissie behandelt de klacht in een hoorzitting waarbij, bij voorkeur en voor zover mogelijk,
beide partijen worden gehoord. Aan de hand van de verkregen informatie van het klaagschrift, verweerschrift en de bevindingen tijdens de hoorzitting bepaalt de Patiëntenklachtencommissie of er
voldoende informatie voorhanden is om te komen tot een oordeel over de gegrondheid dan wel
ongegrondheid van de klacht.
Het schriftelijke oordeel van de Patiëntenklachtencommissie wordt aan klager, aangeklaagde en de
Raad van Bestuur verzonden met daarbij eventuele aanbevelingen. Op deze manier is de commissie in staat de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Tegen het oordeel van de commissie kan niet in
beroep worden gegaan. Aan het oordeel zijn geen sancties of financiële consequenties verbonden,
zoals het toekennen van schadevergoeding of vergoeding van gemaakte (procedure)kosten.
Bijdrage aan kwaliteitsverbetering
Aan het huidige klachtreglement werd in oktober 2014 ter waarborging van de kwaliteit een nieuw
artikel 26 toegevoegd, weer te geven als volgt:
“De Raad van Bestuur bevordert een klimaat waarin de vertaling van klachten naar kwaliteitsverbetering wordt beloond en ziet toe op een systematische aanpak van de vertaalslag van klachten naar
kwaliteit. De Raad van Bestuur stelt daarvoor de benodigde middelen beschikbaar. Ieder die bij de
afhandeling van klachten is betrokken overweegt tevens de betekenis van de betreffende klacht als
signaal voor kwaliteitsverbetering en zorgt dat dit signaal, met inachtneming van de privacy, op de
juiste plaats bekend wordt. De zorgverleners bespreken in teamverband de signalen van onvrede
waarmee zij te maken krijgen en de betekenis van deze signalen in termen van kwaliteitsverbetering.
De Raad van Bestuur heeft periodiek overleg met de Patiëntenklachtencommissie over de kwaliteit
van de klachtenregeling, de kwaliteitssignalen op basis van de klachten, de gewenste acties, de ondernomen acties en het effect hiervan.”
Commissies
Er zijn twee patiëntenklachtencommissies. Beide commissies komen in beginsel één keer per maand
bijeen. De commissies bestaan beiden uit een voorzitter (extern), een vice-voorzitter (extern) en een
ambtelijk secretaris (intern). Op 1 januari 2014 was de samenstelling van de Patiëntenklachtencommissie als volgt:
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Commissie 1 bestaat uit de volgende leden: advocaat (voorzitter), huisarts (vice-voorzitter), twee specialisten, een afdelingshoofd, een verpleegkundige, een ziekenverzorgende, een ziekenhuisapotheker en een ambtelijk secretaris.
Commissie 2 bestaat uit de volgende leden: een advocaat/rechter-plv (voorzitter), een huisarts (vicevoorzitter), drie specialisten, een optometrist, een echoscopiste, een verpleegkundige, een maatschappelijk werkster en een ambtelijk secretaris.
Bijeenkomsten
In 2014 kwamen de commissies in totaal eenentwintig keer bijeen. Er vond dit jaar twee keer een
gezamenlijk overleg met de Raad van Bestuur plaats.
Klachten
Een klacht is een door of namens een patiënt/klager gedane schriftelijke uiting van onvrede over de
zorg en dienstverlening door personen werkzaam in of voor het ziekenhuis.
Een klacht kan gericht zijn tegen meerdere personen waardoor het mogelijk is dat er meerdere oordelen geredigeerd worden. Dit mede in verband met de vertrouwelijkheid van betrokken personen.
De ontvangen klachten/klachtaspecten waren gericht tegen medisch specialisten van de maatschappen/vakgroepen gynaecologie, (plastische) chirurgie, urologie, neurologie, orthopedie, radiologie, spoedeisende hulp, cardiologie, dermatologie en interne geneeskunde.
Er zijn in 2014 in totaal 10 nieuwe klachten ontvangen via het Patiënten Service Bureau en er zijn 2
klachten afgerond die in 2013 zijn ontvangen. Van de ontvangen klachten in 2014 zijn er 6 afgerond,
is er 1 klacht ingetrokken en is 1 klacht tot nader order aangehouden. Van deze laatste 2 klachten
zijn de klachtaspecten wel meegenomen in dit jaarverslag (in totaal 2). De ingediende klachten bevatten in totaal 32 klachtaspecten waarvan over 30 klachtaspecten afzonderlijk is geoordeeld. Van
deze 30 klachtaspecten zijn er 12 gegrond verklaard, 15 ongegrond verklaard en is er over 3 klachtaspecten geen oordeel gegeven.
Klachtaspecten
De klachtaspecten worden ingedeeld in categorieën: methodisch-technisch handelen, relatie, organisatie, voorlichting en algehele onvrede.
Methodisch-technisch handelen:
Deze klachten betreffen voornamelijk situaties waarbij, in de beleving van klager, sprake is van het
missen van een diagnose, een verkeerde diagnose of behandeling, onvoldoende voorbereiding,
onzorgvuldige of niet adequate zorg. Ook klachten over medicatie, het wel of niet voorschrijven van
medicatie vallen in deze categorie.
Relatie:
Deze klachtaspecten betreffen situaties waarbij de klager vindt dat hij onvoldoende is geïnformeerd
over zijn aandoening of behandeling, slechte communicatie, onheuse bejegening, onvoldoende
begrip en een verstoorde vertrouwensrelatie.
Organisatie:
Deze klachtaspecten betreffen onder meer de coördinatie van zorg, het afstemmen van meerdere
afspraken op elkaar en dossierverantwoordelijkheid.
Voorlichting:
Deze klachtaspecten betreffen het niet verstrekken, niet volledig of onjuist verstrekken van informatie over behandelmethoden, medicijnen en/of andere zorgaspecten.
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Algehele onvrede:
Deze klachtaspecten betreffen klachten over algehele onvrede, alsmede klachten die niet bij één
van de hiervoor genoemde aspecten kunnen worden ondergebracht.
Onderwerp klachtaspect

2014

Gegrond

Ongegrond

Geen
oordeel

Methodisch-technisch handelen
Diagnose/onderzoek
Behandeling/verpleging/verzorging

8
9

5

2
8

Medicijnen

2

Verwijzing

2

1

3

1

1

2

1

1

Voorlichting ziekte/gevolgen

1

1

Voorlichting/uitleg behandeling

5

3

2

Totaal

32

12

15

ingetrokken /
aangehouden
1

1

2
1

Relatie
Bejegening

1

Organisatie
Coördinatie
Voorlichting

3

2

Aanbevelingen
• Eén aanbeveling betrof het aanstellen van een casemanager bij de behandeling van patiënten
waarbij diverse artsen/specialismen betrokken zijn.
		 Reactie Raad van Bestuur: zij deelt de mening dat het zinvol is om samen met de Verpleegkundige
		 Advies Raad (VAR) en een aantal medisch managers in gesprek te gaan wat nodig is om het
		 protocol “hoofdbehandelaar/medebehandelaar” te verbinden aan de dagelijkse praktijk in relatie
		 tot de rol van de verpleegkundige als het communicatieproces tussen specialisten en overige
		 disciplines niet goed verloopt. Het onderwerp zal terugkomen op de agenda van het overleg van
		 de Raad van Bestuur met het stafbestuur na overleg met de VAR.
• Eén aanbeveling betrof het verzoek om in een conclusie van de patholoog-anatoom altijd het
groeipatroon te vermelden bij een basaalcelcarcinoom en bij meerdere patronen in ieder geval
het ongunstigste patroon en voorts het telefonisch opvragen c.q. doorgeven van uitslagen
schriftelijk vast te leggen.
		 Reactie Raad van Bestuur: deze aanbeveling heeft erin geresulteerd dat in het vervolg bij een
		 basaalcelcarcinoom in de conclusie van het pathologierapport bij meerdere groeipatronen het
		 meest ongunstigste vermeld zal worden.
• Eén aanbeveling betrof wederom het aanstellen van een casemanager bij de behandeling van
patiënten waarbij diverse artsen/specialismen betrokken zijn en dat de overdracht tussen artsen
gedetailleerd dient te geschieden. Voorts dient, wanneer een patiënt vraagt om zijn/haar dos
sier, dit in zijn geheel aan patiënt te worden overgedragen en niet slechts een deel daarvan.
		 Reactie Raad van Bestuur: ten aanzien van gedetailleerde overdracht tussen artsen roept zij de
		 artsen op hieraan extra aandacht te besteden. Ten aanzien van het aanstellen van een case		 manager adviseert zij de artsen om, in een situatie waarbij bij de behandeling van de patiënt
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		 meerdere artsen betrokken zijn, één hoofdbehandelaar, dan wel één aanspreekpunt aan de
		 patiënt kenbaar te maken en een protocol te ontwikkelen waarin de overdracht zodanig staat
		 beschreven dat de kans op miscommunicatie en/of onvolledige overdracht zoveel mogelijk wordt
		 beperkt.
• Eén aanbeveling betrof het verzoek aan de Raad van Bestuur dat artsen patiënten dienen te
wijzen op het recht van keuze informatie, zodat de patiënt voor het sluiten van de behandelovereenkomst in staat is een weloverwogen keuze te maken met betrekking tot hulpverlener of
instelling.
		 Reactie Raad van Bestuur: deze aanbeveling zal worden besproken in het overleg met de Raad
		 van Bestuur en het stafbestuur. Het stafbestuur zal worden verzocht om de aanbeveling schrif		 telijk en mondeling kenbaar te maken aan alle medische stafleden.
Functioneren Patiëntenklachtencommissie
Om het functioneren van de Patiëntenklachtencommissie te kunnen beoordelen ontvangen klagers
en aangeklaagden sinds oktober 2014 na afloop van de klachtenprocedure een evaluatieformulier
waarin anoniem kan worden aangegeven wat hun bevindingen zijn ten aanzien van de werkwijze
van de Patiëntenklachtencommissie en de afhandeling van de klachten. Uit de retour ontvangen formulieren blijkt dat klagers over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over de wijze waarop
de Patiëntenklachtencommissie de klachten behandelt. De Patiëntenklachtencommissie neemt de
uitkomst van de evaluatieformulieren mee in haar streven naar voortdurende verbetering van haar
werkwijze.
4.4.4 Aansprakelijkstellingen
In 2014 zijn er achtentwintig aansprakelijkstellingen ingediend bij de Raad van Bestuur. Van deze
aansprakelijkstellingen zijn er zeventien in behandeling gegeven bij de verzekeringsmaatschappij.
Door het ziekenhuis zelf zijn er elf aansprakelijkstellingen behandeld. Hiervan zijn er zes afgewikkeld
door middel van een minnelijke schikking (vaststellingsovereenkomst). De overige vijf aansprakelijkstellingen zijn afgewezen.
Eind 2014 zijn er nog zevenenderig aansprakelijkstellingen in behandeling bij de verzekeringsmaatschappij. Gedurende het jaar zijn er zeventien zaken afgerond die de jaren ervoor waren aangemeld,
waarvan acht afwijzingen, vijf erkenningen en vier schikkingen.
In 2014 zijn er zeven mogelijke calamiteiten (patiënten) gemeld bij de Raad van Bestuur. Daarvan
zijn er drie direct bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aangemeld als calamiteit. De overige vier zijn eind 2014 nog in onderzoek door de calamiteitencommissie van het ziekenhuis. Van de
drie gemelde calamiteiten heeft de IGZ aangegeven dat het onderzoek adequaat was uitgevoerd en
de verbetermaatregelen voldeden aan de eisen. Van één casus was de IGZ het met de calamiteitencommissie van het ziekenhuis eens dat het geen calamiteit betrof.
In 2014 heeft de Raad van Bestuur van de patiëntenklachtencommissie van het ziekenhuis over acht
personen een schriftelijk oordeel ontvangen. De uitslag hiervan was drie maal gegrond en vier maal
gedeeltelijk gegrond. Eenmaal werd tijdens de behandeling de klacht ingetrokken. Bij de helft van
de onderzochte klachten werden aanbevelingen gedaan door de commissie, die allen door de Raad
van Bestuur zijn overgenomen. Deze aanbevelingen zijn vervolgens geïmplementeerd en geborgd
in de organisatie.
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4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
De stafdienst Personeel & Opleiding (P&O) werkt vanuit de visie op medewerkers zoals vastgesteld
in het visiedocument 2020. Voortkomend uit de organisatiebrede visie heeft de afdeling P&O de volgende visie opgesteld:
Kwaliteit van zorg is mede afhankelijk van de kwaliteit van personeel. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun werk en ontwikkeling zijn hierbij essentieel. P&O levert vanuit
haar expertise een bijdrage aan de kwaliteit van het werk en de wendbaarheid in/van de organisatie,
gericht op behoud en verbetering van de kwaliteit van zorg.
Missie van de afdeling P&O is:
Personeel- en opleidingsbeleid maakt onderdeel uit van het strategische organisatiebeleid. Op het snijpunt van organisatie en maatschappij geeft P&O inhoud aan het beleid gericht op aantrekkelijk werkgeverschap, sociale innovatie en (persoonlijk) leiderschap.
Speerpunten voor 2014 waren
• De voorbereiding van de fusie en reorganisatie van staf- en ondersteunende diensten.
• Het opstellen van een nieuwe HR visie en beleid met betrekking tot opleiden & ontwikkelen en arbo/
gezondheidsmanagement.
• De harmonisatie van regelingen en processen/procedures.
4.5.1 Opleiding en ontwikkeling
Het Franciscus Ziekenhuis is een professionele, kennisintensieve organisatie waar de kwaliteit van
dienstverlening sterk afhankelijk is van de deskundigheid van de medewerkers. Het is van cruciaal
belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en dat zij de voor hun functie vereiste kennis en
vaardigheden op peil houden.
Leerbeleid en digitaal leerplein
2014 is een intensief jaar geweest waarin grote stappen zijn gemaakt in de aanloop naar de fusie en
de samenvoeging van opleidingsafdelingen van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis. Er is nieuw opleidingsbeleid gemaakt door een werkgroep, bestaande uit opleidingsmedewerkers en leidinggevenden van beide ziekenhuizen. Dit beleid is volledig uitgewerkt op basis van
de laatste inzichten op HRD gebied, en heeft de titel “Leren en Floreren” meegekregen.
Op basis van dit beleidsstuk is een gezamenlijk strategisch opleidingsplan gemaakt voor de jaren
2015 t/m 2017. Hieraan was een subsidiebedrag van de NVZ beschikbaar gesteld. Tevens is ingezet
op het verkrijgen van een subsidie van Transvorm.
Door verschuiving van prioriteiten is de verdere ontwikkeling van het Leernetwerk West-Brabant wat
langzamer gegaan dan beoogd. Andere oorzaken hiervoor waren het besluit van de partners LNWB
om toch (nog) niet aan te sluiten bij het landelijk samenwerkingsverband ProfPortaal Zorg en de
voorbereidingen van het implementeren van een nieuwe versie op de verschillende leeromgevingen. Desondanks zijn enkele gezamenlijke scholingen in de ketenzorg geslaagd van start gegaan,
zoals de scholing Peritoniaal dialyse en enkele trainingen VBH voor de verpleegkundige expertise
teams.
Eind 2014 heeft ook de NIAZ weer kritisch gekeken naar de inrichting en het functioneren van de
kwaliteitsdashboards binnen het digitale leerplein. Dit is opgenomen onder de lijst complimenten.
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Beleid Bevoegd en Bekwaam
In 2012 is het beleid Bevoegd en Bekwaam organisatiebreed geïmplementeerd. Dit betekent dat
alle medewerkers die voorbehouden handelingen uitvoeren, periodiek (eenmaal per drie jaar)
worden getoetst op hun bekwaamheid. De toetsing bestaat uit een theoretische toetsing via het
digitaal leerplein en een praktische toetsing op de werkvloer. Deze laatste wordt verricht door de
zogenaamde afdelingsinstructeurs. Dit zijn medewerkers van de betreffende afdelingen die niet
alleen vakinhoudelijk bekwaam zijn, maar die ook een training hebben gevolgd in het objectief
beoordelen. In 2014 waren er in totaal ongeveer vijfenzeventig getrainde afdelingsinstructeurs
actief bezig met het in de praktijk aftoetsen van hun collega’s.
De bekwaamheid van alle medewerkers die voorbehouden handelingen verrichten wordt geregistreerd in het digitaal leerplein.
De Longafdeling is de eerste afdeling die het voor elkaar heeft gekregen de voorbehouden handelingen te laten aftoetsen. De Longafdeling werd op de voet gevolgd door de afdelingen Cardiologie en Neurologie. Ook bijna alle medewerkers van deze afdelingen hebben de handelingen
inmiddels laten aftoetsen.
4.5.2 Opleiden van leerling verpleegkundigen
Om te kunnen blijven voldoen aan de toekomstige behoefte aan gekwalificeerd verpleegkundig personeel en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid, zijn er,
evenals in voorgaande jaren, ook in 2014 weer een aantal leerling verpleegkundigen opgeleid.
Dit zijn zowel MBO- als HBO leerling verpleegkundigen van de verschillende opleidingsvarianten
(werken/leren en leren/stage).
De begeleiding van leerling verpleegkundigen op afdelingsniveau vindt plaats door zowel werkbegeleiders als praktijkopleiders.
4.5.3 Functiegebouw
Competentiemanagement en jaargesprekken
Middels de kwartaalrapportages is in 2014 het percentage gevoerde jaargesprekken per afdeling
gemonitord. Op de peildatum 31 december 2014 is met 86% van alle medewerkers een jaargesprek gevoerd. De doelstelling voor 2014 was 90%.
Generiek functiegebouw
In de aanloop naar de organisatorische fusie en het integreren van afdelingen van de verschillende locaties werden vanaf het 2e kwartaal in 2014 verder voorbereidingen getroffen tot het
ontwerp van een nieuw functiegebouw. In beide ziekenhuizen is in de loop der jaren een groot
aantal functiebeschrijvingen vastgesteld die het karakter kennen van een taakgerichte functieomschrijving. De organisatie verandert in een snel tempo en daarmee veranderen ook functies
en komen er andere functies bij. Door middel van het meer abstract beschrijven van functiebeschrijvingen krijgen zij een langere houdbaarheid. Het anders beschrijven doet daarbij niets af
aan de rechtspositie van de medewerker en de effecten op de functiewaardering. In overleg en
met overeenstemming van de Ondernemingsraad is bepaald dat de nieuwe methodiek vooralsnog wordt toegepast voor de functies die als nieuw zijn te duiden in de formatieplannen van de
afdelingen die per 1 april 2015 gaan integreren.
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4.5.4 Arbeidsmarktbeleid
In-door-uitstroom
In 2014 zijn er 66 mensen in dienst getreden. Zonder de oproepovereenkomsten is de instroom
53 mensen. Er wordt geen doorstroom gemeten. In 2014 zijn er 128 mensen uit dienst getreden.
Zonder de oproepovereenkomsten is de uitstroom 108 mensen.
In 2014 is aan 105 mensen een exit vragenlijst toegestuurd waarvan er 59 zijn geretourneerd.
Vacaturebeleid
Aantal vacatures en sollicitaties
Er zijn 44 vacatures opgesteld waarvan 14 intern en 30 extern. Dit is ongeveer gelijk aan het
aantal van vorig jaar. In de tellingen zijn ieder jaar de vacatures opgenomen die doorlopend op
de site staan (aantal 4). De website van het Franciscus Ziekenhuis is nog steeds het belangrijkste
wervingskanaal. In 2014 werden slechts voor een select aantal functies open sollicitaties behandeld.
Proeftijd & bepaalde tijd
In 2014 zijn er 66 nieuwe contracten met een proeftijd aangegaan. Van deze contracten is er één
persoon binnen de proeftijd vertrokken. Er is niet gemeten hoeveel van de tijdelijke contracten
zijn verlengd of omgezet naar onbepaalde tijd.
4.5.5 Reorganisatie en sociaal plan
In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor de juridische fusie per 1 januari 2015 en de organisatorische fusie van de staf- en ondersteunende diensten. De stafdiensten worden vanaf 1 april
2015 ondergebracht in vijf ondersteunende clusters: Finance & Control, HRM, Bedrijfszaken,
Cliëntzaken en Juridische zaken en Bestuursondersteuning.
Ook de afdelingen medische technologie en het KCHLT werken vanaf die datum als één afdeling
voor beide locaties.
Voor de juridische fusie met het Lievensberg ziekenhuis is eind 2014 in overleg met de vakbonden een gezamenlijk sociaal plan voor het Bravis ziekenhuis tot stand gekomen.
Voor de personeelsregelingen en procedures zijn harmonisatievoorstellen gemaakt en is instemming verkregen van de ondernemingsraad.
Alle medewerkers van beide ziekenhuizen hebben een bevestigingsbrief ontvangen van de juridische fusie. Daarnaast hebben een groot aantal van de medewerkers van de staf- en ondersteunende clusters in december 2014 een plaatsingsbrief ontvangen.
4.5.6 Arbo/Integraal Gezondheidsmanagement
In 2014 is verder gegaan met het uitvoering geven aan de beleidsnotitie integraal gezondheidsmanagement (IGM) met de vijf pijlers verzuimmanagement, Risico Inventarisatie en evaluatie
(RI&E), vitaliteit, fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting.
In het kader van de fusie met het Lievensberg ziekenhuis is in 2014 gestart met een intensieve
samenwerking op het gebied van Arbo en Integraal Gezondheidsmanagement. Binnen de fusiewerkgroep HRM is het onderwerp Arbo en IGM als één van de vijf thema’s benoemd, waar het
fusie ziekenhuis zich op gaat richten:
• Integraal gezondheidsmanagement is een programma binnen het strategisch HR-beleid waar
bij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
• Gezondheid en inzetbaarheid worden op strategisch niveau ingebed in het organisatiebeleid.
• Een gezonde en veilige werkomgeving (fysiek en sociaal) is een belangrijke basis voor het
leveren van goede kwaliteit van zorg.
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• Vitaliteit is belangrijk voor de kwaliteit van het personeelsbestand. Het stimuleren tot een
actieve houding, sportief gedrag en een open, heldere geest levert een bijdrage aan duur-		
zame inzetbaarheid, minder verzuim en kwaliteit van werken.
• Het ziekenhuis als leverancier van gezonde mensen: zowel voor de patiënt als de medewerkers.
Een fusiebrede werkgroep (met betrokkenen van beide locaties) heeft een visie- en beleidsdocument opgesteld ‘Visie op arbo, integraal gezondheidsmanagement (IGM) en duurzame inzetbaarheid binnen het Bravis ziekenhuis. Dit beleid wordt in 2015 bij het MT ter besluitvorming voorgelegd.
De basis blijft het model met de vijf pijlers waarbij alle activiteiten (om de duurzame inzetbare medewerkers te ondersteunen) een plaats krijgen.

Integraal
Integraalgezondheidsmanagement
Gezondheidsmanagement
FZR

Verzuim
management

Risico
Inventarisatie
en evaluatie
(RI&E)..

Vitaliteit

Preventie
fysieke belasting

Preventie
psychosociale
arbeidsbelasting
(PSA)

ARBO

Verzuimmanagement
Binnen het integraal gezondheidmanagement (IGM) heeft in de laatste jaren het accent gelegen op
het inhoud geven aan de pijler verzuimmanagement. Er is beleid afgesproken om te komen tot een
minder re-actieve aanpak van verzuim. Inhoud geven aan de eigen verantwoordelijkheid van de
medewerkers en het sturen op gedrag van de medewerkers door het management is geëffectueerd
door eind 2011 een andere aanpak en werkwijze in verzuimbegeleiding te implementeren. Om dit
nader inhoud te geven is de werkwijze in het sociaal medisch team (SMT) aangepast en afgestemd
op de resultaten uit de Werkvermogensmonitor (2012/2013). Reeds vastgestelde beleidsafspraken in
het kader van verzuim zijn per 1 januari 2015:
• Verzuimpercentage is 3% organisatiebreed.
• Meldingsfrequentie is gemiddeld 1 maal per jaar per medewerker.
• Langdurig verzuim casuïstiek (meer dan 1 jaar) neemt af.
• WGA instroom neemt structureel af, waarbij streefpercentage maximaal 17% is.
Het jaar 2014 is afgesloten met een verzuimpercentage van 3,37%, een gemiddelde meldingsfrequentie van 1,1 maal per jaar. Het langdurige verzuim is gedaald en de WGA instroom is verminderd
(13%).
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RI&E
Voor de uitvoering van de RI&E wordt jaarlijks een planning vastgesteld. In samenwerking met de
gecertificeerd hoger veiligheidskundige (ook wel kerndeskundige genoemd) van het Amphia ziekenhuis, is in 2014 de RI&E uitgevoerd op de volgende afdelingen: polikliniek Oudenbosch, oncologie en
dagverpleging, dialyse afdeling, polikliniek gynaecologie, polikliniek anesthesie/RVE pijn, polikliniek
chirurgie, polikliniek dermatologie, polikliniek interne, polikliniek plastische chirurgie, apotheek,
polikliniek Etten-Leur, revalidatie en ergotherapie, medische techniek en fysica, radiologie, medische
psychologie, stichting medische microbiologie, polikliniek psychiatrie, polikliniek reumatologie. Dit
betreft een RI&E voor de veiligheids- en gezondheidsaspecten.
Binnen de RI&E gaat het om drie onderdelen: veiligheid, gezondheid en het welzijnsdeel.
Voor het onderdeel welzijn is gekozen voor het toepassen van de Werkvermogensmonitor van PreventNed (WAI: workability index) met als toevoeging de vragenlijsten gericht op werktevredenheid
en werkbeleving (risico op burnout).
De RI&E levert een rapportage op met een overzicht van knelpunten op veiligheids-, gezondheidsen welzijnsrisico’s. Hiervan zijn na afronding van de onderzoeken plannen van aanpak gemaakt met
als doel maatregelen te nemen waardoor risico’s (verder) worden beheerst dan wel voorkomen.
Vitaliteit
Voor de pijler vitaliteit is eind 2012/begin 2013 een nulmeting geweest, door middel van de Werkvermogensmonitor van PreventNed. Het werkvermogen, de werkbeleving en de werktevredenheid
zijn in kaart gebracht. Deze nulmeting is tevens het onderdeel “welzijn” die volgens de wettelijke verplichtingen ook aan de RI&E toegevoegd dient te worden.
Het voornemen is om de WerkVermogensMonitor in 2015 voor het fusie ziekenhuis te herhalen. In
2014 is verder gegaan met het uitbreiden van interventies op het gebied van de BRAVO thema’s
(Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning). Dit met als doel medewerkers te motiveren om
aan hun gezondheid en inzetbaarheid te (blijven) werken. In het kader van bewustwording, is een
olympische week georganiseerd met olympische spelen voor medewerkers en een gezond aanbod
volgens de olympische schijf van vijf binnen het restaurant.
Fysieke belasting
Op het gebied van fysieke belasting bestond reeds het beleid fysieke belasting met de volgende
doelstellingen:
• Handhaving en borging beleid fysieke belasting.
• Op iedere afdeling is een ergocoach aanwezig.
• Hulpmiddelen zijn aanwezig en worden ingezet.
In 2014 is door stafdienst P&O een evaluatie van dit beleid uitgevoerd, waaruit onderstaande aandachtspunten zijn gekomen:
• Organisatiebreed wordt er aandacht besteed aan voorkomen van fysieke overbelasting.
• Preventieve werkplekonderzoeken worden steeds vaker ingezet om uitval te voorkomen.
• Ondersteuning en inzet van ergocoaches door leidinggevenden blijft een belangrijk
aandachtspunt.
• Ergocoaches zelf hebben behoefte aan (bij)scholing, kennisdeling om hun rol nog beter uit te
kunnen voeren. De netwerkbijeenkomsten die de adviseur fysieke belasting organiseert worden
als waardevol ervaren in de borging van het beleid.
• Hulpmiddelen worden nog onvoldoende ingezet; dit lijkt niet altijd als prioriteit te worden gezien.
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De uitkomsten van deze evaluatie zijn leidend geweest voor het geharmoniseerde beleid fysieke
belasting voor het Bravis ziekenhuis. De ergocoaches zijn op nagenoeg alle afdelingen aanwezig en
groeien in hun rol. De adviseur fysieke belasting heeft de organisatie verlaten. Binnen het nieuwe
formatieplan van cluster HRM komt deze functie niet terug en er zal per onderdeel een nieuwe
werkwijze binnen Bravis opgesteld worden.
In 2014 zijn vijfendertig individuele werkplekonderzoeken uitgevoerd, waarvan tweeëntwintig preventief en dertien curatief.
Preventie psychosociale arbeidsbelasting
Op het gebied van preventie psychosociale arbeidsbelasting is er ook in 2014 samengewerkt met
een externe bedrijfsmaatschappelijk werker. In 2014 hebben negen medewerkers een traject met
de bedrijfsmaatschappelijk werker doorlopen. Voor psychologische interventies wordt samengewerkt met Ascender psychologie. Er zijn in totaal vierentwintig trajecten afgenomen in 2014. Door
de stafdienst P&O is één training ‘vroegtijdig herkennen van psychisch verzuim’ georganiseerd voor
leidinggevenden. Het beleid agressie en geweld is in kader van de fusie in 2014 hernieuwd in samenwerking met het Lievensberg ziekenhuis.
4.5.7 Klachten- en klokkenluidersregeling, vertrouwenspersoon, gewetensbezwaren
Op basis van de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling kan door ziekenhuismedewerkers
een beroep worden gedaan op een vertrouwenspersoon.
In 2014 werd door de vertrouwenspersoon met drie medewerkers gesproken.
4.5.8 Vrijwilligers
De Unie Van Vrijwilligers (UVV) is in het Franciscus Ziekenhuis een goed geoliede organisatie
die veel goed werk verricht. Het ruim 130 mensen tellende corps is van cruciaal belang voor de
continuïteit van de werkzaamheden van het ziekenhuis. De vrijwilligers van het UVV zijn een
waardevolle aanvulling op het medewerkersbestand. De organisatie bedankt de UVV medewerkers
jaarlijks door ondermeer een, geheel door eigen medewerkers georganiseerde, bijeenkomst te
organiseren. Muziek en zang staan daarbij centraal. Onder het genot van een hapje en een drankje
wordt de waardering tot uiting gebracht.

4.6 Samenleving & belanghebbenden
4.6.1 Economische meerwaarde voor de samenleving
Op verschillende manieren onderhoudt het Franciscus Ziekenhuis haar relatie met de maatschappij.
Het Franciscus Ziekenhuis participeert bij veel activiteiten in de samenleving of zij organiseert zelf
overkoepelende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: Week van de Chronisch Zieken, Informatiebijeenkomsten over medische onderwerpen voor patiënten, Open Dagen en diverse activiteiten
met onderwijs en opleidingsinstituten uit de regio. Daarnaast zijn er goede contacten met diverse
gemeenten uit het adherentiegebied. Het Franciscus Ziekenhuis is bovendien een van de grootste
werkgevers in de zorg in Roosendaal en omgeving.
4.6.2 Informatie aan en raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging
Het Franciscus Ziekenhuis volgt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
In deze wet zijn de rechten en de plichten van de patiënt en van de hulpverlener vastgelegd. De
hulpverlener heeft een informatieplicht. Daarnaast zijn veel behandelingen, onderzoeken en
aandoeningen vastgelegd in folders, te gebruiken als naslagwerk. Deze folders worden uitgereikt
door de hulpverlener of zijn op te vragen bij het Patiënten Service Bureau of te raadplegen via de
website. Patiënten kunnen daarnaast altijd met hun vragen, opmerkingen of klachten terecht bij
het Patiënten Service Bureau. Patiënten hebben recht op inzage en recht op een afschrift van (een
gedeelte van) het dossier, voor zover het hun gegevens betreft. Gegevens uit het dossier worden
minimaal tien jaar bewaard.
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Binnen het Franciscus Ziekenhuis is de handleiding gebruik Patiënten Dossier (2000) van toepassing.
Deze handleiding is geheel afgestemd op de WGBO en wordt op verzoek beschikbaar gesteld.
4.6.3 Milieubeleid
Het Franciscus Ziekenhuis moet als publieke gelegenheid voldoen aan een streng milieubeleid. Het
milieubeleid is gericht op afval-, energie- en emissiebeheer. Om aan te tonen dat het huis zich de nodige moeite getroost om aan alle vereisten te voldoen, wordt er jaarlijks een milieu jaarverslag naar
de OmgevingsDienst Midden en West-Brabant gestuurd. Daarnaast komen inspecteurs van de OMD
minimaal één keer per jaar langs om op locatie te toetsen.
Tijdens de controle van 2014 waren slechts twee kleine overtredingen geconstateerd:
• Op de laskar stond een gasfles waarvan de herkeurtermijn verstreken was.
• Enkele schoonmaakproducten, vallende onder UN3149 PGS stoffen, waren niet in de daarvoor
bestemde afgesloten ruimte opgeborgen.
Beide verbreken zijn ter plekke opgelost.
In het kader van beperking van het terugdringen van de inbreuk op het milieu zijn in 2014 de
nodige maatregelen getroffen:
• De oude onvoldoende economische WKK installatie is verwijderd met in achtneming van de
milieuvoorschriften bij verwijdering.
• Plannen zijn opgesteld voor een economisch verantwoorde uitbreiding aan de koelinstallatie
die tegemoet komt aan de behoefte vanuit het huis.
• Op het scopiecentrum is een nieuwe waterinstallatie aangelegd, hetzelfde staat in 2015 ge
pland voor de IC / CCU. In het kader daarvan is in 2014 gestart met het herzien van het Legionella Beheer Plan dat in 2015 afgerond moet worden.
• In 2014 is begonnen met een groot meerjarenproject om de gangbare verlichtingarmaturen te
vervangen door LED verlichting vanwege duurzaamheid en energieverbruik.
• Naar aanleiding van onderzoek zijn gebreken in het rioleringstelsel aan het licht gekomen. In
2014 zijn de herstelwerkzaamheden daaraan afgerond.
• De nieuwe OK’s zijn opgeleverd waarbij het gebruik van losse cilinders wordt vermeden door
de aanwezigheid van koolzuur afnamepunten in de pendels.
• De afvoerputjes op de nieuwe OK zijn voorzien van automatische spoelinrichting en onderbroken aangesloten middels een breektank.
• Ten aanzien van radioactieve stoffen heeft het Franciscus Ziekenhuis deelgenomen aan het
EARL-programma. Dit is een trans-Europees project, aangestuurd door de EANM (European
Association of Nuclear Medicin). Dit programma is bedoeld om zoveel mogelijk factoren en 		
handelingen te standaardiseren, zodat de resultaten van de onderzoeken met de PET/CT in de
eerste plaats gevalideerd zijn, en uitwisselbaar met andere centra. Op die manier kunnen grote
studies opgezet worden, die de specificiteit van deze techniek gevoelig zullen verbeteren.
Bovendien ontstaat zo een extra kwaliteitscontrole.
• In 2014 is gestart met het lokaliseren van borsttumoren aan de hand van I-125 zaadjes.
Alle vergunningen zijn in orde. De volgende stap houdt in dat er een volledig draaiboek wordt
doorgelopen, zodat iedereen die in het proces is betrokken, precies weet wat er moet
gebeuren, en eventuele hindernissen al op voorhand worden opgemerkt.
Naast al deze maatregelen, en meer, heeft het ziekenhuis een cyclus van metingen en validaties die
de status en signaleringen registreren en rapporteren. Deze informatie wordt gebruikt in een continue verbetercyclus waarbij de LEAN methoden worden omarmd in een streven naar het terugdringen van verspillingen en het efficiënter gebruikmaken van middelen en mensen.
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4.6.4 Bedrijfshulpverlening
De Bedrijfshulpverlening (BHV) heeft zich het afgelopen jaar, mede naar aanleiding van het NIAZ,
gefocust op trainingen voor de zogenaamde kritische afdelingen. Daarnaast hebben er net als voorgaande jaren, diverse BHV-light trainingen plaats gevonden om medewerkers kennis te laten maken
met de werkwijze van en hun rol in de BHV-organisatie. In 2014 is de BHV niet in actie gekomen op
basis van calamiteiten.
4.6.5 Ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP)
In 2014 is het project CBRN-preparatie (chemische, biologische of radiologische/nucleaire stoffen)
in de ROAZ-regio Brabant afgerond. Ten behoeve van dit project is een CBRN-aandachtsfunctionaris
binnen de SEH opgeleid. Deze functionaris is belast met de uitvoering van de taken zoals in de leidraad “opvang CBRN slachtoffers voor de SEH” beschreven staat. Daarnaast hebben er trainingen
plaats gevonden in het gebruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) en is de ambulancesluis uitgerust met separatiegordijnen.

4.7 Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk wordt de inrichting en werking toegelicht van de Planning & Control cyclus, de
bestuurlijke informatievoorziening, alsmede de instrumenten om de strategie en het beleid van het
ziekenhuis te realiseren, te evalueren en bij te sturen. Daarnaast worden enkele ontwikkelingen
beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsvoering.
4.7.1 Planning- en Control cyclus
Met de Planning & Control cyclus wordt beoogd het management te voorzien van een sturingsinstrument om de bedrijfsvoering op transparante, planmatige en toetsbare wijze in te richten, de
voortgang van activiteiten te bewaken en gestelde doelen te realiseren.
Onderdelen van de Planning & Control cyclus zijn de jaarplancyclus, de begrotingscyclus, de tussentijdse managementinformatie en de jaarverslaglegging. De Planning & Control cyclus is geen
statisch instrument. Zowel interne als externe ontwikkelingen zullen vertaald moeten worden in
de Planning & Control cyclus. Hierbij is het van belang dat de Planning & Control cyclus gelijke tred
houdt met de besturingsvisie en de organisatieontwikkeling in het ziekenhuis. Hoofddoelstelling is
dat de Planning en Control cyclus een bijdrage levert aan een goede besturing en bedrijfsvoering
van het Franciscus Ziekenhuis.
De jaarcyclus begint met de opstelling van een kaderbrief door de Raad van Bestuur waarin de prioriteiten en doelstellingen voor de jaarplannen en begrotingen staan beschreven. Daarna maken
budgethouders jaarplannen en begrotingen en vindt vaststelling plaats door de Raad van Bestuur
en goedkeuring door de Raad van Toezicht. Gedurende het jaar worden de resultaten maandelijks
en viermaandelijks gemeten en besproken.
De Planning & Control functie en de bestuurlijke informatievoorziening worden ondersteund door
de afdeling Planning & Control, onderdeel van de Stafdienst Financiën en Informatievoorziening. Zij
dragen zorg voor de managementinformatie en tussentijdse informatievoorziening aan budgethouders en geven hen bedrijfseconomisch advies.
4.7.2 Risicomanagementsysteem
Het Franciscus Ziekenhuis heeft een risico-inventarisatie en -analyse opgesteld. Hierbij zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht en geprioriteerd. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd en krijgt zijn vertaling in de jaarplannen van de desbetreffende organisatieonderdelen. Niet
alleen om risico’s te beheersen maar ook om kansen te benutten.

Jaardocument 2014

66

4.8 Financieel beleid

Met ingang van 1 januari 2015 is het St. Franciscus Ziekenhuis samen met de Stichting Lievensberg
ziekenhuis opgegaan in de nieuwe Stichting Bravis Ziekenhuis. Voor het Bravis Ziekenhuis is het
financiële beleid opnieuw vastgesteld met als doelstelling een omzetratio en solvabiliteit van minimaal 20%.
De komende jaren zal de fusie veel tijd en energie kosten waarbij de fusie ook de nodige inzet van
extra middelen zal vragen. Hiermee is in het opgestelde fusieplan rekening gehouden en zijn de financiële kaders benoemd voor de komende jaren.
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de verantwoording van het financieel beleid voor het jaar
2014 van het Franciscus Ziekenhuis en wordt voor het toekomstig financieel beleid verwezen naar
het fusieplan en het opgestelde dynamisch beleidsplan.
Aanvullend is in een bijlage de geconsolideerde jaarrekening van het Bravis ziekenhuis, samenvoeging van Franciscus en Lievensberg, toegevoegd met een toelichting op de resultatenrekening en
de balansposten. Vanaf 1 januari 2014 is er sprake van een bestuurlijke fusie van beide ziekenhuizen
waarvoor de wettelijke verplichting geldt dat Franciscus als groepshoofd de publicatie van de geconsolideerde jaarrekening voor haar rekening neemt. Voor de jaarverslagen van beide ziekenhuizen wordt verwezen naar de afzonderlijke publicatie bij de jaarrekening van het Lievensberg ziekenhuis en de jaarrekening van het Franciscus ziekenhuis.
4.8.1 Onzekerheden omzetverantwoording
De landelijke onzekerheden waarmee instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen,
UMC’s en ZBC’s) tot en met 2013 geconfronteerd werden in de omzetverantwoording zijn in 2014
aanzienlijk afgenomen met de vaststelling van:
- de uitkomst van het aanvullend omzetonderzoek 2012-2013 van het Franciscus
Ziekenhuis door de expertcommissie van zorgverzekeraars; en
- de transitiebedragen 2012 en 2013 door de NZa.
Voor een toelichting op de resterende onzekerheden in de omzetverantwoording 2014, de oorzaken
en de resultaten van het zelfonderzoek wordt verwezen naar paragraaf 5.1.4 van de jaarrekening.
4.8.2 Ontwikkeling resultaat
Het exploitatieresultaat van het Franciscus Ziekenhuis heeft zich ten opzichte van vorig jaar als volgt
ontwikkeld:
Het resultaat van 0,6 mln. euro negatief is lager in vergelijking met vorig jaar. De marge is negatief
en de doelstelling van minimaal 1% is daarmee niet gehaald. Bovendien is het exploitatieresultaat,
genormaliseerd voor een aantal incidentele negatieve posten, nog iets lager. Dit betekent dat extra
bezuinigingsmaatregelen nodig zijn om een structureel en positief resultaat te bereiken.
4.8.3 Ontwikkeling opbrengsten
De totale opbrengsten zijn enigszins gedaald van 121,3 mln. euro naar een niveau van 119,5 mln.
euro. Deze daling is met name een gevolg van een lagere subsidie maar is ook beïnvloed door afrekeningen van oude jaren.
De overige bedrijfsopbrengsten zijn gestegen met 0,8 mln. euro, met name door een eenmalige
BTW opbrengst over de periode 2011 t/m 2013.
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4.8.4 Ontwikkeling kosten
De personeelskosten zijn op het niveau van 2013 gestabiliseerd. Het aantal fte is gedaald met 25 fte
maar heeft nog niet geleid tot een daling van de personele kosten omdat deze afbouw gedurende
het jaar heeft plaatsgevonden.
Afschrijvingskosten zijn eveneens op het niveau van het voorgaande jaar met 10,3 mln. euro.
De stijging van de overige kosten wordt met name veroorzaakt door de stijging van dure medicijnen
en materiaalkosten met meer dan 1,0 mln. euro. Landelijk is de toename van dure medicijnen onderwerp van gesprek tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Deze toename is niet houdbaar en
de vergoeding door zorgverzekeraars moet dan ook beter worden afgestemd op de uitgaven voor
(dure) medicijnen.
Samenvattend kan worden gesteld dat het ziekenhuis aan de markteis van 15% omzetratio voldoet
en de solvabiliteit nog voldoende is. De current ratio is sterk verbetert en zal als gevolg van financieringsafspraken met de banken verder verbeteren.
4.8.5 Ontwikkeling eigen vermogen en resultaat
De financiële positie van het ziekenhuis kan met een aantal kerngetallen worden weergegeven:
			

2012

2013

2014

€ 1.525.000
€ 23.316.000
1.3%

€ 549.000
€ 23.866.000
0,45%

-/- € 574.000
€ 23.291.000
-/- 0,48%

0,93

0,91

1,15

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)

18,3%

15,8%

16,5%

Omzetratio (eigen vermogen/totaal opbrengsten)
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

20,0%

19,7%

20,0%

2,10

1,94

Resultaat
			
Eigen vermogen
		
Resultaatratio (resultaat boekjaar gedeeld door totale bedrijfsopbrengsten)
			
Current ratio (= vlottende activa inclusief
		
liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden)
		

De ontwikkeling van het resultaat is positief, maar wordt sterk beïnvloed door de door de overheid
genomen beleidsmaatregelen (overgangsregeling en prestatiebekostiging).
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4.8.6. Resultaten en verantwoording
Het resultaat in 2014 is 0,6 mln. negatief. Met dit resultaat is het eigen vermogen 20,0% van de omzet waarmee wordt voldaan aan het doel van minimaal 15%. Een positief resultaat in de ziekenhuissector is niet vanzelfsprekend omdat het ziekenhuis in 2014 opnieuw geconfronteerd is met een
krappe financiële ruimte van de zorgproductie en een zeer beperkte volumegroei voor de geheel
medisch specialistische zorg, afgesproken binnen het Hoofdlijnenakkoord. Deze groei biedt geringe
mogelijkheden om productieafspraken te maken met de zorgverzekeraars die een selectief inkoopbeleid hanteren, gericht op meer doelmatigheid.
Het negatieve resultaat is een duidelijk signaal dat het ziekenhuis verder moet bezuinigen. Het genormaliseerde resultaat, gecorrigeerd voor incidentele posten, maakt het resultaat nog negatiever
en structureel is dan ook een positieve marge noodzakelijk zodat de financiering van de organisatie
kan worden gecontinueerd.
Met de toenemende risico’s voor het ziekenhuis moeten financiële problemen tijdig worden gesignaleerd. In de Planning & Control Cyclus is veel aandacht voor het meten van de financiële performance van de organisatie. Elk kwartaal wordt de voortgang verantwoord met een aantal KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren). Afwijkingen worden geanalyseerd en toegelicht aan het management,
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Met het bijhouden van een financiële meerjarenplanning,
aangepast aan de laatste ontwikkelingen van bekostiging en begrotingen, wordt de financiële
voortgang gemonitoord.
De Raad van Bestuur heeft het maatschappelijk verslag en de jaarrekening over 2014 vastgesteld
in een vergadering van de raad op 8 juli 2015 en deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad
van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de stukken in haar vergadering van 8 juli 2015 besproken,
waarbij tevens kennis is genomen van de bevindingen van de accountant PricewaterhouseCoopers
N.V. Mede op grond van het advies van de Commissie Bedrijfsvoering en Financiën van de Raad van
Toezicht die in de conceptfase overlegd hebben met de externe accountant, heeft de Raad de jaarrekening over 2014 goedgekeurd en ingestemd met het maatschappelijk verslag.
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Bijlage 1

Publicaties

J. Ansems, B. Damink, M. Franken, klinisch fysica
Quality of medical technology for flexible endoscopes and disinfectors, Physica Medica:
European Journal of Medical Physics, Volume 30, Supplement 1, 2014, blz. 45
H.G.R. Dorman, cardioloog, Marcoen F. Scholten, Jeroen Stevenhagen and Jurren M. Van Opstal,
Author reply to: Unexpected and unmanageable malfunctions of current co-radial pacemaker leads,
EP-Europace, Januari 2015 (Europace. 2015 Jan;17(1):166-7), Echter; online gepubliceerd sinds 8 augustus 2014
D. de Gooyer, internist – oncoloog, A. Raatgever, verpleegkundig specialist
Oncologie, handboek voor Verpleegkundigen en andere hulpverleners, hoofdstuk 20: Mamma-carcinoom 2014
M. te Lintelo, neuroloog, M. Janssen, coassistent neurologie
Dubbelzien na hoofdpijn, Medisch contact, 23 oktober 2014
P. Stolarczyk, orthopedisch chirurg
The predictive value of radiostereometric analasys for stem survival in Total Hip Arthroplasty.
A systematic review, Hip International, May-June 2014, blz. 215-222

Jaardocument 2014

70

Voordrachten of symposium
C. Bell, orthopedisch chirurg en A. de Hooge, verpleegkundig specialist orthopedie
“Artrose”
Informatiebijeenkomst voor (toekomstige) patiënten Etten-Leur, september 2014
S. Bell, orthopedisch chirurg, P. Buysen, gipsverbandmeester E. Goorden Physician Assistant,
A. de Hooge, verpleegkundig specialist
“Orthopediemarkt – mogelijkheid tot scopiëren, uitleg artrose en prothesiologie, werkzaamheden
gipsverbandmeesters”
(Toekomstige) Patienten, Roosendaal, november 2014
R. Boden, SEH-arts
Referaat regionale refereermiddag MMC: Oxygen content in climbers on M
 t. Everest
Referaat CAT MMC:
1. Cervical clearance
2. Canadian C-spine rules versus NEXUS-criteria
3. Invloed van interhospitaal transport op de outcome bij een neurotrauma
S. el Bouzati, SEH-arts
Scholingsavond cardiologie: ACS-protocol,
Poortartsen, verpleegkundig specialisten, SEH-verpleegkundigen, IC/CC-verpleegkundigen,
Roosendaal, juli 2014
S. el Bouzati, SEH-arts
Scholingsavond cardiologie: STEMI-protocol
Poortartsen, verpleegkundig specialisten, SEH-verpleegkundigen, IC/CC-verpleegkundigen
Roosendaal, 3 juli 2014
H. Droogendijk, internist-oncoloog, Dikke darmkanker, patiënten, Roosendaal, 23 januari 2014
H.G.R. Dorman, cardioloog
Posterpresentatie: Use of 3D CT Overlay for Real Time Ablation of Atrial Fibrillation by the
Cryoballoon Reduces Radiation Dosage and Contrast Dye, Cardiologen / Electrofysiologen,
Nice, Frankrijk, 20 juni 2014
T. Enneking, orthopedisch chirurg
“Kinderorthopedie”
HAGRO Roosendaal, Roosendaal, maart 2014
T. Enneking, P. Verbeek, orthopedisch chirurgen
“History and technique of ACL repair”
Trauma van de knie – live surgery voorste kruisbandreconstructie
Fysiotherapeuten, Roosendaal, november 2014
M. Franken, klinisch fysicus
“SFERD 3.0”
Kring Algemene Klinische Fysica, Nieuwegein, maart 2014
A. de Hooge, verpleegkundig specialist
“Klinisch redeneren in de orthopedie”
Alumni-vereniging MANP Fontys Hogeschool, Tilburg, december 2014
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B. Horst, oncologieverpleegkundige
“Symposium over kanker”
Zorgverleners van TWB, Roosendaal, maart 2014
A. Jahn, SEH arts KNMG
Referaat bloedgassen en ABC opvang op TTPA cursus voor Basisartsen, november 2014
A. Jahn, SEH arts KNMG
Onderwijs sedatie op de SEH voor verpleegkundigen op de SEH, augustus 2014
M. Jaspers, urologieverpleegkundige
Symposium “urologische zorg voor thuiszorgmedewerkers”
Verpleegkundigen en verzorgenden ig, Roosendaal, oktober 2014
M. Jaspers, urologieverpleegkundige
“Diabetes en blaasproblemen”
Diabetes vereniging zuid Nederland, Sint Maartensdijk, november 2014
M. Jaspers, urologieverpleegkundige
“MS en blaasproblemen”
MS patiënten, Roosendaal, november 2014
B. van de Kasteel, teamleider verpleegafdeling interne geneeskunde, E. Korsmit, adviseur
innovatie “LEAN-verbeterteams
LEAN-symposium
Elisabeth ziekenhuis Zorgverleners, adviseurs en managers van ziekenhuizen, Tilburg, mei 2014
A. Masclee-de Vries, medisch psycholoog
“Kanker en hoe nu verder i.s.m. borstkankervereniging: Presentatie: angst voor terugkeer kanker”
13 november 2014
A. Masclee-de Vries, medisch psycholoog
“Werkzaamheden van de medische psychologie”
Voorlichting middelbare school Roosendaal, 18 mei 2014
M. van Peppen, adviseur zorginnovatie
“De basis principes van lean toepassen in een ziekenhuis”
Vereniging Hospitality Management Nederland, Ede, april 2014
P. Buysen, H. Raad, gipsverbandmeesters
“Het aanleggen van gipsverband”
SEH-artsen, ANIOS, Verpleegkundig Specialisten, SEH verpleegkundigen, Roosendaal, mei 2014
A. Raatgever, verpleegkundig specialist
“Oncologische revalidatiecarrousel”
oncologieverpleegkundigen, Ede, november 2014
A. Raatgever, verpleegkundig specialist
“Multidisciplinaire samenwerking in de oncologische revalidatie”
Fysiotherapeuten Breda, oktober 2014
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A. Raatgever, verpleegkundig specialist
Themabijeenkomst ‘kanker en dan…’
Patienten, Roosendaal, november 2014
J. Schouten, osteoporoseverpleegkundige
“Osteoporose LONG/COPD Patienten”
Bergen op zoom, oktober 2014
L. van der Spek-Keijser, dermatoloog
SOA, swingers en MSM, what’s new?
Carousselbijeenkomst Huisartsen en medisch specialisten
Franciscus Ziekenhuis, april 2014
L. van der Spek-Keijser, dermatoloog
FTO Huisartsen regio Roosendaal: SOA update
Franciscus Ziekenhuis, november 2014
L. van der Spek-Keijser, dermatoloog
Benecke nascholing voor huisartsen: oncologie, acne/rosacea en SOA
Franciscus Ziekenhuis, december 2014
P. Stolarczyk, orthopedisch chirurg
“Nieuwe ontwikkelingen in schouderchirurgie”
Fysiotherapeuten, Oudenbosch, oktober 2014
P. Verbeek, orthopedisch chirurg
“Shoulderinstability”
SEH-artsen, ANIOS, Verpleegkundig Specialisten, SEH verpleegkundigen, Roosendaal, januari 2014
P. Verbeek, orthopedisch chirurg
“Behandelopties artrose schouder en elleboog”
HAGRO Dinteloord, Dinteloord, juli 2014
P. Verbeek, orthopedisch chirurg
“Behandelopties artrose schouder en elleboog”
HAGRO Roosendaal, Roosendaal, oktober 2014
P. Zomers, anesthesioloog – pijnspecialist
“Pijnbehandeling in palliatieve zorg”
Voordracht op KOP, 15 april 2014
P. Zomers, anesthesioloog - pijnspecialist
“ Percutaneous cordotomy in refractory cancer pain”
Binannual congress on pain treatment and palliative care, Eindhoven, 1-4 september
P. Zomers, anesthesioloog – pijnspecialist
Voordracht op huisartsen 3-daagse: palliatieve zorg, 26 september
P. Zomers, anesthesioloog – pijnspecialist
“Invasieve pijngeneeskunde en palliatieve zorg”
Meerdere voordrachten op het Congres pijngeneeskunde van universteit Cairo,
Hurghada, 5-7 november 2014
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In ontwikkeling

Oncologisch centrum

SEH
IC/CCU

Poliklinieken
Functieonderzoeken
Pijncentrum
Verpleegafdelingen

Cardiologie
Longziekten
Neurochirurgie
Neurologie
Psychiatrie
Reumatologie
Anesthesiologie
-pijn

SEH artsen

Intensivisten

Pim Sas
Manager

Poliklinieken
Dialysecentrum
Verpleegafdelingen

Interne geneeskunde
Maag-, darm-, leverziekten

Ilona Mooij
Manager

Poliklinieken
Verloskundig Centrum
Verpleegafdelingen

Verloskunde
Pediatrie

Carina Luijten
Manager

Zorgeenheid
moeder-kind zorg

Janneke van Vliet
Lid Raad van Bestuur

Zorgeenheid
interne geneeskunde

Anton Valk
Zorggroepmanager

Zorgeenheid
chronische zorg

Annelies Koeken
Manager

Zorgeenheid
acute zorg

Peter Moelands
Hoofd Vastgoed & Techniek

Bob Mulder
Hoofd Facilitaire Dienst

Herma Moerkerken
Hoofd Communicatie

Jan Oostenbrink
Hoofd Innovatie
& Organisatie

Marcel Mevissen
Hoofd Informatisering
& Automatisering

Leo Simons
Hoofd Financiën &
Informatievoorziening

Wim Hutten
Hoofd Personeel &
Opleiding a.i.

Ineke Smalbraak
Lid Raad van Bestuur

Polikliniek Revalidatie
Geneeskunde

Revalidatie

Peter Reijnaars
Manager

Zorgeenheid
revalidatie

Poliklinieken
Verpleegafdelingen

Chirurgie
Gynaecologie
Orthopedische chirurgie
Urologie
Anesthesiologie
-algemeen

Ton Akkermans
Manager

Zorgeenheid
snijdend

Peter Brummel
Voorzitter

Poliklinieken
Poli Etten-Leur
Poli Oudenbosch
Dagverpleging
Behandelcentrum

Dermatologie
Kaakchirugie
KNO
Oogheelkunde
Plastische chirurgie

Tanja van Wiggen
Manager

Zorgeenheid
electieve zorg

Hoofden P&O, F&I, I&O, Facilitaire Dienst

Managementteam

Jan van den Brand
Lid Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Liesbeth Muurling
Manager Medische
Ondersteunende
Afdelingen a.i

Richard Pal
Vice-voorzitter

drukkerij

bravis.nl

Katrien Schelfhout
Hoofd Pathologisch en
Cytologisch laboratorium

Bunna Damink
Hoofd Medische Techniek
& Fysica

Karin Pagano
Hoofd KCHLT (klinisch,
chemisch en hematologisch
laboratorium)

Corinne Valk-Swinkels
Hoofd Ziekenhuisapotheek

Rob Wintermans
Hoofd Medische
Microbiologie

Hans Weltings
Hoofd Radiologie/ Nucleaire
Geneeskunde a.i.

Verpleegkundige
Adviesraad

Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Vereniging
Medische Staf

Eric Beekmans
Hoofd OK/CSA/Bureau
Planning & Opname

Paramedische Zorg
Medische Psychologie
Geestelijke Verzorging

Peter Reijnaars
Manager

Stafbestuur

Hans Ensing
Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 2: Organisatieschema per 31 december 2014

74

Bijlage 3
Personalia per 31 december 2014
Raad van Toezicht
prof. mr. M.D.B. Schutjens 		
L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA		
prof. dr. Mr M.A.J.M. Buijsen			
prof. dr. M.C.E. van Dam-Mieras			
mr. drs. J.A.M. Dingelstad, huisarts		
ir. G.P. Jacobs							
ing. M.J.J. Mol MBA					
W. de Ruiter RA							
drs. C.J.S.E. Hermus					

voorzitter (lid vanaf 01-01-2008)
vicevoorzitter (lid vanaf 01-01-2012)
lid (vanaf 01-01-2011)
lid (vanaf 01-01-2013)
lid (vanaf 01-01-2011)
lid (vanaf 01-01-2012)
lid (vanaf 01-01-2007)
lid (vanaf 01-02-2012)
lid (vanaf 01-01-2013)

Raad van Bestuur
drs. J.M.L. Ensing						
dr. drs. J.A.G.M. van den Brand			
mw. J. van Vliet MHA					
mw. D.J.C. Smalbraak					

voorzitter Raad van Bestuur
lid Raad van Bestuur
lid Raad van Bestuur
lid Raad van Bestuur

Bestuur Medische Staf
P. Brummel								voorzitter, chirurg
R. Pal										vice-voorzitter, gynaecoloog
mw. A. Groenhuijzen					
penningmeester, ziekenhuisapotheker
D. Deraedt								
lid (tot 20-06-2014/dossier ICT), anesthesioloog
MT
drs. J.M.L. Ensing						
voorzitter Raad van Bestuur
dr. drs. J.A.G.M. van den Brand			
lid Raad van Bestuur
mw. J. van Vliet MHA					
lid Raad van Bestuur
mw. D.J.C. Smalbraak					
lid Raad van Bestuur
ir. A.P.M. Valk							manager zorgsectoren
S.A.J.J. Rikken, arts np					
manager Medisch Ondersteunende
											
Afdelingen a.i. (tot 01-07-2014)
mw. drs. L.J.C.M. Schijven			
hoofd stafdienst personeel en opleiding
											(tot 01-09-2014)
drs. W. Hutten							
hoofd stafdienst personeel en opleiding a.i.
											(vanaf 01-09-2014)
B.M. Mulder								
hoofd facilitaire dienst
dr. J.B. Oostenbrink					
hoofd stafdienst innovatie en organisatie
drs. L.J.M.H. Simons MBA-H			
hoofd stafdienst financiën en informatievoorziening
P. Brummel								
voorzitter bestuur Medisch Staf, chirurg
Ondernemingsraad
Dagelijks bestuur
E.A.F. van Rooij							
C.A.G. Potters				 			
mw. A.C.M. Klaver						
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voorzitter, maatschappelijk werker
vice-voorzitter verpleegkundige chirurgie
ambtelijk secretaris
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OR-leden
mw. Y.M. Broos							
medewerker centrale sterilisatie (MSMH)
S. Boerke									medisch elektronicus
E. Crielaard								
klinisch chemisch analist
mw. J. Hartenhof						
operatie assistente chirurgie
mw. E. van Hooijdonk 				
verpleegkundige kinderafdeling
mw. L. Jongeneelen					
verpleegkundige cardiologie
E. Jonker									beveiliger
D. Koen									inkoper
mw. I.H.M. de Kok						
diëtiste
mw. A.A.M. de Kok						
technisch oogheelkundig assistent /
											
coördinator poli oogheelkunde
J. Verdonk								verpleegkundige dialyseafdeling
Cliëntenraad
Dagelijks bestuur
mw. G.A.M. Broos-van Staaij			
voorzitter		
Roosendaal
L.C.M. van den Oever					vice-voorzitter		Roosendaal
mw. A.C.M. Klaver						
ambtelijk secretaris
P.A.M. Dingenouts						lid			Standdaarbuiten
mw. P.J. Kitz- van Rooijen			
lid			
Roosendaal
mw. M.E. Spoelstra						lid			Zundert
Verpleegkundige Adviesraad
mw. A. de Meijer						
voorzitter
mw. E. de Klerk							
vice-voorzitter, verpleegkundige chronische eenheid
											(vanaf 01-11-2013)
E.F.J. Schüller							ambtelijk secretaris,
											verpleegkundige zorgeenheid snijdend
mw. M.W. Wentzel						lid, kinderverpleegkundige
M. de Wit									
lid, leerling verpleegkundige (tot 01-03-2014)
mw. A.W.J. Blommerde				
lid, consultatief psychiatrisch verpleegkundige
J.B.M. van Ginneken					
lid, dialyse verpleegkundige
mw. M. Stevens							
lid, verpleegkundig specialist cardiologie
											(tot 01-11-2013)
Protcolllen AdviesCommisie
A. van Boxem, longarts				
voorzitter
mw. C. Hooymans, ziekenhuisapotheker
secretaris
H. Wessels, oogarts 					lid
Mw. J. Rijckevorsel-Scheele			
lid (tot 01-06-2014)
B. de Graaf								
lid namens de Raad van Bestuur
mw. I. Martens							
secretariële ondersteuning
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Bijlage 4: Zorgpaden

Zorgpaden Franciscus Ziekenhuis per november 2014
zorgpad

(deel-) traject
verwijzing - diagnose behandeling
verwijzing - diagnose behandeling
verwijzing - diagnose behandeling
SEH - diagnose behandeling - nazorg
verwijzing - diagnose behandeling
verwijzing - diagnose behandeling

status

onderzoek en diagnose
SEH - diagnose behandeling - nazorg
SEH - diagnose behandeling
onderzoek - diagnose primaire behandeling

geïmplementeerd

operatieve behandeling

in ontwikkeling

11 Osteoporosepoli

onderzoek en diagnose

geïmplementeerd

12 COPD

SEH - kliniek - nazorg

geïmplementeerd

13 Hartfalen

SEH- kliniek - nazorg

geïmplementeerd

14 Prenatale zorg

begeleiding 1e en 2e lijn
verwijzing - diagnose
behandeling
verwijzing - diagnose
behandeling
verwijzing - diagnose
behandeling

geïmplementeerd

1 CTS
2 RR heup
3 RR knie
4 Gebroken heup
5 Varices
6 Sluders
7 Dementie
8 CVA
9 Tia
10 HNP (hernia)

15 Slaap
16 Hoofdpijnpoli
17 Obstipatie kinderen
18 Stervensfase
19 Melanoom
20 Huid maligniteiten
21 Blaasca
22 Colonscreening
22 Colonca
23 Mammaca
24 Testisca
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herkenning - erkenning
aangepast beleid
verwijzing - diagnose
behandeling
verwijzing - diagnose
behandeling
verwijzing - diagnose
behandeling
verwijzing - diagnose
verwijzing - diagnose
behandeling
verwijzing - diagnose
behandeling
verwijzing - diagnose
behandeling

geïmplementeerd
geïmplementeerd
geïmplementeerd
geïmplementeerd
geïmplementeerd
geïmplementeerd

geïmplementeerd
geïmplementeerd
geïmplementeerd

in ontwikkeling
in ontwikkeling
in ontwikkeling
geïmplementeerd
in ontwikkeling
in ontwikkeling
in ontwikkeling
in ontwikkeling
in ontwikkeling
in ontwikkeling
in ontwikkeling
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Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Polikliniek Etten-Leur

Franciscus ziekenhuis
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
tel. 088
- 70
(0165)
5868
80000
00
www.bravisziekenhuis.nl
www.franciscusziekenhuis.nl

Polikliniek Oudenbosch
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Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Het Franciscus Ziekenhuis is statutair en feitelijk gevestigd te Roosendaal, op het adres: Boerhaavelaan 25.
Stichting Franciscus Ziekenhuis Roosendaal is op 1 januari 2014 bestuurlijk gefuseerd met het Lievensberg ziekenhuis te
Bergen op Zoom. Per 1 januari 2015 is Stichting Franciscus Ziekenhuis Roosendaal juridisch gefuseerd met het
Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom.
De jaarrekening van het Franciscus Ziekenhuis is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Bravis
Ziekenhuis.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, Titel 9 Boek 2 BW en
RJ 655 voor zorginstellingen met daarbij specifiek de onder voorzitterschap van VWS in het bestuurlijk overleg vastgestelde Handreiking Omzetverantwoording 2014.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
Op een aantal posten na zijn de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar. De wijzigingen in een deze posten wordt veroorzaakt door de harmonisatie van schattingen van het
Lievensberg ziekenhuis met die van het Franciscus ziekenhuis, als gevolg van de juridische fusie per 1 januari 2015.
Hieronder volgt een overzicht van de posten die gewijzigd zijn en wat hiervan de impact is geweest op het vermogen /
resultaat:
Post

Wijziging

Voorziening dubieuze debiteuren

Voor beide ziekenhuizen nieuwe statische
berekening toegepast
Berekeningssystemathiek aangepast

Voorziening materiële controles
Voorziening persoonsgebonden
levensfasebudget
Voorziening jubilea
Te betalen ORT december

Berekeningsgegevens op elkaar afgestemd
Berekeningsgegevens op elkaar afgestemd
In FZR conform LZB overlopende passiva
opgenomen

Impact resultaat
344.633
1.023.013
-66.638
-659.769
-167.250

Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden
aangemerkt als verbonden partij.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De volgende verbonden stichtingen en vennootschappen zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
Stichting Bravis Ziekenhuis:
• De Stichting Medische Microbiologie West-Brabant, gevestigd te Roosendaal. Dit betreft een per 1 januari 2011 opgericht
samenwerkingsverband tussen het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal (50%) en het Lievensberg Ziekenhuis Bergen op
Zoom (50%) op het gebied van microbiologisch onderzoek. Het resultaat over 2014 en het eigen vermogen per 31-12-2014
zijn nihil;
• De Stichting Nucleaire Geneeskunde West-Brabant, gevestigd te Roosendaal. Dit betreft een opgericht
samenwerkingsverband tussen het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal (50%) en het Lievensberg Ziekenhuis Bergen op
Zoom (50%) op het gebied van nucleair geneeskundig onderzoek. Het resultaat over 2014 bedraagt € 0 en het eigen
vermogen per 31-12-2014: € 117.579. Met ingang van 1 januari 2015 is de Stichting Nucleaire Geneeskunde West-Brabant
opgeheven en opgegaan in Stichting Bravis Ziekenhuis;
• De Stichting Pathalogisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant, gevestigd te Bergen op Zoom. Dit betreft een
opgericht samenwerkingsverband tussen het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal (50%) en het Lievensberg Ziekenhuis
Bergen op Zoom (50%) op het gebied van pathalogisch en cytologisch laboratoriumonderzoek. Het resultaat over 2014
bedraagt € 0 en het eigen vermogen per 31-12-2014: € 81.852;
De volgende verbonden stichtingen en vennootschappen zijn niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
Stichting Bravis Ziekenhuis:
• Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal B.V., gevestigd te Roosendaal. Dit betreft een 45%-belang in de
beheermaatschappij van de Poliklinische Apotheek Fransicus Roosendaal C.V. Het resultaat over 2014 bedraagt € 0 en het
eigen vermogen per 31-12-2014: € 14.719;
• Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal C.V., gevestigd te Roosendaal. Dit betreft een samenwerkingsverband van
50% op het gebied van poliklinische farmaceutische zorg. Het resultaat over 2014 bedraagt € 280.321 en het eigen
vermogen per 31-12-2014: € 366.310.
• Paramedisch Centrum Roosendaal B.V., gevestigd te Roosendaal. Dit betreft een 100%-belang in een paramedisch
centrum op het gebied van fysiotherapie en paramedische activiteiten. Het geschatte resultaat over 2014 bedraagt €
200.000, waarbij het geschatte eigen vermogen per 31-12-2014: € 1.177.920 bedraagt.
Voor deze verbonden partijen is aangezien deze niet van belang zijn voor het vereiste inzicht en van
te verwaarlozen betekenis zijn op het geheel, geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld.
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Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.5 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kastroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de
kortlopende schulden. Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
5.1.4.6 Wet normering Topinkomens (WNT)
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de
stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze
jaarrekening gehanteerd.
5.1.4.7 Toelichting sectorontwikkelingen omzetverantwoording 2012/2015
Inleiding
De landelijke onzekerheden waarmee instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMCʼs en ZBCʼs) tot en
met 2013 geconfronteerd werden in de omzetverantwoording zijn in 2014 aanzienlijk afgenomen met de vaststelling van:
- de uitkomst van het aanvullend omzetonderzoek 2012-2013 van het Franciscus Ziekenhuis door de expertcommissie van
zorgverzekeraars; en
- de transitiebedragen 2012 en 2013 door de NZa.
De resterende onzekerheid in de omzetverantwoording 2014 van het Franciscus Ziekenhuis betreft voornamelijk
schattingsposten met betrekking tot:
- in 2014 gesloten DBCʼs, geopend in 2013 die buiten de scope van het aanvullend omzetonderzoek 2012-2013 vielen;
- in 2014 geopende DBC-zorgproducten;
- de afwikkeling van het FB-systeem in de loop van 2015;
- de schatting van het door de Nza nog vast te stellen bedrag van de vordering uit hoofde van de overgangsregeling
kapitaallasten voor 2013 en 2014; en
- de vaststelling van de schadelastcorrecties voor de jaren 2012-2014.
De schattingsposten hebben betrekking op de bepaling van financiële impact van de onrechtmatigheden over 2014, de
impact op de omzetverantwoording en de toerekening aan boekjaren. Daarnaast is rondom een aantal onderwerpen nog
sprake van interpretatieruimte in de registratievoorschriften.
Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten, alsmede de opbrengsten uit hoofde van
transitieregelingen en honoraria medisch specialisten heeft het Franciscus Ziekenhuis de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 5.1.4 van deze jaarrekening. Hierbij is de “Handreiking
Omzetverantwoording MSZ 2014” gevolgd, die door het Bestuurlijk Overleg onder voorzitterschap van het Ministerie van
VWS is vastgesteld.
Oorzaken onzekerheden omzetverantwoording
De onzekerheden zijn in 2012 ontstaan door gelijktijdige invoering van prestatiebekostiging in combinatie met een
transitiemodel, wijzigingen in de DOT-productstructuur en nieuwe wijzen van contracteren met zorgverzekeraars. Diverse
van de in 2012 en 2013 gesignaleerde problemen inzake de omzetverantwoording golden in 2014 nog steeds en werken
door in de verantwoording en in de interne controle over 2014. Open registratie- en declaratienormen zijn na afloop van het
boekjaar 2013 nader geduid door de regelgever (laatstelijk in augustus 2014). Daarnaast zijn formele en materiële controles
door de zorgverzekeraars geïntensiveerd.
Achtergrond landelijk herstelplan en stand van zaken herstelplan
Voornoemde problematiek heeft geleid tot een landelijk herstelplan medio 2014 voor de ziekenhuizen zoals vastgesteld
door de Minister van VWS. Kern van het herstelplan was:
- Verduidelijking van normen door de NZa (medio 2014);
- Een landelijk aanvullend omzetonderzoek over de jaren 2012 en 2013 en vaststelling door een expertgroep van
zorgverzekeraars (ultimo 2014);
- Het definitief afwikkelen van materiële controles tot en met 2011 in 2014 door zorgverzekeraars;
- Definitieve vaststelling van het eerder onzekere transitiebedrag door de NZa (ultimo 2014);
- Duidelijkheid over de garantieregeling kapitaallasten door de NZa;
- Uitstel van de publicatietermijn van de jaarrekening 2013 tot 15 december 2014.
Door vaststelling van de uitkomsten van het herstelplan heeft het Franciscus Ziekenhuis duidelijkheid verkregen over de
rechtmatigheidsaspecten en (resterende) onzekerheden hierin over de DBC-zorgproducten zoals die zijn afgesloten en
gefactureerd in de jaren tot en met 2013. Met de vaststelling van het definitieve transitiebedrag 2012 en 2013 door de NZa
begin juli 2015 heeft het Franciscus Ziekenhuis zekerheid gekregen over desbetreffende balanspost. Verschillen ten
opzichte van eerdere inschattingen zijn als nagekomen baten en lasten uit het zelfonderzoek 2012-2013 en de definitief
vastgestelde transitiebedragen verwerkt in deze jaarrekening.
De onzekerheden die in de jaarrekening 2014 resteren zijn door het afsluiten van de oude jaren dan ook kleiner dan de
onzekerheden in voorgaande jaren en betreffen:
1. Definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2012/2013 met de zorgverzekeraars;
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014;
3.Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;
4. Afwikkeling FB tot en met 2011;
5. Macrobeheersinstrument;
6. Overgangsregeling kapitaallasten;
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Stichting Bravis ziekenhuis (rechtsopvolger Lievensberg ziekenhuis en Franciscus Ziekenhuis)

1.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-14
€

31-dec-13
€

1
2

178.639.875
1.984.216
180.624.091

174.818.149
1.931.805
176.749.954

3
4

4.786.105
13.265.945

4.824.824
8.831.953

5
6
7

3.780.051
81.456.796
653.354
103.942.251

4.394.719
95.085.099
7.726.768
120.863.363

284.566.342

297.613.317

31-dec-14
€

31-dec-13
€

113
42.027.472
42.027.585

113
41.816.017
41.816.130

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

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

8

Aandeel derden

9

-18.068

-8.839

10

11.374.530

11.820.314

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

11

105.890.673

94.835.213

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden

12

125.291.622

149.150.499

284.566.342

297.613.317

Voorzieningen
Overige voorzieningen

Totaal passiva
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Stichting Bravis ziekenhuis (rechtsopvolger Lievensberg ziekenhuis en Franciscus Ziekenhuis)
1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014
Ref.

2014
€

2013
€

13
14

0
2.406.816

160.193
1.918.077

15
16
17

224.307.542
3.403.033
446.172

216.613.924
4.184.702
4.211.903

18

7.390.711

6.833.789

237.954.274

233.922.588

19
20

118.075.694
294.502

117.915.531
230.362

21
22

22.134.685
93.400.715

22.124.669
88.072.454

Som der bedrijfslasten

233.905.596

228.343.016

BEDRIJFSRESULTAAT

4.048.678

5.579.572

-3.842.470

-4.183.713

206.208

1.395.859

-3.984

-11.071

202.224

1.384.788

9.230

-6.981

211.454

1.377.807

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's /
DBC-zorgproducten A- en B-segment)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten
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
RESULTAAT NA BELASTINGEN
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vormenbeeld@bravis.nl

