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Samen word
je beter
Fotografie
Bij de interne marketing campagne staat de opdracht:
“Samen doen waar we goed in zijn” centraal. De kernwaarden waar we als Bravis ziekenhuis gezamenlijk voor staan
zijn: deskundig, verbindend, lef en vrij. Door elkaars kwaliteiten te stimuleren en deze beter te benutten, vormen we
samen een sterkere verbinding. In de interne campagne
is ‘samen’ de rode draad, dat wordt gevisualiseerd door
een rood lint.
In de fotografie voor externe uitingen hebben we gekozen
voor de selfie. Een beeld van twee mensen of meer die
samen op de foto gaan. De nadruk ligt op hun gezichten.
Dit beeldconcept sluit aan bij de gedachte ‘Samen word je
beter’.

Stichting Bravis ziekenhuis
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal
Telefoon 088 - 70 68 000
www.bravisziekenhuis.nl
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Voorwoord
Met trots presenteren wij u het jaarverslag 2015, het eerste jaarverslag van het uit fusie ontstane Bravis
ziekenhuis. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het Bravis ziekenhuis vervullen weliswaar
verschillende rollen, maar voelen zich samen verantwoordelijk voor een goede invulling van de
maatschappelijke functie van het ziekenhuis. Daarin past een goede maatschappelijke terugkoppeling
van de resultaten van het Bravis ziekenhuis. Met dit jaarverslag geven wij u inzage in die resultaten.

Bravis
Op 31 oktober 2014 hebben wij de
nieuwe naam onthuld die wij vanaf
1 januari 2015 hanteren: Bravis
ziekenhuis. De nieuwe naam staat
voor het bundelen van kracht op
het gebied van gezondheidszorg in
West-Brabant. Bravis is een verwijzing
naar onze Brabantse wortels en naar
het Engelse ‘brave’ (= dapper). ‘Vis’
is de Latijnse term voor kracht. Door
onze kennis en kunde te bundelen,
versterken wij samen de kwaliteit van
zorg in de regio. Veel kernachtiger
kunnen wij het niet zeggen; dat is
waar wij als Bravis voor staan.
Het Bravis ziekenhuis volstaat niet
met een nieuwe naam, ook de organisatiestructuur is vernieuwd. Nadat
in 2014 bestuurlijk is gefuseerd, is per
2015 sprake van een nieuwe organisatie-indeling met acht clusters. Verder
fuseerden de twee medische staven
tot de Vereniging Medische Staf Bravis
ziekenhuis. Ook de medezeggenschapsorganen fuseerden gedurende
het jaar 2015, waardoor één Cliëntenraad, één Ondernemingsraad en
één Verpleegkundige Adviesraad de
besluitvorming versterken.
Een ingrijpend veranderingsproces
als een fusie heeft ook een keerzijde
waarbij we niet moeten wegkijken
voor zorgpunten. Voor medewerkers
als het bijvoorbeeld gaat om verandering van functie(inhoud) of extra
werkdruk en voor patiënten die nu op
een andere locatie hun zorg krijgen.
Dat zorg in ontwikkeling is, zullen
velen van u dagelijks ondervinden.
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Hierbij kan gedacht worden aan de
vorm en de inhoud van de zorg, maar
ook aan kwaliteitseisen en bekostiging van zorg. Die ontwikkelingen
waren voor het Bravis ziekenhuis
aanleiding om een aantal fusiedoelen
al in 2015 te behalen.
Moeder & Kindcentrum
Zo werd in mei 2015 het nieuwe Moeder & Kindcentrum geopend op locatie Bergen op Zoom. Het centrum is
ingericht om op de meest moderne en
patiëntgerichte manier zorg te bieden
aan de (aanstaande) moeder en kind,
op een wijze die uniek is in Nederland. De verpleegkundigen, kinderartsen, gynaecologen en anesthesiologen zijn 7x24 uur per week aanwezig
om verloskundige zorg te verlenen
aan moeder en kind die samen in een
eigen kraamsuite verblijven.
Kwaliteitsbeleid
Andere belangrijke feiten zijn de
resultaten die wij gerealiseerd
hebben op kwaliteitsgebied. De
ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie is
voor de derde maal op beide locaties
behaald. Daarnaast behaalden of behielden diverse ziekenhuisafdelingen
hun specifieke accreditatie.
Beleidsplan
Ook op beleidsgebied is in 2015 veel
voortgang geboekt. Zo is het eerste
beleidsplan van het Bravis ziekenhuis vastgesteld. Het motto van dit
dynamisch beleidsplan voor de jaren
2015 t/m 2017 is ‘Samen doen waar
we goed in zijn’. Het begrip ‘samen’
vullen wij breed in. Het is samen met
de patiënt en zijn/haar familie, met

alle medewerkers en zorgverleners in
het ziekenhuis, en met onze zorgpartners buiten het ziekenhuis. Kortom,
we willen bovenal de menselijke maat
laten prevaleren, iedere dag weer.
In het beleidsplan richten we ons op
drie kerndoelen:
1. Het versterken van de patiënt door
hem een stem te geven in zijn eigen
zorgproces.
2.Elkaar versterken in de zorgketen.
3. Het versterken van de ziekenhuisorganisatie door excellent organiseren.
Bij deze drie kerndoelen horen de
kernwaarden lef, vrij, deskundig en
verbindend, die wij in alles wat we
doen als basis hanteren.
Het afgelopen jaar hebben wij stappen ondernomen om de kerndoelen
te realiseren. Een goed voorbeeld is
het voorbereiden van de concentratie
van oncologie op locatie Roosendaal.
We hebben voor de oncologie een
manifest opgesteld. Dit manifest
beschrijft nadrukkelijk de rol van de
patiënt en de rol van de partners in de
zorgverlening. Naast de bouwvoorbereiding van het Oncologie Centrum
– gereed najaar 2016 - krijgt ook de
interne organisatie van de oncologische samenwerking vorm.
Een regionale ontwikkeling waar we
in 2015 aan meegewerkt hebben is de
oprichting van de ‘Stichting WestWest’, een breed samenwerkingsverband van zorgverleners in West-
Brabant. Op deze wijze willen we voor
de patiënt de ketens in het regionale
zorgnetwerk meer inzichtelijk maken
en beter op elkaar afstemmen.

Deze stappen om onze doelen te
realiseren geven vertrouwen naar de
toekomst toe.
Omvang zorgverlening
Het Bravis ziekenhuis is verantwoordelijk voor de ziekenhuiszorg in een
werkgebied met ongeveer 270.000
inwoners. In het totaal zijn in 2015
485.188 poliklinische patiënten naar
ons ziekenhuis verwezen en zijn
57.615 patiënten opgenomen. Dit is
nagenoeg gelijk aan de zorg die in
2014 door de nog niet gefuseerde
ziekenhuizen samen werd verleend.
Financieel
Ook financieel heeft het Bravis
ziekenhuis de fusie goed doorstaan.
Het resultaat over 2015 behelst € 1,5
miljoen op een totale zorgomzet van
€ 290 miljoen. Dit is iets meer dan de
begrotingsdoelstelling was voor het
eerste Bravis-jaar.
Niet onvermeld kan blijven de landelijke wijziging per 1 januari 2015
in de bekostiging van het ziekenhuis,
waarbij is overgegaan naar integrale
tarieven. Zowel de honoraria van de
medisch specialisten als de ziekenhuiskosten zijn in één tariefvorm
verwerkt. Deze wijziging heeft geleid
tot de oprichting van zelfstandige
medische specialistische bedrijven
door medisch specialisten. Dit proces
is binnen het Bravis ziekenhuis in
goed overleg verlopen, en heeft
geresulteerd in een zevental medisch
specialistische bedrijven die hun
aandacht vooral richten op financiën
en zorgomzet. Dit aantal en het feit

dat daarnaast een aanzienlijk aantal
medisch specialisten in dienstverband van het ziekenhuis werkt,
hebben ertoe geleid dat de Vereniging
Medische Staf een duidelijke positie
heeft behouden en zich nadrukkelijk
richt op de kwaliteit en veiligheid van
de patiëntenzorg. Hiermee zijn de
te onderscheiden gebieden, helder
toebedeeld aan de verschillende
groeperingen van medisch specialisten, hetgeen de bestuurbaarheid van
het ziekenhuis ten goede komt.
In dit voorwoord zouden nog vele
andere aspecten aan de orde kunnen
komen, onder andere de (voorbereidingen op) concentraties van zorg
op de afzonderlijke locaties en de
personele reorganisaties. U kunt deze
informatie vinden in de pagina’s hierna. Wij wensen u veel leesplezier!
Tot slot past het op deze plaats om
allen die hebben bijgedragen aan
de zorgverlening aan onze patiënten, namens hen en ons, hartelijk te
bedanken.

Bergen op Zoom, 25 mei 2016

Vastgesteld door de Raad van Bestuur
Drs. J.M.L. Ensing			
Voorzitter

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht
L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA
Voorzitter
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Verantwoording

1.1 Uitgangspunten
Dit jaardocument betreft het eerste jaarverslag van Stichting Bravis ziekenhuis. Stichting Bravis
ziekenhuis is op 1 januari 2015 ontstaan uit de juridische fusie van Stichting Lievensberg ziekenhuis met
St. R.K. Ziekenhuis Sint Franciscus.

Het jaardocument bestaat uit twee
delen: het maatschappelijk verslag
met bijlage, en de jaarrekening en
accountantsverklaring. Dit jaardocument, inclusief de jaarrekening 2015
is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 25 mei 2016 en door de Raad
van Toezicht goedgekeurd tijdens
haar vergadering op 25 mei 2016.
In dit jaardocument beschrijft het
Bravis ziekenhuis welke veranderingen aan de orde waren en welke verbeteringen in 2015 zijn gerealiseerd.
Hiermee legt het ziekenhuis maatschappelijke verantwoording af.
Bij het opstellen van dit jaardocument zijn als juridische uitgangspunten gehanteerd:
• De verantwoordingsverplichtingen
in de Kwaliteitswet zorginstellingen,
de Wet toelating zorginstellingen,
de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen, de Wet klachtrecht
cliënten zorginstellingen, de Wet bijzondere medische verrichtingen, de
Wet op het Centraal Bureau voor de
Statistiek en de Wet openbaarheid
uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens.
• De Richtlijn 655 inzake Jaarverslaggeving zorginstellingen.
• De statuten van het Bravis
ziekenhuis en van de
geconsolideerde rechtsvormen.
• Het reglement voor de Raad van
Toezicht en het reglement voor de
Raad van Bestuur van het Bravis
ziekenhuis.
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Indeling
In hoofdlijnen bevat het jaar
document de volgende informatie.
Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2:	Profiel van de
organisatie
Hoofdstuk 3:	Bestuur, toezicht en
medezeggenschap
Hoofdstuk 4:	Beleid, inspanningen,
prestaties, financieel
beleid en verantwoording
Bijlage
Hoofdstuk 5: Jaarrekening
	Accountantsverklaring
Verspreiding
Het jaardocument 2015 is gedeponeerd bij het CIBG van het Ministerie
van VWS en staat tevens op de site
www.jaarverslagenzorg.nl. Via de
website van het Bravis ziekenhuis
www.bravisziekenhuis.nl is het
jaardocument ook toegankelijk.
Daarnaast zijn 100 gedrukte
exemplaren beschikbaar voor de
overlegorganen en relaties van het
Bravis ziekenhuis.

2

Profiel van
de organisatie
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Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Hans Ensing voorzitter Raad van Bestuur en Janneke van Vliet lid Raad van Bestuur
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Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Bravis ziekenhuis

Bedrijfsnaam organisatie

Bravis ziekenhuis

Adres

Boerhaavelaan 25

Postcode en plaats

4708 AE Roosendaal

Telefoonnummer

088 – 70 68 000

Nummer Kamer van Koophandel

KvK 62350080

E-mailadres

rvb@bravis.nl

Internetpagina

www.bravisziekenhuis.nl
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2.2 Structuur van het concern
Per 1 januari 2015 is de Stichting Bravis ziekenhuis gevestigd te Roosendaal ontstaan uit de juridische
fusie op 31 december 2014 van de voormalige Stichting Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom en
de voormalige Stichting R.K. Ziekenhuis Sint Franciscus.

2.2.1
Juridische structuur
In de juridische fusie is tevens opgenomen de voormalige Stichting Nucleaire Geneeskunde West-Brabant.
De Stichting exploiteert het Bravis
ziekenhuis met hoofdlocaties in

Roosendaal en Bergen op Zoom en
poliklinieken in Steenbergen,
Oudenbosch en Etten-Leur. De
Stichting Bravis ziekenhuis staat aan
het hoofd van de groepsstructuur.
Het onderstaande organigram geeft

de verhoudingen ten opzichte van
de overige rechtsvormen in de groep
weer. De Stichting Bravis ziekenhuis
en de Lievensberg Zorg B.V. beschikken over toelatingen voor het verlenen van medisch specialistische zorg.

Organigram Bravis groep 2015
Stichting Bravis ziekenhuis
100%

100%

100%

100%

100%

50%

45%

50%

Stichting
Beheer
Boerhaaveplein

Stichting
Pathologisch
en Cytologisch
Laboratorium
West-Brabant

Stichting
Medische
Microbiologie

Lievensberg
Holding
B.V.

Paramedisch
Centrum
Roosendaal B.V.

Poliklinische
Apotheek
Lievensberg B.V.

Poliklinische
Apotheek
Franciscus
Roosendaal B.V.
Beherend
vennoot C.V.

Poliklinische
Apotheek
Franciscus
Roosendaal
C.V.

100%

100%

Lievensberg
Scheldekliniek
B.V.

Lievensberg
Zorg B.V.

51%

100%

Dermatologisch Centrum
Zuid West Nederland
B.V.

Bariatrisch Centrum
Zuid West Nederland
B.V.
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2.2.2
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening
worden opgenomen de financiële
gegevens van de Stichting Bravis
ziekenhuis, haar vennootschappen en
andere rechtspersonen waarover zij
beslissende zeggenschap kan uitoefenen. In de rechtsvormen van de
groepsstructuur beschikt Bravis over
de meerderheid van de stemrechten
en kan daardoor de financiële en
operationele activiteiten beheersen.
De Stichting Bravis ziekenhuis heeft bij
vennootschappen tevens een kapitaalsbelang.
Het betreft de rechtsvormen:
1.	Stichting Bravis ziekenhuis te
Bergen op Zoom
(zeggenschap 100%)
2. 	Lievensberg Holding B.V. te
Bergen op Zoom
(100% aandeelhouder)
3. 	Lievensberg Zorg B.V. te
Bergen op Zoom
(100% aandeelhouder)
4.	Bariatrisch Centrum Zuid West
Nederland B.V.
(100% aandeelhouder)
5. 	Dermatologisch Centrum
Zuid West Nederland B.V.
(51% aandeelhouder)
6. 	Stichting Beheer Boerhaaveplein
te Bergen op Zoom
(zeggenschap 100%)

“

7. 	Lievensberg Scheldekliniek B.V. te
Bergen op Zoom
(100% aandeelhouder)
8. 	Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant
(zeggenschap 100% als gevolg van
de juridische fusie)
9. 	Stichting Medische Microbiologie te
Roosendaal
(zeggenschap 100% als gevolg van
de juridische fusie)
10.	Poliklinische Apotheek Lievensberg
B.V. te Bergen op Zoom
(50% aandeelhouder)
11.	Poliklinische Apotheek Franciscus
Roosendaal B.V. te Roosendaal
(45% aandeelhouder, beherend
vennoot in nr. 12)
12.	Poliklinische Apotheek Franciscus
Roosendaal C.V.
te Roosendaal (50% aandeelhouder)
De drie poliklinische apotheken worden
niet meegenomen in de consolidatie.
Geen zeggenschap wordt uitgeoefend
in de steunstichtingen Stichting
Vrienden van Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom en Stichting
Vrienden van Franciscus Ziekenhuis te
Roosendaal. Deze zijn tevens vrijgesteld van consolidatie. Beide vriendenstichtingen hebben in 2015 hun fusie
voorbereid.

Vrijheid is vertrouwen geven én krijgen
Daar zijn we heel ver in. De Raad van Bestuur zit niet in een ivoren
toren, maar staat open voor vernieuwing en uitdagingen.
Onderling geven en krijgen we ook veel vrijheid. Op mijn afdeling,
dermatologie, is dat heel duidelijk. We zijn een van de weinige in
Nederland met een eigen Huid en Laserkliniek en een eigen
Zelfstandig Behandel Centrum. We werken volledig digitaal en
we hebben videoconsulten, wat onze patiënten veel meer vrijheid
geeft. En het is nuttig: want wie vertrouwen geeft en krijgt, werkt
prettiger. Het kan niet anders, of onze patiënten ervaren dat.
Milan Tjioe, dermatoloog
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2.2.3 	Organisatorische fusie /
besturingstructuur
De wens tot behoud van ziekenhuiszorg in de regio en tot verdere
verbetering van de kwaliteit van de
ziekenhuiszorg brengt de Raden van
Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis
in Roosendaal en het Lievensberg
ziekenhuis in Bergen op Zoom in
2012 tot de conclusie dat fusie van de
beide ziekenhuizen noodzakelijk is.
De belangrijkste reden daarvoor is dat
de volume-eisen en de eisen voor de
kwaliteit van zorg steeds strenger worden en de twee ziekenhuizen daaraan
apart niet kunnen voldoen.
Het fusieontwerp omvat de organisatiestructuur van de top tot en met de
bundeling van afdelingen/zorgeenheden in clusters, de uitgewerkte visie en
het beleid voor het fusieziekenhuis.
Bij de bestuurlijke fusie van 2014
waren de twee Raden van Toezicht
en twee Raden van Bestuur samengevoegd. De omvang van de Raad van
Toezicht nam per 1 januari 2015 af tot
zeven personen en per 1 februari 2015
tot zes personen. De omvang van de
Raad van Bestuur is per 1 januari 2015
geslonken van vier naar twee personen.

Onder de Raad van Bestuur zijn acht
clusters waarbinnen alle afdelingen/
zorgeenheden en functies gerangschikt zijn. De zorgeenheden en de
medisch ondersteunende afdelingen
zijn per 1 april 2015 gebundeld in
drie zorgclusters (zorggroepen) en de
ondersteunende (staf)afdelingen in
vijf clusters (Finance & Control, HRM,

Bedrijfszaken, Cliëntzaken, Juridische
en beleidsondersteuning). Elk cluster
wordt geleid door een manager, de
tweede besturingslaag. Deze managers vormen samen met de Raad van
Bestuur en vertegenwoordigers van
de medisch specialisten het managementteam, in totaal dertien personen.
In het managementteam komen alle

beleidsvoornemens aan de orde.
Tevens vindt in het managementteam
afstemming en meningsvorming
plaats over relevante ontwikkelingen
en wordt verslag uitgebracht over het
overleg met adviesorganen, ziekenhuiscommissies en externe stakeholders. Het managementteam vergadert
1 maal per 2 weken.

Raad van Toezicht
Raad van Bestuur

Hans Ensing
voorzitter raad van bestuur

Janneke van Vliet
lid raad van bestuur
Stafbestuur Vereniging Medische Staf

Richard Pal
voorzitter

Stafdienst
juridische en bestuursondersteuning

Ondernemingsraad

Petra Verdult-Hazen
secretaris
raad van bestuur

Erik van Rooy
voorzitter
Cliëntenraad

Zorggroep Electief-Medisch ondersteunend

Anton Valk
zorggroepmanager

Zorggroep Beschouwend-Oncologie

Finance & control

Luc Stevens
manager

Caroline van Doorn –
van Gurp
voorzitter
Verpleegkundige Adviesraad

Bedrijfszaken
Coby Bevelander
voorzitter

Bart de Graaf
zorggroepmanager

Zorggroep Acuut-Complex

zorggroepmanager

Leo Simons
manager

Cliëntzaken

Jan Oostenbrink
manager

HRM

Marianne Verschuuren
manager
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De derde besturingslaag wordt
gevormd door de leidinggevenden
van zorgeenheden (ongewijzigde
bezetting in 2015) en van afdelingen
binnen de clusters (per 1 april 2015
benoemd). De vierde laag betreft
teamleiders die wel hiërarchische
taken maar geen budgetverantwoordelijkheid krijgen. Zij zijn in de
ondersteunende clusters benoemd
per 1 april 2015.
De ziekenhuisapotheken zijn per
1 november 2015 geïntegreerd. De
zorgeenheid Medische Beeldvorming
is per 1 december 2015 ontstaan en de
zorgeenheid Zorglogistiek per 1 januari
2016. Voor de integratie van het volledige zorgbedrijf heeft een projectgroep
de plannen ontwikkeld. Het gaat hierbij om herindeling van zorgeenheden
binnen de drie zorggroepen, alsmede
de structurering van het derde en vierde leidinggevende niveau. De feitelijke
integratie heeft plaatsgevonden per
1 januari 2015, inclusief de benoeming
van nieuwe zorgmanagers voor de
zorgeenheden die vanaf deze datum in
principe over de locaties heen werken.
De teamleiders van de zorgeenheden
zijn per 1 april 2016 benoemd.
2.2.4
Besturingsfilosofie
Als belangrijke uitgangspunten voor
de gefuseerde ziekenhuisorganisatie gelden: eenheid van leiding

“

en toezicht, een heldere organisatiestructuur die de missie, visie en
ambities ondersteunt, maximaal drie
besturingslagen met budgetverantwoordelijkheid en eenheid van visie
en beleid. Vanuit het uitgangspunt
eenheid van visie en beleid zijn
deelvisies uitgewerkt. Vastgesteld zijn
de visies op acute zorg en oncologie
in combinatie met de aangescherpte
kaders voor de profielkeuze, de visie
op anderhalvelijnszorg, de visie op
kwaliteit & veiligheid en de visie op
de verpleegkundige zorg. Tevens is
er een visie op de merkpositionering
van het fusieziekenhuis. Voor de
belangrijkste beleidsterreinen zijn de
plannen vastgesteld. Voor de harmonisatie van bestaande financiële en
personele regelingen in beide huizen
zijn inventarisaties verricht en is het
duidelijk welke regelingen ter advisering of instemming aan de adviesorganen zullen worden voorgelegd.
Betrokkenheid medisch specialisten
bij de ziekenhuisbesturing
In beide ziekenhuizen was al eerder
duaal management ingevoerd op het
niveau van de zorgeenheden. Per
1 april 2015 zijn opnieuw vanuit
elke vakgroep medisch managers
benoemd die als aanspreekpunt
fungeren voor de zorgmanager.
Om het duaal management ook op
zorggroepniveau tot uitdrukking te

Nu we echt één ziekenhuis zijn zitten we nog
meer op één lijn

”

Je denkt meer vanuit het geheel. Dat maakt het makkelijker om even
afstand te nemen van de oude situatie en te bekijken wat het beste is
voor de toekomst en voor de mensen in de regio.
Manager cliëntzaken Jan Oostenbrink
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laten komen, is medio 2015 besloten
om tevens per zorggroep een medisch
specialist op zorggroepniveau te
benoemen. Zij overleggen regelmatig met hun zorggroepmanager en
nemen deel aan het managementteamoverleg.
2.2.5	Medezeggenschaps
structuur
Het Bravis ziekenhuis kent vier
adviesorganen:
• Vereniging Medische Staf
(zie paragraaf 3.6)
• Cliëntenraad (zie paragraaf 3.7)
• Ondernemingsraad
(zie paragraaf 3.8)
• Verpleegkundige Adviesraad
(zie paragraaf 3.9)
Deze organen geven de Raad van
Bestuur gevraagd en ongevraagd
advies over besluiten en beleids
kwesties.

2.3 Kerngegevens
Het Bravis ziekenhuis kenmerkt zich door een breed medisch specialistisch zorgaanbod in de regio, waar
zorg volgens geldende richtlijnen 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.
2.3.1

Profiel

Profiel locatie Bergen op Zoom
De locatie Bergen op Zoom ontwikkelt
de komende jaren een profiel
met het accent op de complex
acute zorg. Daarvoor krijgt deze
locatie de komende jaren een kern
Intensive Care en mogelijk een
acute opnameafdeling. De afdeling
verloskunde en de couveuseafdelingen
van beide ziekenhuizen zijn medio

2015 geconcentreerd in het nieuwe
Moeder & Kindcentrum in Bergen op
Zoom en in november is de klinische
kindergeneeskunde samen gebracht
op locatie Bergen op Zoom.
Profiel locatie Roosendaal
De locatie Roosendaal ontwikkelt
de komende jaren een profiel met
het accent op de oncologische en
electieve zorg. In het nieuw te bouwen
Oncologie Centrum, wat in november

2016 wordt opgeleverd, zullen
gespecialiseerde en gemotiveerde
professionals van diverse disciplines
nauw met elkaar samenwerken
om de oncologiepatiënten te
behandelen en te ondersteunen. In
de onmiddellijke omgeving is een
radiotherapievoorziening van het ZRTI
gevestigd. Ook dagbehandeling en
psychosociale opvang voor mensen
met kanker worden in het nieuwe
gebouw ondergebracht.

Bravis ziekenhuis | Jaarverslag 2015
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2.3.2

Functies beide locaties

Locatie Roosendaal

Locatie Bergen op Zoom

Volwaardig ziekenhuis
met speerpunt oncologische en electieve zorg

Volwaardig ziekenhuis
met speerpunt complex acute zorg

Poliklinieken voor alle specialismen

Poliklinieken voor alle specialismen

Drie buitenpoliklinieken: Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen
Intensive Care (24 uur per dag)
• Minder dan 12 bedden
• Overdag een intensivist

Intensive Care (24 uur per dag)
• Meer dan 12 bedden
• 24 uur per dag een intensivist (buiten kantooruren
ook verantwoordelijk voor locatie Roosendaal)

Volwaardige OK
• Tijdens kantooruren volop in gebruik
(anesthesiologen en OK-teams)
• Buiten kantooruren een anesthesioloog en OK-team
oproepbaar (inzetbaar voor beide locaties)

Volwaardige OK
• 24 uur per dag minimaal één anesthesioloog en
OK-team aanwezig
• Buiten kantooruren nog een anesthesioloog en
OK-team oproepbaar (inzetbaar voor beide locaties)

Spoedeisende Hulp

Spoedeisende Hulp

Tot eind mei 2015 klinische bevallingen

Vanaf eind mei 2015 Moeder & Kindcentrum

Tot november 2015 klinische kindergeneeskunde

Na november 2015 klinische kindergeneeskunde

2.3.3
Werkgebieden
Het verzorgingsgebied van het Bravis
ziekenhuis wordt gevormd door het
gebied Westelijk Noord-Brabant,
dat zich uitstrekt van de Zeeuwse
gemeente Tholen en een deel van de
gemeente Reimerswaal tot Breda en
van Essen (België) tot Moerdijk.

Moerdijk

Steenbergen
Etten-Leur
Tholen
Rucphen
Reimerswaal
Bergen op Zoom

Roosendaal
Zundert
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2.3.4

Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Enkele kengetallen Bravis ziekenhuis per 31-12-2015
Medisch specialisten (inclusief buitengewone leden)
Personeelsleden (gemiddeld aantal fte)
Aantal opnamen
Aantal verpleegdagen
Gemiddelde verpleegduur (in dagen)
Aantal dagbehandelingen
Aantal langdurige observaties
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Aantallen
259
1.993
29.995
141.944
4,7
25.624
1.996

Polikliniekbezoeken (excl. nevenstichtingen)

485.188

Totale bedrijfsopbrengsten (in € 1.000)

290.520

Balanstotaal (in € 1.000)

267.651
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2.4 Samenwerkingsrelaties
Vanuit de doelstelling streeft het Bravis ziekenhuis naar optimale relaties met de belanghebbenden
in de omgeving van het ziekenhuis. Met verschillende partijen heeft de onderlinge samenwerking in
2015 een duidelijke impuls gekregen.

Een greep daaruit:
• De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt op basis van
wetgeving toezicht op de kwaliteit
van zorg in onder andere ziekenhuizen en voert regelmatig thematische
onderzoeken uit. Naast thematisch
onderzoek is er gefaseerd en incidenteel toezicht. In 2015 heeft de
IGZ het Bravis ziekenhuis meerdere
malen bezocht, mede vanuit haar
bezorgdheid over de kwaliteit van
zorg in een fusieproces. De bezoeken
zijn positief verlopen.
• Het Bravis ziekenhuis voert met de
zorgverzekeraars regelmatig overleg
waarbij beleid, productie en kwaliteit worden besproken. Met de individuele zorgverzekeraars maakt het
ziekenhuis prijs- en volumeafspraken. Voor 2015 is met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
• Met de eerstelijns verloskundigen in
de gehele regio vormen de gynaecologen en kinderartsen een Verloskundig SamenwerkingsVerband
(VSV) dat aan de eisen van de IGZ
voldoet. Bij de opening van het Moeder & Kindcentrum hebben enkele
eerstelijns verloskundigen hun praktijk verplaatst naar het ziekenhuis;
tevens zijn enkele kraamcentra een
kraamhotel met eerstelijns kraamzorg in suites in het nieuwe centrum
gestart. Het VSV is in 2015 een onderzoek gestart naar de vormgeving
van integrale geboortezorg met een
integraal tarief.
• Het in oktober 2011 tot stand gekomen convenant met het Amphia
Ziekenhuis in Breda over de geza-

menlijke ambitie en intentie om de
ziekenhuiszorg voor West-Brabant
op zo hoog mogelijk niveau te houden is per 1 januari 2016 voor vier
jaar verlengd. De komende jaren zal
bezien worden of samenwerking tussen Bravis en Amphia op met name
medisch ondersteunende functies
mogelijk is.
• Stichting tanteLouise-Vivensis huurt
de VAAZ, een verpleeghuisafdeling
binnen de muren van het Bravis
ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom
met 15 tot 19 bedden. De afdeling
is in gebruik voor zowel somatische
ziektebeelden als voor collum care-
patiënten. Vanaf juni 2015 neemt
tanteLouise-Vivensis een tweede
afdeling in gebruik, een afdeling
voor geriatrische revalidatie op de
2e verdieping boven de SEH/HAP en
het Moeder & Kindcentrum.
• Het Netwerk Palliatieve Zorg regio
Bergen op Zoom, Roosendaal en
Tholen heeft als doel de zorg voor
mensen in de laatste levensfase zo
goed mogelijk te organiseren en de
kwaliteit van deze zorgverlening te
verbeteren. Mw. J. van Vliet is voorzitter van het netwerk. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt
van het netwerk en is sinds 2007
gehuisvest in het Bravis ziekenhuis
locatie Bergen op Zoom.

regionale gezondheidszorg te bereiken met zorg zo dicht mogelijk bij de
patiënt. Komt terug in paragraaf 4.2
bij het kopje anderhalvelijnszorg.
Overige samenwerkingsverbanden
waarin het Bravis ziekenhuis
deelneemt zijn onder andere:
• Zuidwest Radiotherapeutisch
Instituut te Vlissingen
• Maatschap Revalidatie met
Stichting Revant te Breda
• GGZ WNB te Halsteren,
samenwerkingsovereenkomst
ten behoeve van de psychiatrie
• Mytylschool Roosendaal en NSWAC
’t Kroeven, inzake revalidatie‑
behandelingen op locatie
• Westbrabants Overleg Zorg voor
transmurale afstemming
• Integraal Kankercentrum Nederland,
vestiging Rotterdam
• Stichting Projecten Arbeidsmarkt
Zorgsector West-Brabant

• Het Bravis ziekenhuis is een van de
oprichters van Stichting Transmuraal Samenwerkingsverband Westelijk West-Brabant (hierna: Stichting
West-West). De Stichting West-West
heeft ten doel om meer samenhang,
continuïteit en doelmatigheid in de
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Beter worden doe je niet alleen,
dat doe je samen
“Mijn hartinfarct? Echt een donderslag bij heldere hemel. Gelukkig was er snel professionele
hulp. Zowel in het ziekenhuis als daarna bleken alle schakels in mijn behandeltraject perfect op
elkaar afgestemd. Ik werk nu aan mijn herstel. Mijn vrouw is daar steeds nauw bij betrokken.
Het hartrevalidatieteam en de cardioloog hebben met ons samen mijn revalidatieprogramma
doorgenomen. We gaan ook samen naar de controles bij de cardioloog. Met mij gaat het nu
heel goed. Ik heb zelfs al gegolfd, op de Wii!”
Bij een hartinfarct telt elke minuut. Het is dus belangrijk dat de afstemming tussen de diverse
zorgverleners heel goed is georganiseerd.

Samen word je beter
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www.bravisziekenhuis.nl

Guus Kieboom

Nell Kieboom

Coördinator hartrevalidatie

Cardioloog Victor Meuleman

‘We kregen alle hulp bij

‘Er was ook alle begrip

Dimphy Geluk

‘Uw behandeling is voor ons

het aanpassen van onze

voor mijn emoties. Dat gaf

‘We bekijken samen wat u

maatwerk. En daar zijn we

leefstijl’.

veel steun’.

tijdens de revalidatie aankan.’

allemaal bij betrokken.’
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3.1

Bestuur, toezicht bedrijfsvoering en medezeggenschap

Introductie

In dit hoofdstuk wordt de ‘good governance’ gedachte uitgewerkt die het Bravis ziekenhuis volgt.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de normen voor goed bestuur, het bestuur en toezicht en de
samenwerking met de adviesorganen Vereniging Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad
en Verpleegkundige Adviesraad.

3.2 Normen voor goed bestuur
Het Bravis ziekenhuis vindt het van
belang de landelijke Zorgbrede Governance Code volledig toe te passen.
Bij ‘good governance’ zijn vier deelprocessen te onderscheiden:
Toezicht is gericht op het bewaken
van de realisatie van de fundamentele
doelstellingen van de organisatie en
heeft een lange termijn dimensie.
Behalve door de Raad van Toezicht
(intern toezicht) wordt toezicht ook
uitgeoefend door externe toezichthouders.
Verantwoorden betreft het verstrekken van informatie over de opgedragen taken en gedelegeerde bevoegdheden aan voornamelijk externe
belanghebbenden.
Sturen gaat om het richting geven
aan de organisatie en het overleg met
ketenpartners ter realisatie van de
doelstellingen en strategie.
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Beheersen betreft het opstellen,
volgen en bijsturen van processen,
prestaties en risico’s van de organisatie.

Raad van Bestuur zijn als gevolg van
de bestuurlijke fusie in 2014 aangepast. Begin 2016 is besloten tot
beperkte aanvullingen.

Met deze verslaglegging wil het Bravis
ziekenhuis tevens voldoen aan de
Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD (Vereniging van
Bestuurders in de Gezondheidszorg).

‘Good 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 is dat zij een bijzondere
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Zij betrekken op gepaste
wijze alle interne én externe belanghebbenden bij het beleid en zijn
hierop ook aanspreekbaar.

De statuten van de stichting en de
reglementen en werkwijzen van de
Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur voldoen aan de eisen die de
Zorgbrede Governance Code stelt.
Dit is vastgesteld aan de hand van
een externe digitale Governance
Control scan. De enige aanbeveling is
een goed introductieprogramma op
te stellen voor nieuwe leden van de
Raad van Toezicht. Deze aanbeveling
wordt nu opgevolgd. De reglementen
van de Raad van Toezicht en de

3.3 Raad van Bestuur
3.3.1 	Samenstelling Raad van
Bestuur
Zoals voorzien eindigt met het ‘tussenjaar’ 2014 van de bestuurlijke fusie
ook de tijdelijke vierkoppige Raad van
Bestuur. De heer Van den Brand gaat

met pensioen, mevrouw Smalbraak
is vanwege persoonlijke omstandigheden niet herbenoemd. De Raad
van Bestuur van het nieuwe Bravis
ziekenhuis bestaat uit twee personen:
mevrouw Janneke van Vliet als lid

Raad van Bestuur (afkomstig van het
Franciscus Ziekenhuis) en de heer
Hans Ensing als voorzitter Raad
van Bestuur (afkomstig van het
Lievensberg ziekenhuis).

3.3.2 	Nevenfuncties Raad van Bestuur
Naam

drs. J.M.L. Ensing

J. van Vliet MHA

Functietitel

voorzitter

lid

Leidinggevende of nietleidinggevende functie

leidinggevend

leidinggevend

Geslacht

mannelijk

vrouwelijk

Jaar benoeming
bestuurder

2007 (voorzitter: 2012)

2009

Datum indiensttreding

1 juni 1990

1 september 2009

Contract

Voor onbepaalde tijd

Voor onbepaalde tijd

Nevenfuncties

Regionale bestuurlijke functies
• v oorzitter bestuur Stichting
Medische Microbiologie
• voorzitter bestuur Stichting
Pathologisch en Cytologisch
Laboratorium West Brabant
• voorzitter Regionaal Elektronisch
Netwerk
• lid bestuur Stichting Projecten
Arbeidsmarkt Zorg sector West
Brabant (PAZ)
• lid AdviesRaad Zeeuws
RadioTherapeutisch Instituut

Regionale bestuurlijke functies:
• lid bestuur Stichting Medische
Microbiologie
• lid bestuur Stichting Pathologisch
en Cytologisch Laboratorium
West-Brabant
• voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg,
regio Roosendaal – Bergen op Zoom
- Tholen
• voorzitter bestuur Stichting
West-West (sinds 01-09-2015)
• lid bestuur Oncologisch
Samenwerkingsverband Embraze

Lidmaatschap van netwerken
• lid bestuur Brabants-Zeeuwse
Werkgeversvereniging
• voorzitter bestuur Samenwerkende
Chipsoft ziekenhuizen (SaCZ)
• lid Adviescommissie Besturing &
Bekostiging NVZ
• bestuurslid Inkoop Alliantie Ziekenhuizen

Lidmaatschap van netwerken
• lid ROAZ (Regionaal Overleg Acute
Zorg) Noord-Brabant
• lid NIAZ participantenraad

Overige activiteiten
• lid bestuur Stichting Algemene
Ziekenhuizen (SAZ)
Totaal bezoldiging 2015 in
kader van de WNT

€ 219.340

Overige activiteiten:
• vice-voorzitter Raad van Toezicht
Koninklijke Visio
• lid Bestuurs Advies-commissie
Kwaliteit en Organisatie NVZ
• lid Bestuurs Adviescommissie
Opleiding en Onderwijs NVZ
€ 200.900

Bravis ziekenhuis | Jaarverslag 2015

25

“

In mijn beleving is
de naamsbekendheid
groot

”

Ik denk dat de meeste mensen in de regio de naam
Bravis kennen en weten dat het een ziekenhuis is.
Het blijft ook makkelijk hangen.
Voorzitter Raad van Bestuur Hans Ensing

3.3.3 	Taak en werkwijze Raad
van Bestuur
Het reglement Raad van Bestuur
beschrijft de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur
voor het besturen van de ziekenhuisorganisatie. Daarbinnen is een
lid primair aanspreekbaar op de aan
hem toegewezen taken en aandachtsgebieden. 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.
Met de juridische en organisatorische fusie per 1 januari 2015 bereikte
het fusieproces zijn hoogtepunt. De
juridische fusie vormde een belangrijk
moment op de weg naar realisatie
van de visie en doelstellingen van
het nieuwe Bravis ziekenhuis. De
organisatorische fusie bood daarvoor
het fundament en heeft in 2015 veel
aandacht en inzet gevergd van de
Raad van Bestuur, zowel op het vlak
van richten als inrichten om het
verrichten in de dagelijkse werk
processen goed te laten verlopen.
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REGIE
PATIËNT

SAMEN WORD JE BETER

VERSTERKEN

SAMENWERKE

N

VERBETEREN

Dynamisch beleidsplan 2015 - 2017

In het najaar 2014 is door een projectgroep de merkpositionering van
het Bravis ziekenhuis uitgewerkt,
inclusief de daaraan verbonden
publiciteitscampagne binnen en
buiten het ziekenhuis. Niet alleen
is het streven de merknaam Bravis
ziekenhuis snel te laten wortelen,
ook wordt gewerkt aan het intern en
extern bekendmaken van de visie
van het nieuwe ziekenhuis. Eind 2015
heeft de naam Bravis ziekenhuis al
een grote bekendheid gekregen in de
regio; het vergroten van de landelijke
bekendheid zal in 2016 meer aandacht krijgen.
Vanaf najaar 2014 werkt een andere
projectgroep aan het Dynamisch
Beleidsplan voor de jaren 2015 –
2016 – 2017. Samen met de Raad van
Toezicht, het Managementteam en
delegaties van de adviesorganen worden conceptversies doorgesproken en
bijgesteld. In juli 2015 heeft de Raad
van Bestuur de definitieve versie vastgesteld. Afgesproken is om tweemaal
per jaar in het Managementteam
de voortgang te monitoren en waar
nodig het beleidsplan bij te stellen.
Daarmee wordt recht gedaan aan de
term ‘dynamisch’. De eerste evaluatie
van het Dynamisch Beleidsplan is in
najaar 2015 uitgevoerd en heeft niet

geleid tot inhoudelijke bijstellingen.
Meer over het Dynamisch Beleidsplan
vindt u in paragraaf 4.1. De aandacht
van de Raad van Bestuur gaat in 2015
voornamelijk uit naar kerndoelen
2 en 3.
Elkaar versterken in de zorgketen
De al bestaande contacten met
ketenpartners in de regio worden in
2015 met hernieuwde energie vanuit
het Bravis ziekenhuis voortgezet. De
oprichting van de Stichting Transmuraal Samenwerkingsverband Westelijk
West-Brabant is een concreet resultaat van deze contacten. Mevrouw Van
Vliet is voorzitter van deze Stichting
West-West, die afstemming van zorgprocessen tussen ketenpartners hoog
op de agenda heeft staan. Ook met de
huisartsen wordt een nieuwe bestuurlijke overlegstructuur afgestemd. De
vergaande versnippering van huisartsenzorg maakt regulier contact met
alle huisartsen lastig, reden waarom
de Raad van Bestuur besluit om de
bestuurlijke contacten met zowel
De Kring West-Brabant, de Zorggroep
West-Brabant en de Stichting
Huisartsenposten West-Brabant te
structureren. Daarnaast gaat de
Raad van Bestuur vanaf 2016 weer
huisartsengroepen/-praktijken
bezoeken.

Samen word je beter
Daarom gaan Lievensberg en Franciscus samen verder als Bravis ziekenhuis
Met elkaar slaan we nieuwe wegen in om u als patiënt betere zorg te bieden. Onze kennis en kunde
bundelen we om de kwaliteit van de zorg voor u nog meer te versterken. We kijken er naar uit om die
verbetering - in samenwerking met u - verder vorm te geven. Samen word je beter.
Kijk voor meer info op www.bravisziekenhuis.nl

Versterken van de nieuwe ziekenhuisorganisatie door excellent te
organiseren
De fusie van de twee ziekenhuisorganisaties vraagt in de belangrijke
startfase een continue monitoring en
bijsturing. Daarom besluit de Raad
van Bestuur tot oprichting van het
fusie implementatieteam (FIT). Dit
bestaat uit de drie zorggroepmanagers en vijf clustermanagers, alle lid
van het MT. Zij buigen zich over de
afstemming tussen de acht nieuw
gevormde clusters. In deze fase wordt
ook in nauw overleg met de Raad van
Bestuur het ontwerp gemaakt voor
de integratie van het zorgbedrijf per
1 januari 2016. Meer uitleg over de
nieuwe organisatiestructuur leest u
in paragraaf 2.2.
De inrichting van de ziekenhuisorganisatie betreft niet alleen de organisatiestructuur, maar ook de medezeggenschaps- en overlegstructuren.
In samenspraak met nog zittende
stafbesturen, cliëntenraden, ondernemingsraden en verpleegkundige
adviesraden zijn de ‘fusies’ van deze
adviesorganen tot stand gebracht.
In juli 2015 is met de verkiezingen
voor de Bravis Ondernemingsraad dit
proces afgerond en heeft het Bravis
ziekenhuis één Vereniging Medische

Staf, één Cliëntenraad, één Ondernemingsraad en één Verpleegkundige
AdviesRaad. Met elk van hen houdt de
Raad van Bestuur volgens een vastgesteld schema overleg.
Een ander inrichtingsproces dat vanaf
eind 2014 veel tijd vraagt van de Raad
van Bestuur is de afstemming met
medisch specialisten als gevolg van
landelijke invoering van integrale
ziekenhuisbekostiging. De aanwezige
vrijgevestigde medisch specialisten
kiezen voor behoud van hun ondernemerschap, behalve de vakgroep
psychiaters die overstapt naar dienstverband. Ongeveer de helft van de
vrijgevestigden bundelt zijn krachten
in het MSB Cöoperatie Bravis U.A.
Daarnaast ontstaat een vijftal MSB’s
van individuele vakgroepen. Zij alle
tekenen een inhoudelijk identieke
samenwerkingsovereenkomst met
het Bravis ziekenhuis, waarin ook de
eigenstandige positie van de Vereniging Medische Staf op het gebied van
kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid wordt vastgelegd. Alle medisch
specialisten werkzaam in het Bravis
ziekenhuis zijn verplicht lid van de
Vereniging Medische Staf. In augustus
2015 tekenden de Raad van Bestuur
en het Stafbestuur samen een herzien
Document Medische Staf waarin de

samenwerking tussen het Bravis
ziekenhuis en de Vereniging Medische
Staf verder is uitgewerkt.
Een ander aspect van excellent
organiseren kreeg gedurende 2015
steeds meer aandacht, namelijk het
harmoniseren van het ziekenhuisbeleid op allerlei terreinen. Met de
Ondernemingsraad vond afstemming
plaats over het proces van harmonisatie over de personeelsregelingen. Al
in 2014 is één begroting voor het jaar
2016 opgesteld; de Planning & Control cyclus is verder verfijnd in 2015.
Vanuit de ondersteunende clusters
hebben andere beleidsvoorstellen de
Raad van Bestuur bereikt. Herkenbaar
daarin is het streven om het beste van
de twee werelden te verenigen, waar
nodig aangevuld met nieuwe externe
informatie.
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3.4 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is verheugd dat de bestuurlijke fusie van de Raden van Bestuur en de Raden van
Toezicht na 1 kalenderjaar conform de afspraken is opgevolgd door de juridische en organisatorische
fusie tot het Bravis ziekenhuis per 1 januari 2015. Met name de organisatorische fusie vergde en vergt
veel van alle betrokkenen. De Raad van Toezicht besprak in 2015 in elke vergadering de voortgang van de
verschillende fusietrajecten. Eind 2015 constateerde de Raad van Toezicht dat er, dankzij de grote inzet
van alle medewerkers, al veel is bereikt. De Raad van Toezicht spreekt haar bijzondere waardering uit
voor de door de medewerkers in 2015 getoonde inzet om de fusie tot een succes te maken.

3.4.1 	Taak en werkwijze Raad
van Toezicht
De Raad van Toezicht vindt het zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid om te waarborgen dat patiënten
in de regio West-Brabant toegankelijke en kwalitatief goede zorg kunnen
(blijven) krijgen. Vanuit dit maatschappelijk mandaat vervult de Raad
zijn functie. Naast zijn toezichthoudende rol functioneert de Raad van
Toezicht ook als adviseur, klankbord
en werkgever van de Raad van Bestuur. Om zijn taak goed te vervullen
heeft de Raad van Toezicht formeel
overleg met de adviesorganen, neemt
deel aan strategie- en themabijeenkomsten en legt werkbezoeken af.
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. Leden
die op voordracht of aanbeveling
zijn benoemd zijn zich bewust van de
noodzaak zonder last en ruggespraak
te functioneren. De Raad past de
Zorgbrede Governance Code toe.
De Raad van Toezicht werkt met
verschillende commissies. Zo is er
een commissie Bedrijfsvoering en
Financiën, een commissie Kwaliteit en
Veiligheid en een commissie Governance en Remuneratie. De commissie
Fusie en Integratie is per 3 september
2015 ontbonden. Deze commissies
vergaderen gemiddeld vijf keer per
jaar, bij voorkeur net voorafgaand
aan een reguliere vergadering van de
Raad. De Raad heeft in 2015 acht maal
vergaderd met de Raad van Bestuur

Als ziekenhuis ben je
onderdeel van de zorgketen

”

Wij zorgen ervoor dat de patiënt klinisch verzorgd wordt, maar voelen
ons medeverantwoordelijk voor de periode daarna. Daarvoor leggen
we verbindingen met onze partners. Samen word je beter houdt niet
op bij de deur van het ziekenhuis.
Voorzitter Raad van Toezicht Marie-Hélène Schutjens
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en er was eenmaal een themasessie
met de Raad van Bestuur, het medisch
Stafbestuur en het managementteam.
Op een enkele uitzondering na was
de voltallige Raad van Toezicht bij
deze vergaderingen aanwezig. Verder
vergaderde de Raad van Toezicht in
het bijzijn van de Raad van Bestuur
met het bestuur van de Vereniging
Medische Staf, met de Cliëntenraad en
met de Verpleegkundige Adviesraad.
Verder heeft een delegatie van de
Raad van Toezicht een vergadering
van de Ondernemingsraad bijgewoond. De Raad van Toezicht heeft
haar eigen functioneren geëvalueerd.
De resultaten daarvan zijn gedeeld
met de Raad van Bestuur.
Voor wat betreft de bezoldiging van
de Raad van Toezicht wordt de adviesregeling van de NVTZ gevolgd.

3.4.2	Samenstelling en
nevenfuncties
Bij de bestuurlijke fusie waren de
twee Raden van Toezicht samengevoegd. De omvang van de Raad
van Toezicht wordt stap voor stap
teruggebracht. Inmiddels is afscheid
genomen van de heren Hermus
(per 1-1-2015), Mol (per 1-1-2015)
en Buijsen (per 1-2-2015).
De samenstelling van de Raad van
Toezicht per 31 december 2015
vindt u in de bijlage.

3.4.3		Besluiten en bestuurlijke
vraagstukken
In 2015 zijn naast reguliere besluiten
over de begroting 2015 en de jaarrekening 2014 door de Raad van Toezicht
ook besluiten genomen over onder
meer het Strategisch Dynamisch Beleidsplan 2015-2017, de voortgang van
de organisatorische fusie, de oprichting
van de Stichting Transmuraal Samenwerkingsverband West-West en het
Document Medische Staf. Daarnaast is
de Raad intensief betrokken geweest bij
het inzichtelijk maken van de potentiële
strategische risico’s van Bravis en de
te treffen maatregelen. Het besturen

van ziekenhuizen is er niet makkelijker
op geworden met de introductie van
de integrale bekostiging en de oprichting van de Medisch Specialistische
Bedrijven, zo ook binnen het Bravis
ziekenhuis. Deze discussie wordt nu
ook landelijk gevoerd of met deze ontwikkeling uiteindelijk ook de zorg aan
de patiënt is gediend. Verder ontstaat
door onduidelijke uitgangspunten als
gereguleerde marktwerking en regelcultuur een complex en bureaucratisch
moloch. Het zou in zijn algemeenheid
goed zijn als er een betere balans zou
komen tussen regels en professioneel
vertrouwen in de zorgverlener.

3.5	Raad van Commissarissen
Lievensberg Zorg B.V.
De Raad van Commissarissen van
Lievensberg Zorg B.V. bestaat uit vier
leden van de Raad van Toezicht van
het Bravis ziekenhuis. De functie van

een vijfde lid is sinds 1 januari 2014
vacant. De Raad vergaderde in 2015
eenmaal. De belangrijkste daden van
de Raad van Commissarissen was de

goedkeuring van de jaarrekening 2014
en goedkeuring van het bestuursbesluit tot wijziging van de (handels)
naam in Bravis Zorg ZBC.

Het beeldmerk van
Bravis is een golvende B.
Twee stromingen
komen samen en versterken elkaar, stuwen
elkaar omhoog en gaan
in elkaar op.

Bravis ziekenhuis | Jaarverslag 2015
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3.6 Vereniging Medische Staf
In 2015 zijn parallel aan de fusie van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis de
medische staven van de locaties Roosendaal en Bergen op Zoom gefuseerd tot de Vereniging Medische
Staf Bravis Ziekenhuis (VMS). De VMS bestond op 31 december 2015 uit 230 gewone leden en
29 buitengewone leden. De buitengewone leden zijn specialisten die voor minder dan 40% werkzaam
zijn in het ziekenhuis, chefs de clinique en waarnemers die voor langere tijd een specialist in het
ziekenhuis vervangen. Ook gastspecialisten die structureel werkzaamheden in het ziekenhuis
verrichten kunnen worden toegelaten tot het buitengewoon lidmaatschap van de VMS.
Aandachtsgebieden
De VMS richt zich voornamelijk op de
kwaliteit en patiëntveiligheid. Ook
stafbreed strategisch beleid is bij de
VMS belegd voor zover dit niet in overwegende mate de ondernemersbelangen van de vrijgevestigde specialisten
of de arbeidsrechtelijke positie van
specialisten in loondienst betreft. Deze
belangen worden respectievelijk door
de Medisch Specialistisch Bedrijven
(MSB’en) en de Vereniging Medisch
Specialisten in Dienstverband (VMSD)
behartigd. De leden van de MSB’en
en de VMSD zijn tevens lid van de
VMS, maar de verschillende organen
hebben hun eigen aandachtsgebieden
en opereren onafhankelijk van elkaar.
Deze rolverdeling is vastgelegd in het
Document Medische Staf (DMS) dat
in 2015 is vastgesteld door de VMS en
de Raad van Bestuur van het Bravis
ziekenhuis.

“

Stafbestuur
Het Stafbestuur komt wekelijks bij
elkaar. Tweewekelijks is er overleg
met de Raad van Bestuur. Verder is
er jaarlijks overleg met de Raad van
Toezicht, tweejaarlijks met de Cliëntenraad en eens per kwartaal met de
VAR. Het Stafbestuur wordt ondersteund door het bureau medische staf
dat bestaat uit drie secretaresses en
een beleidsmedewerker. Het secretariaat vervult een belangrijke rol in het
ondersteunen van het IFMS-traject
en de werving en selectie van nieuwe
specialisten. In de bijlage treft u de
samenstelling van het Stafbestuur aan.
Besluitvorming
Jaarlijks vindt de algemene vergadering van de VMS plaats. De algemene
vergadering heeft met name betrekking op het intern functioneren van de
vereniging. Maandelijks is er een

We zitten in een wederzijdse
afhankelijkheid met het
ziekenhuis
Als het ziekenhuis goed draait, is dat gunstig voor de medische
staf en andersom.
Voorzitter VMS Richard Pal
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”

kernstafvergadering. In de kernstafvergaderingen komen stafbrede onderwerpen met betrekking tot kwaliteit
en patiëntveiligheid aan de orde, zoals
adviesaanvragen vanuit de Raad van
Bestuur met betrekking tot voorgenomen beleid en stafbrede richtlijnen en
protocollen. In de kernstafvergadering
zijn alle vakgroepen binnen het ziekenhuis vertegenwoordigd. Alle leden
ontvangen de vergaderstukken en een
uitnodiging om de vergaderingen bij te
wonen. Alleen gewone leden hebben
stemrecht. De Raad van Bestuur van
het ziekenhuis is eveneens uitgenodigd
om bij de algemene ledenvergadering
en de kernstafvergaderingen aanwezig
te zijn.
Belangrijke onderwerpen die in 2015 in
de kernstafvergaderingen aan de orde
zijn gekomen zijn de visiedocumenten
van de verschillende vakgroepen,

de hiermee samenhangende inrichting
van het zorgbedrijf, het dynamisch
beleidsplan van het ziekenhuis, richtlijnen en protocollen in het kader van
de NIAZ accreditatie, de harmonisatie
van diverse stafbrede procedures voor
beide locaties, de procedure werving
en selectie van medisch specialisten,
het DMS en de statuten van de VMS.
Participatie specialisten binnen het
ziekenhuis
Medisch specialisten spelen ook een rol
in het management van het ziekenhuis.
Zowel de Raad van Bestuur als de VMS
hecht aan de verdere ontwikkeling
van het duaal management. Naast de
medisch managers op zorgeenheidsniveau zijn daarom in 2015 medisch
specialisten op zorggroepniveau benoemd. Zij maken ook deel uit van het
managementteam in het ziekenhuis.

Momenteel vervullen dhr. H. Krepel,
internist, en dhr. M. Franken, klinisch
fysicus, deze functie voor respectievelijk zorggroep Beschouwend-Oncologie
en zorggroep Electief-Medisch. Voor
zorggroep Acuut-Complex wordt per
1 april 2016 dhr. T.H.A. Bikkers, chirurg,
benoemd als medisch specialist op
zorggroepniveau. Een andere belangrijke schakel tussen het ziekenhuis en de
medische staf zijn de decanen kwaliteit
en patiëntveiligheid die zijn benoemd
in 2015. De decanen adviseren de Raad
van Bestuur, het Stafbestuur, de managers op zorggroep- en zorgeenheidsniveau en de medisch specialisten over
onderwerpen die betrekking hebben
op de kwaliteit en veiligheid van zorg.
De decanen vervullen hiernaast een belangrijke rol bij de afhandeling van calamiteiten, claims en klachten. Periodiek
vindt er overleg plaats met het lid van

de Raad van Bestuur dat kwaliteit in de
portefeuille heeft en de voorzitter van
het Stafbestuur. Kwaliteit en patiëntveiligheid is ook een vast agendapunt tijdens de kernstafvergaderingen waarbij
de decanen vanuit het decanenoverleg
terugkoppeling geven aan de leden
van de medische staf. Ook wordt dan
ingegaan op actuele ontwikkelingen.
De decanen hebben verder zitting in
de ziekenhuiscommissie kwaliteit en
patiëntveiligheid. Momenteel wordt
deze functie vervuld door mw.
A. Groenhuijzen, ziekenhuisapotheker,
en mw. G. Wijma, geriater.
De leden van VMS zijn verder onder
meer actief binnen de stafcommissies
en de ziekenhuiscommissies met elk
een specifiek aandachtsgebied. In
2015 is begonnen met de fusie van de
commissies die op de verschillende
locaties actief waren.

3.7 Cliëntenraad
Het jaar 2015 is voor de nieuwe Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis een enerverend jaar geweest.
Een beknopte weergave treft u onderstaand aan. Het volledige jaarverslag 2015 van de Cliëntenraad
wordt gepubliceerd op de website www.bravisziekenhuis.nl
De uitdaging om samen te gaan, is door
beide Cliëntenraden van de fusiepartners voortvarend ter hand genomen.
Op 19 februari is een intentieverklaring
ondertekend, die een verantwoorde
basis voor de uiteindelijke vormgeving
van de Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis creëerde. De kritische borging
van de vastgestelde fusieprofielen en
het begrip ‘volwaardig ziekenhuis’ voor
de beide hoofdlocaties is in het lokale
belang van de patiënt daarin voldoende
afgedekt. De intentieverklaring is door
de Raad van Bestuur inhoudelijk en
juridisch geïntegreerd in het op 8 december 2015 vastgestelde en wettelijk
vereiste Instellingsbesluit. Feitelijk opereert de Cliëntenraad al vanaf 1 maart
2015 harmonieus als één Cliëntenraad.
Missie en visie
Eén van de eerste acties (februari/
maart) van de nieuwe Cliëntenraad
was het formuleren van de missie en
visie:

Missie: De Cliëntenraad is de stem voor de cliënt als de aanjager naar de beste zorg.
Visie: De Cliëntenraad is een onafhankelijke, samenwerkende en betrouwbare
partner die doelgericht, veelzijdig, prikkelend, herkenbaar en vanuit een menselijke benadering een vertrouwde omgeving nastreeft voor de (kwetsbare) cliënten,
zodat zij zich vanuit het ‘ons-kent-ons’ principe verbonden voelen met de instelling
en desgewenst een sterke positie in het eigen zorgproces kunnen innemen.

“

We zijn graag in een vroeg
stadium bij ontwikkelingen
betrokken

”

Daarom werkten we graag aan de testfase van MijnBravis mee.
We hebben vooral gekeken of het systeem gebruiksvriendelijk is.
Voorzitter Cliëntenraad Caroline van Doorn
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Speerpunten zijn en blijven:
• Patiëntenparticipatie
• Kwaliteit en Veiligheid
• Gastvrijheid
• Klachtenbehandeling en
Klachtenmanagement
Het betrekken van de Cliëntenraad bij
de voorbereiding van een diversiteit
aan onderwerpen ervaart de Cliëntenraad als zeer positief. De Cliëntenraad
heeft de organisatie gevraagd de
effecten en resultaten voor de patiënt
van die onderwerpen meer inzichtelijk tot uitdrukking te laten komen.
Ondersteuning
De Cliëntenraad wordt ondersteund
door een ambtelijk secretaris en
wordt financieel gefaciliteerd vanuit
de ziekenhuisbegroting. De leden van
de Cliëntenraad ontvangen een reiskostenvergoeding en een vast bedrag
per jaar voor vergaderingen/bijeenkomsten. Met het bestuursvoorstel
d.d. 31 augustus inzake de financiële
vergoeding is op 17 september in de
Clientenraadvergadering ingestemd.
Vergaderingen en activiteiten
De Cliëntenraad heeft zestien keer
vergaderd, waarvan eenmaal met de
Raad van Toezicht en viermaal met de
Raad van Bestuur. Het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad heeft dertig
keer vergaderd, waarvan achtmaal
met de Raad van Bestuur, tweemaal
met het bestuur van de Vereniging
Medische Staf en eenmaal met het
dagelijks bestuur van het de Coöperatie MSB Bravis u.a. Daarnaast is er
bilateraal overleg gevoerd met een
delegatie van de Raad van Toezicht
(in verband met bindende voordracht
lid Raad van Toezicht), de Ondernemingsraad (1x) en de manager Cluster
Cliëntzaken (2x).Op 18 juni 2015 is het
nieuwe Rooster van Aftreden vastgesteld en goedgekeurd door de Raad
van Bestuur op 12 augustus 2015.
In petit-comité, werkgroep en/of
vergadering heeft de Cliëntenraad
onder andere:
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• Zich intern en inhoudelijk via
presentaties (11x) laten informeren op een negental terreinen van
het Bravis ziekenhuis: dynamisch
beleidsplan, financiën, marketing,
oncologie, patiëntenraadpleging,
Patiënten Service Bureau, inrichting
Zorgbedrijf, functiedifferentiatie
verpleegkundigen in relatie tot sterftecijfers, en project grip op geneesmiddelen.
• Intern deelgenomen aan bijeenkomsten (8x): leren en floreren, patiënt
veiligheid, kindergeneeskunde,
patiëntenportaal en klachtopvang
nieuwe stijl.
• Externe symposia bezocht: Klachtopvang (Dongen), Kind en Ziekenhuis (Nijmegen), Patiëntveiligheid
(Utrecht), Gastvrijheidszorg met
Sterren (Utrecht) en de Regiobijeenkomst voor Cliëntenraden (Breda).
De vacature Lid Raad van Toezicht
op bindende voordracht van de
Cliëntenraad opgevuld. De profielschets is opgesteld in samenspraak
met de Raad van Toezicht. De
bindende voordracht is op 5 oktober
aan de Raad van Toezicht gedaan.
Dit heeft geleid tot de benoeming
van mevrouw mr. drs. A.A.M.
(Sandra) van Breugel als lid van de
Raad van Toezicht.
Adviezen CR 2015
• Advies (gevraagd) deelname in
Transmuraal Samenwerkings‑
verband West-West.
• Advies (gevraagd) voorgenomen
besluit concentratie klinische
kindergeneeskunde.
• Advies (gevraagd) begroting 2015.
• Advies (gevraagd) medisch
specialist zorggroep en adviseur
medische zaken.
• Advies (gevraagd) dynamisch
beleidsplan Bravis ziekenhuis.
• Advies (ongevraagd) zonwering
Moeder & Kindcentrum.
• Advies (ongevraagd) parkeren.
• Advies (gevraagd) code
behandelingsbeperkingen.

• Advies (gevraagd) foto-, film- en
geluidsopnamenprotocol, gedragsregels voor patiënten en bezoekers,
richtlijnen social media voor medewerkers.
• Advies (gevraagd) calamiteiten
procedure.
• Advies (gevraagd) handleidingen
informatie en toestemming wils
bekwame, wilsonbekwame en
minderjarige patiënten.
• Advies (gevraagd) fusie Stichting
Pathologie en Cytologie Laboratorium West-Brabant met pathologische
laboratoria van de ziekenhuizen
ADRZ en ZZV.
• Advies (gevraagd) integratie
zorgeenheden apotheek en
medische beeldvorming.
• Advies (gevraagd) organisatorische
inrichting zorgbedrijf.
• Advies (gevraagd) project Grip op
Geneesmiddelen.
• Advies (gevraagd) voorgenomen
instellingsbesluit Cliëntenraad
Bravis.
• Advies (gevraagd) samenvoeging
IC-CCU locatie Bergen op Zoom.
Noot: advisering beleid patiëntenraadpleging
(gevraagd) is aangehouden in 2015 (advies in
2016). In de bijlage treft u de samenstelling van
de Cliëntenraad aan.

3.8 Ondernemingsraad
De Ondernemingsraden van het voormalig Franciscus Ziekenhuis en het voormalig Lievensberg
ziekenhuis hadden beide de beschikking over 15 zetels. Beide Ondernemingsraden zijn samengevoegd
tot een zogenaamde BOR (Bijzondere OndernemingsRaad). De BOR heeft gefunctioneerd tot de
verkiezingen op 7 juli 2015. De Ondernemingsraad van het Bravis ziekenhuis heeft 17 leden en wordt
ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Vergadercyclus
De leden van de Ondernemingsraad
komen elke dinsdag bij elkaar. Daarnaast zijn er verschillende gestructureerde overlegsituaties, namelijk:
• Overlegvergadering tussen Ondernemingsraad, Raad van Bestuur en
hoofd HRM, deze vindt zeven keer per
jaar plaats.
• Overlegvergadering tussen Ondernemingsraad, Raad van Bestuur en Raad
van Toezicht. Eenmaal per jaar wordt
een delegatie van de Ondernemingsraad uitgenodigd om deel te nemen
aan een Raad van Toezicht-vergadering. Eenmaal per jaar nodigt de
Ondernemingsraad een delegatie van
de Raad van Toezicht uit om deel te
nemen aan een overlegvergadering.
• OR-vergadering: tot 7 juli was er sprake van OR-vergaderingen: zesmaal
per jaar definitief met daarnaast
nog zesmaal de optie tot vergaderen
indien het nodig was.

Onderwerpen in 2015
De Ondernemingsraad werkt met commissies. De ondernemingsraad heeft
reguliere commissies voor Financiën,
IGM-ARBO en PR. De overige onderwerpen worden onderverdeeld in twee
andere commissies. In het tweede
kwartaal van 2016 zullen deze commissies, evenals de nieuwe werkwijze van
de Ondernemingsraad, geëvalueerd
worden.
De BOR en de nieuwe Ondernemingsraad hebben zich in 2015 met de
volgende onderwerpen beziggehouden: begroting 2015, ZOK/Functiemix,
werktijdenwijziging Moeder- & Kindcentrum, notitie IGM-ARBO, concentratie klinische geneeskunde, zorgbedrijf,
inrichtingsvoorstel HRM, strategisch
opleidingsplan, pestprotocol, invoering medisch manager, dynamisch

beleidsplan, regeling functiebeschrijvingen/jaargesprekken, werktijdenwijzigingen, PLB-uren, klachtenregeling
personeel, werkvermogensmonitor,
foto- film- en geluidsprotocol, fusie
pathologie, calamiteitenprocedure,
ambitiedocument oncologie, apotheek
en medische beeldvorming, strategisch
risicomanagement, verplichte vrije
dag 2016, IC/CCU, kredietfaciliteiten,
zorglogistiek, huisvestingsprojecten en
inrichting Patiënten Servicebureau.
Scholing
De nieuwe Ondernemingsraad laat
zich met betrekking tot financiën adviseren door een externe adviseur. Voor
het Bravis ziekenhuis is ook een nieuwe
externe adviseur aangesteld die de OR
begeleidt bij adviezen en processen.
In de bijlage treft u de samenstelling
van de Ondernemingsraad aan.

De nieuwe Bravis ondernemingsraad
heeft wekelijks (op een uitzondering
na) een plenair overleg van waaruit
de afspraken vast worden gelegd.
Dit plenaire overleg vervangt de
OR-vergadering.
Een delegatie van de Ondernemingsraad neemt naast bovenstaande
overleggen ook deel aan andere
overlegvormen. Met de andere
adviesorganen in het Bravis
ziekenhuis, de Cliëntenraad, de VAR
en het Stafbestuur heeft ook overleg
plaatsgevonden.
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3.9 Verpleegkundig AdviesRaad (VAR)
De Verpleegkundige Adviesraden van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis zijn
per 1 januari 2015 samengegaan tot één VAR Bravis ziekenhuis. De VAR adviseert de Raad van Bestuur
vanuit verpleegkundig inhoudelijk perspectief met als doel de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te
waarborgen en te verbeteren, beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren en professionalisering/
profilering van de beroepsgroep te bevorderen.

Vergaderingen en adviezen
In 2015 is de VAR tweewekelijks voltallig bijeen geweest en het dagelijks
bestuur wekelijks. Er heeft overleg
plaatsgevonden met de Raad van
Bestuur, de Raad van Toezicht, de
Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De werkzaamheden van de
VAR stonden in 2015 vooral in het
teken van de integratie van de twee
Verpleegkundige Adviesraden en de
fusie.
Door de VAR zijn in 2015 adviezen
afgegeven over: samenwerkingsverband West-West, handreiking bewust
afzien van eten en drinken, concentratie kindergeneeskunde, medisch
specialist zorggroep en adviseur
medische zaken, aanpak pesten,
dynamisch beleidsplan, vragen ten

“

aanzien van kaderbrief, calamiteitenprocedure, code behandelingsbeperking, handleiding informatie
en toestemming wilsbekwame,
wilsonbekwame en minderjarige
patiënten, organisatorische inrichting
zorgbedrijf, integratie zorgeenheden
Apotheek en Medische Beeldvorming,
samenvoeging IC-CCU locatie Bergen
op Zoom, integratie Zorglogistiek en
patiëntgegevens uitwisselingsbeleid.
Bijeenkomsten
Door leden van de VAR werd in
2015 deelgenomen aan: regionaal
VAR-overleg, adviesgroep medicatiebeleid, commissie kwaliteit & patiëntveiligheid, jaargesprek IGZ, overleg
Verpleegkundige functiemix, overleg
inrichting zorgbedrijf, fusie-informa-

Het is aan ons om dingen
ook anders te durven doen
Verbeteren en vernieuwen kan uitdagend zijn. Maar stilstand is achteruitgang. Ik vind dat je het beter gewoon kunt proberen, dan dat je
achteraf moet denken: had ik maar… Ik had bijvoorbeeld helemaal
niet per se de achtergrond om voorzitter van de Verpleegkundige
Adviesraad te worden, maar ik heb het toch gedaan. Lef is gewoon
durven. En als je een beetje durft, kun je in een ziekenhuis als het onze
echt veel doen. Dus loop je ergens tegenaan, doe er dan iets mee. Het
levert altijd iets op. Voor jezelf, voor je collega’s én voor je patiënten.
Anne de Meijer, verpleegkundige
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”

tiebijeenkomsten, projectgroep ANW,
bijeenkomsten strategische risico-inventarisatie, landelijke presentatie
beroepscode verpleegkundigen &
verzorgenden, werkbezoek UZA
Antwerpen, lean en excellente zorg,
congres bachelor of nursing 2020,
landelijke presentatie opleidingsprofielen en verenigingsconferentie
V&VN.
Alle leden namen deel aan VARscholingsdagen, verzorgd door
Roland Peppel, CC zorgconsult.
Voor de samenstelling van de VAR
wordt verwezen naar de bijlage.

4

Beleid,
inspanningen
en prestaties
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4.1	Dynamisch
meerjarenbeleidsplan
deskundig
Om richting te geven aan de wijze waarop Bravis als een
ziekenhuisorganisatie wordt ingericht en om het Bravis ziekenhuis
voor te bereiden op de toekomst is in 2015 het ‘Dynamisch
beleidsplan 2015-2017’ opgesteld en door de Raad van Bestuur
vastgesteld.

4.1.1
Inleiding
De kern van de positionering van het
Bravis ziekenhuis is samenwerking.
Veel gezondheidswinst kan behaald
worden als er meer en beter wordt
samengewerkt tussen zorgverleners onderling, in het ziekenhuis
en daarbuiten en met de patiënt.
Samenwerking die het verschil maakt
in het belang van de patiënt komt
echter niet automatisch tot stand. Het
Bravis ziekenhuis heeft de ambitie om
hierin een leidende rol te spelen. Voor
de patiënt worden soepele overgangen naar en vanuit het ziekenhuis
gerealiseerd. Door een meer logische
verdeling van taken met huisartsen,
verpleeghuizen, thuiszorg en andere
zorgverleners wordt gezorgd voor
betere en beter betaalbare zorg. Onze
slogan daarbij is ‘Samen word je
beter’.
4.1.2
Wij zijn Bravis
Het Bravis ziekenhuis zet het belang
van de patiënt altijd voorop. Bij de
behandeling kijken we naar wie de
beste bijdrage voor de patiënt kan
leveren: zorgverleners in of buiten het
ziekenhuis. De medewerkers denken
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en handelen vanuit vier kernwaarden.
De interne gedachte hierbij is: ‘Samen
doen waar we goed in zijn’.
Lef Het getuigt van lef als wij dingen
anders durven te doen als het daarmee beter wordt. Wij tonen lef door
eigen regie te voeren in het dagelijks
werk, waarbij we actief initiatief
nemen. Sturing vindt plaats op basis
van doelstellingen. Ieder heeft zijn
eigen verantwoordelijkheid over de
gezonde balans tussen persoonlijke
mogelijkheden en datgene wat de organisatie van hem of haar verwacht.
Vrij Wij voelen ons vrij om onze
mening te geven en te zijn wie we
zijn, bijvoorbeeld in het contact met
de patiënt of in een werkoverleg. We
hanteren daarin een open communicatiestijl. We staan open voor de
inbreng van de ander en laten elkaar
onze talenten ten volle benutten.
Deskundig Wij zijn deskundig door
steeds te blijven leren en ons te
ontwikkelen op ons vakgebied en als
persoon, voornamelijk in de dagelijkse werksituaties. We weten bovendien

waar de patiënt terecht kan voor de
beste zorg en dienstverlening binnen
of buiten het ziekenhuis. En we stemmen onze werkwijze daarop af.
Verbindend Wij zijn verbindend door
samen te werken en kennis te delen
met de patiënt, met collega’s van de
eigen afdeling en met collega’s van
andere afdelingen. We vragen naar de
wensen en belevingen van de patiënt.
En we nemen een actieve rol in netwerken met ketenpartners binnen en
buiten het ziekenhuis.
4.1.3
Kerndoelen
De strategie van het Bravis ziekenhuis
is de komende jaren gericht op drie
kerndoelen. Deze zijn vastgesteld in
het Dynamisch Beleidsplan.
1. Versterken van de patiënt door
hem een stem te geven in zijn eigen
zorgproces.
2. Elkaar versterken in de zorgketen.
3. Versterken van de nieuwe ziekenhuisorganisatie door excellent te
organiseren.

vrij

Wij zijn Bravis.
lef

verbindend

4.1.4
Strategie
De klantbelofte, kerndoelen en kernwaarden van het Bravis ziekenhuis worden gerealiseerd aan de hand van vijf
strategische programma’s:

Waar richten wij ons op?
1. Versterken van
de patiënt
• Patiënten een stem
geven in hun eigen
zorgproces
• Kijken door de ogen
van de patiënt
• Inzet ICT voor meer
participatie van en
communicatie met
de patiënt

2. Verdeling van
zorg over de
locaties
• Oncologie Centrum
• Complexe acute
zorg
• Visieontwikkeling
maatschappen

3. Keten- en ander
halvelijns zorg
• Verbonden in Zorg
• Stichting
West-West
• Experimenten
met individuele
partners
• Projecten die de
samenwerking
verbeteren

4. Kwaliteit &
veiligheid
• Bouwen voor de
visie
• Continu verbeteren
• Standaardisatie
(zorgpaden)

5. Zorg-, organisatie- & kennisontwikkeling
• Leiderschap & Cultuur
• Verpleegkundige functiemix 2020
• Kenniscentrum en leeraanbod
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5.6 Auto’s

6.1 Websites

1.1 Het logo en de betekenis
Op 1 januari 2015 zijn het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg
ziekenhuis gefuseerd. Het merk Bravis staat voor het bundelen van
kracht op het gebied van ziekenhuiszorg in West-Brabant.

1

Online is Bravis ziekenhui
s te vinden op www.brav
isziekenhuis.nl
Deze corporate website
is in basis opgebouwd uit
onderstaande elemente
Vanuit de online marketing
n.
en communicatieontwikkelingen
is de site
vanzelfsprekend een dynamisc
h element dat meegroei
t met de tijd.

5

6

Signing

Online

Menu

Logo

www.bravisz

iekenhuis.nl

Topbanner (wisselend)
Zoekfunctie

Hoofdblokken
Compleet logo
Het logo is een combinatie van
een grafisch element en de
woorden Bravis en ziekenhuis.
Het beeldmerk staat altijd
achter de naam Bravis. Het
woord ‘ziekenhuis’ staat altijd
in Bravis-rood (zie pag. 20).
Uitzonderingen zijn te vinden
onder 1.6 Speciale toepassingen.

Huisstijl
ek
handbo

Beeldmerk
Het beeldmerk van Bravis is een
golvende B. Twee stromingen
komen samen en versterken
elkaar, stuwen elkaar omhoog
en gaan in elkaar op. De kleurtinten in het beeldmerk zijn
percentages van de kleur rood.
Deze vind je terug op pagina 21.

Berichten

Locaties

Nieuws

Kwaliteitsindicatoren

Woordmerk
De letters van het woord Bravis
zijn vormgegeven in karakteristieke, krachtige letters.

« Terug naar

inhoudsopgave

Deze staan altijd in zwart.
Uitzonderingen zijn te vinden
onder 1.6 Speciale toepassingen.

Versie 1.1 - maart

2016
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« Terug naar inhoudsop

gave
Versie 1.1 - maart 2016

« Terug naar inhoudsopgave

Strategisch programma 1:
Versterken van de patiënt
De patiënt wordt continu uitgenodigd
om mee te denken en te beslissen over
de behandeling. Hij helpt zorgverleners
bij het maken van betere behandelkeuzes door zijn doelen, wensen, maar ook
zijn gevoel over wat zinvol is om te doen
kenbaar te maken. De verpleegkundige ondersteunt en coacht de patiënt
daarbij. De zorgverlener houdt steeds
voor ogen dat elke patiënt uniek is en
op een andere manier begeleid wenst
te worden. ICT-hulpmiddelen worden
ingezet om de patiënt te versterken bij
zijn eigen rol in het zorgproces. De patiënt heeft directe toegang tot zijn eigen
dossier en kan deze beheren.
Strategisch programma 2:
Verdeling van zorg over de locaties
Een zorg die steeds complexer wordt
vraagt om concentratie van deze zorg.
Het concentreren van zorg kan in strijd
zijn met het principe om zorg dicht bij
huis te leveren. Daarom moet het concentreren van zorg altijd een meerwaarde hebben voor patiëntgerichtheid, kwaliteit van zorg of doelmatigheid van het
aanbod. De zorgprocessen worden over
de locaties Roosendaal en Bergen op
Zoom verdeeld om te kunnen voldoen
aan de opgelegde normen, waardoor de
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zorg voor de eigen regio behouden kan
blijven. Beide hoofdlocaties beschikken
over basisziekenhuiszorg, maar ontwikkelen daarnaast een eigen profiel.
Strategisch programma 3:
Keten- en anderhalvelijnszorg
In samenwerking met huisartsen en
ketenpartners wordt ingezet op goede,
toegankelijke en betaalbare zorg. Het
uitgangspunt daarbij is: eenvoudig als
het kan, complex als het moet. Zorg die
niet per se in het ziekenhuis verleend
hoeft te worden vindt voortaan meer
plaats bij de eerstelijnszorg of zelfs
thuis. In gelijkwaardigheid met partners
wordt het proces rondom deze toegankelijke zorg vormgegeven. Het Bravis
ziekenhuis participeert hiervoor in twee
regionale samenwerkingsverbanden;
het samenwerkingsverband ‘Verbonden in Zorg’ en Stichting West-West.
Strategisch programma 4:
Kwaliteit en veiligheid
Het Bravis ziekenhuis streeft naar een
zo hoog mogelijke kwaliteit van zorgverlening en (patiënt)veiligheid; één
integraal kwaliteitssysteem voor de ziekenhuisorganisatie en de medische staf
waarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid zichtbaar is voor kwaliteit
en veiligheid. Voor het creëren van een

verbetercultuur en optimalisatie van
processen wordt de komende jaren op
iedere zorgafdeling de op lean gebaseerde verbetermethodiek Productive
Ward uitgerold. Verandering is gericht
op het voorkomen van verspilling, zodat de tijd en kwaliteit voor de patiënt
worden verhoogd. Parallel hieraan gaat
iedere zorgafdeling werken met een set
aan kwaliteitsindicatoren die periodiek
worden besproken. Zorgprocessen die
qua aard en behandeling voorspelbaar zijn worden gestandaardiseerd in
zorgpaden.
Strategisch programma 5:
Zorg-, organisatie- en
kennisontwikkeling
Het onderdeel zorg-, organisatie- en
kennisontwikkeling ondersteunt de
visie en de andere vier programma’s
door in te zetten op gedrag, houding en
kennis. Het is van belang dat medewerkers invloed hebben op het beleid en
de wijze waarop zij hun functie kunnen
uitvoeren. Dit vraagt aan de ene kant om
het creëren van mogelijkheden door de
werkgever en aan de andere kant om
een eigen regiefunctie van de medewerkers. Daarnaast wordt gestreefd naar
een cultuur waarin veiligheid voorop
staat en iedereen elkaar open durft aan
te spreken bij fouten.

4.1.5
Marketing
Zorgaanbieders moeten concurreren en
beter inspelen op de wensen en behoeften van klanten. In het licht van deze
ontwikkeling heeft Bravis ziekenhuis in
2015 de discipline Communicatie uitgebreid naar Marketing & Communicatie.
Marketing richt zich, naast het uitdragen en activeren van de belofte ‘Samen
word je beter’ en de daaraan verbonden
merknaam Bravis, onder meer op het
onderzoeken van de patiëntenzorg in
de regio. Aan de hand daarvan levert
marketing advies over aanbod en inrichting van de zorg. Marketing faciliteert
zogezegd de samenstelling van het
optimale zorgpakket aan de patiënten
en bevordert een optimale samenwerking tussen huisartsen en specialisten in
de regio. Dit laatste doet ze onder meer
door het organiseren van bijeenkomsten

waar kennisdeling en uitwisseling van
ervaringen en contacten centraal staan.
Verder richt marketing zich op de
ontwikkeling van online media en social
media om de patiënt te informeren
en te ondersteunen in de keuzes rond
zijn/haar zorgproces. Was 2015 vooral
gericht op de ontwikkeling van de basisfaciliteiten van MijnBravis, in 2016 zal
deze nader worden ontwikkeld en bij de
beoogde gebruikers voor het voetlicht
worden gebracht.
Voor het Bravis ziekenhuis is in 2015
een uniforme huisstijl ontwikkeld in samenwerking met reclamebureau IBiZZ.
Langzaamaan zijn alle gele en blauwe
aspecten van het Franciscus en Lievensberg omgezet in de rode huisstijl van
het Bravis. Al deze elementen van de
huisstijl van Bravis zijn gebundeld is een

huisstijlhandboek. Met dit handboek
wordt een consistent imago opgebouwd.
4.1.6	Strategische
risico-inventarisatie
Het Bravis ziekenhuis heeft zich ten
doel gesteld Strategisch Risicomanagement in te voeren en zo te komen tot
een integraal overzicht van belangrijkste risico’s en de te nemen beheersmaatregelen. Op een bijeenkomst van
het MT met delegaties van de Raad
van Toezicht en adviesorganen is het
overzicht besproken en ingedeeld in
vier risicovelden: Kwaliteit en Veiligheid, Markt, Sturing en Financiën en
Bedrijfsvoering. Vervolgens is er een
keuze gemaakt van de beheersmaatregelen per risicoveld, tot een maximum
van 10 beheersmaatregelen die in 2016
extra aandacht krijgen.

Risico gebied

Risico

Beheersmaatregelen

Kwaliteit en veiligheid

Disfunctioneren van medisch
specialisten en/of maatschappen

• Verder ontwikkelen van kwaliteitsstuurinformatie op
specialist- en medewerkerniveau

Ontbreken van een adequate
kwaliteits- en veiligheidscultuur

• Aanspreekcultuur verbeteren en feedback op
persoonsniveau (in leiderschapsprogramma)

Onvoldoende competenties bij vpk
om de complexe patiëntenzorg te
overzien en organiseren

• Uitvoering geven aan project verpleegkundige functiemix
(opleiding en realiseren andere verhouding HBO/MBO

Onvoldoende samenwerking,
• Overdracht bij kwetsbare groepen optimaliseren middels
communicatie en overdracht tussen ondersteuning met ICT, werken aan ketendossiers
professionals
Marktontwikkeling

Onvoldoende onderscheidend
vermogen: patiënten/verwijzers
kiezen niet per se voor Bravis

• Onderscheidend vermogen invullen vanuit Bravisprofiel
(samen, ingebed in de regio, multidisciplinaire MSZ)
i.p.v. ZBC kenmerken proberen te definiëren
• Communicatie van Bravisprofiel in de regio gericht op het
creëren van langdurig vertrouwen

Sturing

Gebrekkige samenwerking
RvB - medisch specialisten

• Open en transparant delen van risicovolle gebeurtenissen
en zorgen tussen RvB/vz VMS/vz MSB, leiden tot afwegingen
van belangen en verbeteracties

Slecht functionerende RvB/MT

• Invoeren 360 graden methodiek voor evaluatie
functioneren RvB en MT-leden

Effect van lage prijs/volumeafspraken met verzekeraars op
omzet

• Verbeteren stuurinformatie over tarieven, realisatie volume
en benutting omzetafspraken en daarop daadwerkelijk
sturen

ICT datalek

ICT/Informatie beveiligingsbeleid versterken en handhaven

Financiën en
bedrijfsvoering
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“

4.2 Algemeen beleid verslagjaar
4.2.1
Lateralisatie van zorg
Naar verwachting zullen de komende
jaren nieuwe kwaliteits- en volume
normen worden opgelegd vanuit
wetenschappelijke verenigingen, het
Kwaliteitsinstituut en/of zorgverzekeraars. Het Bravis ziekenhuis zal steeds
trachten te anticiperen op deze ontwikkelingen om daarmee de kerngedachte van de ziekenhuisfusie: ‘Zorg
dichtbij waar het kan, geconcentreerd
waar het moet’, uit te dragen. De Visie
op de ziekenhuiszorg West-Brabant
van juni 2013 met de beschreven
profielen van de twee hoofdlocaties
en de met zorgverzekeraars gesloten
convenanten zijn daarbij leidend. In
2015 vond een aantal lateralisaties
plaats of werd voorbereid.
4.2.2
Resultaten
Hieronder word een selectie van de
speerpunten uit 2015 benoemd die
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in het verslagjaar hebben geleid tot
belangrijke resultaten van het ziekenhuis.

Moeder & Kindcentrum
Het nieuwe Moeder & Kindcentrum
van het Bravis ziekenhuis, volledig
gespecialiseerd in de zorg voor baby’s
en hun ouders, is geopend in mei
2015. Het Moeder & Kindcentrum
is ontstaan uit een samenwerking
tussen gynaecologen en kinderartsen
van het Bravis ziekenhuis en de eerstelijns verloskundige praktijken en
kraamcentra uit West-Brabant. In het
nieuwe centrum staat dag en nacht
een compleet team van deskundigen
klaar, inclusief gynaecoloog, kinderarts, anesthesioloog en OK-team.
Het nieuwbouwcomplex staat aan de
achterkant van Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom en is gebouwd
bovenop de Spoedeisende hulp/

Als baby
verdien je
de beste
zorg

”

Of je nu klein bent of groot.
Of je wat vroeger komt of juist
wat langer blijft zitten. Of je
nu in de buik al wat extra
zorg nodig hebt, tijdens de
bevalling of juist daarna.

Huisartsenpost. Binnen het Moeder
& Kindcentrum staan gezinsgerichte
zorg en kwaliteit voorop. Moeder en
kind worden na de geboorte niet van
elkaar gescheiden. Om de hechting
tussen moeder en kind zoveel mogelijk te bevorderen blijft de couveuse
bij moeder op de kamer. Neonatologie, de zorg rond de pasgeborene,
is daarmee een onderdeel van het
Moeder & Kindcentrum.
De wereld van Kind & Jeugd
De afdeling Kind en Jeugd is vanaf
1 december 2015 definitief gehuisvest op locatie Bergen op Zoom.
In Roosendaal is vanaf die datum
geen kinderafdeling meer aanwezig,
wel een kinderdagbehandeling en
polikliniek kindergeneeskunde. De
gerenoveerde en gemoderniseerde
kinderafdeling is in Bergen op Zoom
gerealiseerd op de derde en vierde
verdieping en heeft een kindvriendelijke, gezellige en moderne uitstraling
die past bij de belevingswereld van
het kind. De 20 eenpersoonskamers
en de 3 tweepersoonskamers zijn
ingericht met eigen sanitair en een
vaste slaapplaats voor de ouders.
Ouders kunnen zo 24 uur per dag bij
hun kind zijn. Gedurende het verblijf
van het kind worden de naasten
intensief betrokken bij de dagelijkse
verzorging. Veiligheid en kwaliteit

staan voorop in de nieuwe afdeling.
Het thema ‘De wereld’ is op een speelse manier doorgevoerd. Bekende
highlights als de Eiffeltoren sieren de
muren van de wanden en elke kamer
draagt de naam van een land.
Anderhalvelijnszorg
Onder het motto ‘Samen word je
beter’ zet het Bravis ziekenhuis met
de huisartsen en ketenpartners in
op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Zorg die niet per se in het
ziekenhuis verleend hoeft te worden vindt steeds meer plaats bij de
eerstelijnszorg of zelfs thuis. Zo is de
verpleegkundig specialist hartfalen
begonnen met spreekuren in de huisartsenpraktijk in Oud Gastel. De patiënt krijgt hiermee specialistische zorg
dichtbij huis en ervaart duidelijk dat
de zorgverleners samenwerken en dat
onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis hiermee worden voorkomen.
Een ander voorbeeld is hemodialyse.
De eerste patiënten ondergaan deze
behandeling nu thuis onder begeleiding van een thuiszorgverpleegkundige. Dit zorgpad is in nauwe samenwerking met de thuiszorgorganisaties
in de regio tot stand gekomen. Het
Bravis ziekenhuis is er trots op dat het
is uitverkoren om mee te doen aan de
vormgeving van een landelijk zorgpad
COPD. Dit zorgpad wordt samen met

“

acht andere regio’s in Nederland ontwikkeld. De voorbereidingen hebben
plaatsgevonden in 2015. De eerste
patiënten worden vanaf begin 2016
geïncludeerd.
In 2015 is Stichting West-West opgericht. Deze bestaat uit deelnemers
uit de cure en care instellingen in de
regio West-Brabant. In dit samenwerkingsverband zijn zo’n 20 regionale
projecten benoemd waarin Bravis
participeert. Dit varieert van spoedzorg voor kwetsbare ouderen tot
medisch specialistische verpleging
in de thuissituatie en geriatrische
revalidatiezorg.
Oncologie Centrum
De locatie Roosendaal ontwikkelt
de komende jaren een profiel met
het accent op de oncologische zorg.
In 2016 bouwt het Bravis ziekenhuis
een nieuw Oncologie Centrum in
Roosendaal. Alle specialismen die
bij oncologie betrokken zijn gaan in
dit gebouw spreekuur houden. Ook
dagbehandeling en psychosociale
opvang voor mensen met kanker
worden in dit moderne gebouw ondergebracht. Het Oncologie Centrum
wordt gebouwd naast de dependance
van het Zuidwest Radiotherapeutisch
Instituut. Op 1 november 2016 is de
geplande openingsdatum.

Als meerwaarde voorzie
ik een verbetering van
de kwaliteit van zorg

”

Als meerwaarde van de concentratie voorzie ik voor patiënten een
verbetering van de kwaliteit van zorg. Ook het multidisciplinair werken
biedt voordelen en kansen, zowel voor patiënten als voor medewerkers
en medisch specialisten. In de praktijk betekent dat korte lijnen en
dedicated (= goed op elkaar ingespeelde) teams.
Frederiek Terheggen, internist–oncoloog en lid van de projectgroep Oncologie
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In de eerste helft van 2015 zijn door
veel werkgroepen de visie en het
gedachtegoed van het Oncologie
Centrum uitgewerkt. Op veel terreinen (personeel, zorgpaden, gebruik
cytostatica, oncologische revalidatie,
bouw, inventaris etc.) zijn voorbereidingen getroffen voor de realisatie
van het Oncologie Centrum. Daarnaast is vanuit het Bravis ziekenhuis
veel bijgedragen aan het verder ontwikkelen van Embraze, het kankernetwerk in de regio West-Brabant.
Digitale ontwikkelingen
In 2015 heeft het ziekenhuis circa
30 nieuwe ICT-projecten opgestart.
Deze projecten werden uitgevoerd
conform de in 2014 beschreven
roadmap en hadden een relatie met
onder andere consolidatie van de bestaande infrastructuur, optimalisatie
van bestaande (zorgondersteunende)
informatiesystemen, informatiebeveiliging, landelijke ontwikkelingen
en renovatie/verbouwingen. Enkele
van de hiervoor genoemde projecten
zijn een exchange-omgeving voor het
gehele ziekenhuis: uitfasering
Windows XP, aansluiting op het
landelijk schakelpunt, de implementatie van één laboratoriumsysteem
voor het KCHL, migratie naar één
gezamenlijk radiologisch PACS en
beleidsmedicatie. Ook hebben er
verschillende activiteiten plaatsgevonden die tot doel hadden de
staande beheerorganisatie verder te
optimaliseren, zoals het aanstellen
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van een ICT-specialist/medisch
key-user per vakgroep/maatschap.
Vastgoed en Techniek (bouw)
Een greep uit de projecten die zijn
gerealiseerd door de afdeling huisvesting en voortgekomen zijn uit de fusie
en nog niet elders in dit jaarverslag
staan vermeld.
Nieuwe naam voor het Bravis
ziekenhuis
In samenwerking met de afdeling
Communicatie zijn alle interne en
externe bewegwijzering die waren
voorzien van een Lievensberg- of
Franciscus logo evenals alle gevelreclames, vervangen door de nieuwe
naam Bravis ziekenhuis met daarbij
het logo.
Integratie ondersteunende afdelingen
Onder verantwoordelijkheid en
regie van de afdeling huisvesting is

een huisvestingsplan gemaakt voor
de geïntegreerde ondersteunende
afdelingen Cliëntzaken, HRM, Finance
en control, Bedrijfszaken en Medische Technologie. Aansluitend is het
plan gerealiseerd, zijn afdelingen
verbouwd en medewerkers verhuisd
naar hun nieuwe werkplek.
Planvorming in verband met
profielkeuzes / lateralisaties
De profielkeuzes van beide locaties
hebben geresulteerd in een verschuiving van zorg per locatie en aanpassingen in de huisvesting van klinische
en poliklinische afdelingen. Huisvesting ondersteunt bij de planvorming
en realiseerde de benodigde huisvestingsaanpassingen.
Intensive Care te Roosendaal
De IC en CCU op de locatie Roosendaal zijn vernieuwd. Deze afdeling
beschikt nu over 10 IC/CCU bedden.

Noodvoorziening voor SEH en HAP
het ziekenhuis. Naast het ontwikkelen van diverse locale activiteiten op
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Op beide locaties zijn veel vrijwilligers actief, die werk verrichten dat van cruciaal belang is voor de continuïteit van
de werkzaamheden van het ziekenhuis. De vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling op het medewerkersbestand.
In Roosendaal zijn de vrijwilligers werkzaam via de Unie van Vrijwilligers (UVV), in Bergen op Zoom hebben
vrijwilligers een toelatingscontract met het ziekenhuis. 2016 zal worden gebruikt om nieuw Bravis breed beleid te
maken op het gebied van vrijwilligers.
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4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid
Het Bravis ziekenhuis hanteert het kwaliteitsmodel van de NIAZ (Nederlands instituut voor Accreditatie in
de Zorg) als overkoepelend kwaliteitssysteem.
4.3.1
NIAZ
Het Bravis ziekenhuis is in december
2014 op beide locaties afzonderlijk
getoetst door het NIAZ op de Kwaliteitsnorm Zorginstellingen 2.4.
Bergen op Zoom
Op locatie Bergen op Zoom heeft het
NIAZ-auditteam zich een beeld van
de organisatie gevormd aan de hand
van de volgende processen: Kind met
trauma, Oudere met blaascarcinoom,
HRM (Human Resource Management,
Facilitaire en medische technologie,
Risicomanagement en informatieveiligheid.Het auditteam heeft diverse
complimenten benoemd, zoals het
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adequate beheer van medische
apparatuur, de samenwerking met de
huisartsen en de visualisatie van parameters betreffende financiën, HRM en
kwaliteit. Verbeterpunten betroffen
onder andere het structureel borgen
van het registreren van een aantal
VMS-thema’s, het uitvoeren van
hygiëne-audits en het naleven van de
afspraken rondom behandelingsbeperking.
In april 2015 heeft Bravis locatie
Bergen op Zoom en het daar gevestigde centrum voor Overgewicht en
Obesitas (Bariatrisch Centrum Zuid
West Nederland B.V.) het bericht mo-

gen ontvangen dat de locatie opnieuw
voor vier jaar is geaccrediteerd. De
verbeteracties zijn opgenomen in een
actieplan waaraan uitvoering wordt
gegeven.
Roosendaal
Het auditteam van locatie Roosendaal
heeft bij de toetsing zich specifiek
gericht op de volgende processen:
Patiënt met een myocard infarct, De
oudere patiënt met een acute heupfractuur, HRM en opleiden en Planning & Control cyclus. De NIAZ-auditoren hebben de locaties Roosendaal
en het Oudenbosch Medisch Centrum
tijdens de audit bezocht.

Als sterke punten kwamen in het
rapport van het NIAZ-auditteam naar
voren: het implementeren van leanmethodieken in de zorg, de aanpak
van de informatiebeveiliging, het
brede draagvlak voor het fusieproces en de opzet en invulling van het
leerplein. Als te verbeteren punten
werden onder meer de afvoer van
vertrouwelijke papieren informatie,
het uitvoeren van een dubbelcheck
bij het toedienen van de parenteralia,
het identificeren van de patiënt en het
borgen van het beleid voor kwetsbare
ouderen aangemerkt.
Op grond van de bevindingen in
het auditrapport heeft het NIAZ het
toekennen van de instellingsbrede accreditatie voor het Bravis ziekenhuis,
locatie Roosendaal, uitgesteld. Het
NIAZ heeft eveneens aangekondigd
dat er een audit uitgesteld besluit
moet worden uitgevoerd om te toetsen of de verbeterpunten voldoende
opgepakt en gerealiseerd zijn.
De audit naar aanleiding van het
uitgestelde besluit heeft in november
2015 plaatsgevonden. Begin maart
2016 kwam het bericht van het Nederlands Instituut voor Accreditatie
in de Zorg dat locatie Roosendaal
de NIAZ-toetsing heeft doorstaan op
kwaliteit en veiligheid en voor 4 jaar is
geaccrediteerd.
4.3.2
Interne audits
Op locatie Bergen op Zoom zijn dertig
interne auditoren aanwezig, waaronder vier medisch specialisten. Iedere
afdeling wordt minimaal eenmaal per
vier jaar bezocht. Voor afdelingen die
door het NIAZ zijn gedefinieerd als
hoogrisico-afdelingen ligt deze frequentie hoger, eenmaal per twee jaar.
De auditoren hebben zestien interne
audits uitgevoerd binnen zorgeenheden en ondersteunende afdelingen.
Managers ontvangen na de audit een
rapport en een format verbeterplan.
Op locatie Roosendaal is het aantal
interne auditoren veertien, waaronder twee specialisten. De afdelingen
worden conform planning een keer
per vier jaar geaudit met uitzondering
van de hoogrisico-afdelingen. Er zijn

in 2015 op de locatie Roosendaal zes
interne audits uitgevoerd. Eind 2015
is gestart met de integratie van de
interne auditprogramma’s. Dit zal in
2016 afgerond worden.
4.3.3	Overige
kwaliteitsmodellen
HKZ certificatieschema
dialysecentrum
De afdeling gebruikt het HKZ-certificatieschema dialysecentrum. Dit
certificaat is geldig tot juli 2018. De
dialysecentra op locatie Roosendaal
en op locatie Bergen op Zoom zijn
ieder afzonderlijk twee dagen geaudit door Lloyds en Nefrovisie voor
de hercertificering van het HKZ-certificaat. Beide centra hebben deze
audit goed doorstaan en ontvangen het nieuwe certificaat voor de
komende drie jaar. De certificering
geldt binnen beide dialysecentra
voor het uitvoeren van alle activiteiten betreffende de behandeling van
hemodialyse, peritoneale dialyse,
peritoneale dialyse met thuiszorg,
acute dialyse, predialyse en vakantiedialyse, evenals de voorbereiding
voor niertransplantatie. Daarnaast
is het dialysecentrum op locatie
Roosendaal ook gecertificeerd voor
thuishemodialyse en nachtdialyse
binnen het centrum.
CCKL-accreditaties
De CCKL-accreditaties voor het
klinisch chemisch hematologisch
laboratorium en de trombosedienst
van zowel locatie Bergen op Zoom
als locatie Roosendaal zijn verlengd.
Op basis van de door de Raad van Accreditatie in het rapport aangegeven
verbeterpunten stelt de afdeling een
verbeterplan op. De laboratoria zijn
in 2015 voor de laatste maal onder
de CCKL-norm bezocht door de Raad
van Accreditatie. Alle laboratoria die
een CCKL-accreditatie hebben moeten over naar de nieuwe ISO 15189
norm. Deze norm heeft als voordeel
dat die internationaal erkend is. Binnen het KCHLT wordt hard gewerkt
om in 2016 een gezamenlijke Bravis-
accreditatie conform de Europese
richtlijn ISO 15189 te behalen.

Vaatkeurmerk
Het Bravis ziekenhuis heeft het
vaatkeurmerk mogen ontvangen. Om
voor het vaatkeurmerk in aanmerking
te komen, toetst de Hart & Vaatgroep specifieke kwaliteitscriteria
die tot stand zijn gekomen in nauwe
samenwerking met beroepsgroepen
van dermatologen, vaatchirurgen en
-laboranten.
Stomazorg
Het Bravis ziekenhuis heeft keurmerken gekregen voor colo-/ileostomazorg en voor urinestomazorg.
De keurmerken geven aan dat wordt
voldaan aan alle door de Nederlandse
Stomavereniging gestelde kwaliteitsnormen en dat de stomazorg in het
ziekenhuis aansluit bij de wensen en
behoeften van stomadragers.
Patiëntenwijzer Darmkanker
De patiëntenwijzer Darmkanker
van de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is
geactualiseerd. Het Bravis ziekenhuis
voldoet volgens de patiëntenorganisaties aan alle voorwaarden voor
goede darmkankerzorg.
Roze lintjes voor goede
borstkankerzorg
Het Bravis ziekenhuis heeft opnieuw
voor de locaties Bergen op Zoom en
Roosendaal van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) het roze lintje ontvangen voor de goede kwaliteit
van zorg aan borstkankerpatiënten.
4.3.4
Patiëntveiligheid
De mate van implementatie van het
Veiligheidsmanagementsysteem
(VMS), in het bijzonder de implementatie van de patiëntveiligheidsthema’s
wordt weergegeven aan de hand van
de criteria zoals die gebruikt worden
in de landelijk toegepaste quick scan
van het VMS-veiligheidsprogramma.
Het NIAZ heeft, naar aanleiding
van de bevindingen uit de op beide
locaties in december 2014 uitgevoerde audit, een aantal verbeterpunten rondom de veiligheidsthema’s
benoemd.
Voor beide locaties gaat het dan
om het structureel borgen van het
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registreren van een aantal VMS-thema’s. In de door het NIAZ in november
2015 uitgevoerde toets uitgesteld besluit op de locatie Roosendaal zijn de
verbeterpunten ten aanzien van een
aantal veiligheidsthema’s geaudit.
Deze veiligheidsthema’s hebben in
het jaar 2015 extra aandacht gekregen
en zijn niet meer per locatie aangepakt, maar als Bravis ziekenhuis. Het
gaat hierbij om de thema’s: Kwetsbare ouderen, High Risk medicatie en
Identificatie van de patiënt als onderdeel van het thema verwisseling.
Als voorbereiding op deze toets zijn
werkgroepen aan de slag gegaan om
de geconstateerde tekortkomingen
op te lossen. Eind 2015 is het traject in
gang gezet om alle veiligheidsthema’s
Bravis-breed te optimaliseren en te
verbeteren. Dit proces loopt door in
2016.
4.3.5
Veilig Incident Melden
Het Veilig Incident Melden (VIM)systeem is goed ingeburgerd als
meldsysteem in de organisatie op
beide locaties. De meldingsfrequentie
voor het Bravis ziekenhuis stabiliseert
zich. In 2015 is nog sprake van twee
VIM-systemen, één voor elke locatie,
waardoor ook nog twee Centrale VIM
Commissies actief zijn. De integratie
van beide commissies zal in 2016
plaatsvinden, evenals de harmonisatie naar één VIM-systeem voor Bravis.

De Centrale VIM Commissies hebben conform afspraken in 2015 naar
trends en opvallende zaken gekeken
in de meldingen over patiëntveiligheid. De verbeterpunten die uit deze
meldingen kwamen hadden betrekking op: het digitaliseren van het
diabetesdossier, het niet vermelden
van de medicatie in het Elektronisch
patiëntendossier, tekortkomingen in
de bereikbaarheid van artsen op de
SEH en de wachttijden voor patiënten.
De Centrale VIM Commissies stellen
naar aanleiding van de analyses een
advies op voor de Raad van Bestuur.
Verbeteracties naar aanleiding van
het advies worden daarna ingezet.
Prospectieve Risico Inventarisatie
Eén van de onderdelen van een
Veiligheidsmanagementsysteem is
een Prospectieve Risico Inventarisatie
(PRI). De patiëntveiligheid wordt door
een PRI verhoogd door de risico’s van
(risicovolle) zorgprocessen vooraf te
identificeren en te analyseren om er
vervolgens met verbetermaatregelen
op te kunnen anticiperen. Daar waar
er sprake is van wijzigingen in nieuwe
of risicovolle zorgprocessen dienen
PRI’s uitgevoerd te worden. Zo zijn er
in 2015 in het Bravis ziekenhuis acht
PRI’s uitgevoerd op zorgprocessen
op het gebied van onder andere

“

Ik vind MijnBravis
een prima middel om
afspraken te maken
Ik vind MijnBravis een prima middel om afspraken te maken,
om vragenlijsten in te vullen en om informatie op te zoeken.
Dat is voor mij voldoende.
Patiënt Piet van Bers
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lateralisaties, dialyse en introductie
nieuwe technieken.
4.3.6	Informatiebeveiliging en
Privacy
Informatiebeveiliging is voor het
ziekenhuis belangrijk en wordt steeds
belangrijker. Niet alleen om te kunnen
voldoen aan nieuwe (Europese)
wet- en regelgeving, maar ook om
de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van patiënteninformatie te kunnen blijven borgen.
Een van de projecten die in 2015 is
afgerond betreft het Patiëntenportaal. Om in te kunnen loggen op het
Patiëntenportaal ‘Mijn Bravis’ van het
Bravis ziekenhuis gebruikt de patiënt
DigiD, een digitale handtekening, met
extra SMS-controle. Alle organisaties
die gebruik maken van DigiD moeten
voldoen aan een strenge beveiligingsnorm. De afdeling Informatisering &
Automatisering heeft een hiervoor
noodzakelijke beveiligingsassessment
in 2015 met succes afgerond.
Het op elkaar afstemmen van het
Information Security Management
System (beleid op het gebied van
informatiebeveiliging) van beide
ziekenhuizen heeft in 2015 veel tijd
gekost, maar is gerealiseerd. De
Commissie Medische Administratie en
Privacy van het Lievensberg ziekenhuis en de Informatiebeveiligingcommissie van het Franciscus Ziekenhuis

werden ontbonden. In plaats daarvan
werd de Informatiebeveiliging- en
Privacycommissie (IPC) ingesteld.
Met als doel het initiëren, monitoren
en sturen van activiteiten die gericht
zijn op naleving van de geldende
wet- en regelgeving ten aanzien van
informatiebeveiliging en privacy. In
het laatste kwartaal van 2015 werd
de IPC geconfronteerd met de komst
van de Wet Meldplicht datalekken
per 1 januari 2016. De IPC heeft de
Wet Meldplicht Datalekken vertaald
naar een procedure waarin het proces
wordt beschreven hoe het Bravis
ziekenhuis moet handelen bij een
(vermeende) datalek. Tevens heeft
de IPC de oude standaard bewerkersovereenkomst vervangen door een
nieuwe versie waarin de meldplicht
van een datalek, geconstateerd bij
een bewerker van persoonsgegevens,
is opgenomen.

van informatiesystemen en de privacy
van patiënten en medewerkers. In dit
reglement zijn tevens aanvullende afspraken opgenomen ten behoeve van
het regelen van niet-zakelijk gebruik
van informatiesystemen.
Tevens kent het Bravis ziekenhuis een
klokkenluidersregeling. Deze regeling
biedt iedere medewerker de mogelijkheid om op adequate en veilige wijze
melding te doen van vermoedens van
misstanden in het ziekenhuis.
4.3.7
Patiëntenraadpleging
Het Bravis ziekenhuis hecht groot
belang aan patiëntparticipatie en
partnerschap. Patiëntenraadpleging
kan hierbij een verbindende rol spelen. Voor de periode 2015-2017 is een
beleidsadvies patiëntenraadpleging
voor Bravis ontwikkeld. Gedurende
deze beleidsperiode worden acht
activiteiten gerealiseerd. De coördinatie en de ondersteuning van de
uitvoering van deze activiteiten ligt
bij het cluster Clientzaken. Jaarlijks
wordt verantwoording afgelegd via
een jaarverslag aan het MT, RvB en
Cliëntenraad. De activiteiten zijn:

Gedragscode
In januari 2015 is een reglement informatiebeveiliging voor medewerkers
vastgesteld waarin bepaald wordt
binnen welke kaders de medewerker
zijn/haar werkzaamheden dient te
verrichten. Een onderdeel van Informatiebeveiliging vormen de afspraken met betrekking tot het gebruiken

• Algemeen tevredenheidsonderzoek
voor kliniek en polikliniek Bravis.

• Voor- en nameting voor de twee
profielen van Bravis (Moeder &
Kindcentrum en Oncologie
Centrum).
• Stimuleren van behoefte-onderzoek.
• Gebruiken van informatie uit externe
websites.
• Toepassen van ICT-mogelijkheden.
• Strategische KPI’s als stuurinformatie.
• Patiëntenraadpleging voor
concurrentie gevoelige zorg.
• Patiëntenraadpleging voor witte
vlekken.
Tevredenheids- en behoeftenonderzoek
In 2015 zijn tal van patiëntenraad‑
plegingen uitgevoerd. Het overgrote
deel daarvan zijn tevredenheidsonderzoeken. Eind vorig jaar bijvoorbeeld is
een week lang de patiënttevredenheid
gemeten over de prikposten (intern
en extern) van het Klinisch Chemisch
Laboratorium van beide locaties van
het Bravis ziekenhuis. De meting is
gedaan aan de hand van een enquête
die patiënten zowel digitaal als schriftelijk konden invullen. De enquête
heeft meer inzicht gegeven in de ervaringen en opvattingen over de dienstverlening. De patiënten waardeerden
de prikposten met een 8,5. Daarnaast
waren er de volgende verbeterpunten:

Verbeterpunten

wachten
wachttijden

wachttijd

druk

wachtkamer
balie beurt
patiënten

prettig

staan

drukte trekken
prikken patiënt

bloed

bloedprikken

laborante

tijden

lang

vraag

ruinte
nummer

personeel

medewerkers

wachttijd

personeel

behandeling

service

snelle
prikken uitleg

duidelijk

goede

wachten

snel

snelheid

deskundigheid

geprikt

persoonlijke

vriendelijk
tevreden

Goede punten
Ook goede punten
zijn benoemd zoals:

aandacht
vriendelijkheid

tijd

geholpen

vriendelijke
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Met Productive Ward pak
je de problemen gestructureerd en met z’n allen
Daardoor is het effect langer. Kleine succesjes motiveren om
door te gaan.
Zorgmanager Interne Geneeskunde Ouke Hoedemaker

In diverse panels konden patiënten in
een groepsgesprek hun mening en
behoeften aangeven. Dit is onder
andere gebeurd voor het Oncologie
Centrum en voor het patiëntenportaal
‘Mijnbravis’. De vernieuwde opzet van
de informatieavonden voor zwangeren is ontstaan op basis van evaluaties van deelnemers aan deze avond.
Bij het leveren van zorg in de keten en
in zorgpaden zijn ook patiëntenraadplegingen uitgevoerd. Mantelzorgers
van dementiepatiënten zijn bevraagd
over de overgang tussen tweede en
eerste lijn (van ziekenhuis terug naar
casemanager dementie) en zwangeren/moeders in de regio hebben de
ervaren geboortezorg in eerste en
tweede lijn beoordeeld.
Patiënten of hun mantelzorgers hebben input gegeven over de volgende
zorgpaden: COPD, de revalidatie
bij kinderen met het syndroom van
Down, geheugenpoli, hoofdpijncentrum, heup- en knieoperaties
en oncologische zorgpaden. In een
groepsgesprek met patiënten die
deelnamen aan de oncologische
revalidatie zijn ervaringen, wensen
en verbeterpunten achterhaald. Deze
resultaten zijn besproken in de werkgroep en worden meegenomen in
het programma voor de oncologische
revalidatie.
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4.3.8
Continu verbeteren
Continu verbeteren is een evidence
based veranderaanpak. Het geeft de
medewerkers en hun leidinggevenden
methodieken en handreikingen om
zelf aan de slag te gaan met verbeteringen op de eigen afdeling. Continu
verbeteren stimuleert medewerkers
en wijst hen de weg om het eigen
werk te herstructureren, zodat het
werk efficiënter ingericht wordt en de
zorg voor de patiënt wordt verbeterd.
Continu verbeteren is gebaseerd op
de lean-methodiek en inmiddels geïmplementeerd binnen alle klinische
verpleegafdelingen, dagverpleging,
SEH en de poliklinieken oogheelkunde, dermatologie, neurologie,
longgeneeskunde en functieafdeling
van locatie Roosendaal.
In 2015 is er ook een start gemaakt
op locatie Bergen op Zoom op de
afdeling interne geneeskunde en
longgeneeskunde. Tevens is het over
beide locaties uitgerold binnen de
apotheek. Het Moeder & Kindcentrum
heeft een doorstart gemaakt met deze
methodiek. De scholingsmogelijkheden zijn breed ontwikkeld en worden
aangeboden binnen het leerplein. In
totaal hebben circa 500 medewerkers
in 2015 een scholing gevolgd.

Bereikte resultaten met lean
Op alle afdelingen waar het
lean-traject loopt wordt er gewerkt
met verbeterborden en is er vrijwel
dagelijks een dagstart of dagevaluatie. Er zijn veel initiatieven en
verbeteringen gerealiseerd.
Enkele concrete resultaten:
• Het terugdringen van onnodig
materiaalverlies bij biopten op
de poli dermatologie (RSD).
• Het verbeteren van de informatiestroom naar patiënten die in
isolatie verblijven op de afdeling
Interne Geneeskunde (BOZ).
• Het aanpassen van de personele
planning op dagverpleging
oncologie (RSD) aan de instroom
van patiënten.
• Het verbeteren van de procedure
opiatensleutel waardoor patiënt
minder hoeft te wachten op
adequate pijnbestrijding (BOZ).
• Het verbeteren van het transport
rondom orthopedische patiënten
(RSD) waardoor patiënten minder
lang hoeven te wachten.
• Het reduceren van verkeerde
leveringen van materiaal binnen
de OK (BOZ).
• Het uniformiseren van NIV-maskers
op beide locaties SEH/ICCC.
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4.4	Kwaliteitsbeleid ten aanzien
van patiënten/cliënten

150150

120120

90 90

60 60

4.4.1
Klachten
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In 2016 wordt de klachtenregeling
herzien als gevolg van de invoering
van de WKKGZ.
4.4.3
Calamiteitencommissie
Indien (het vermoeden van) een
calamiteit wordt gemeld bij de
decanen of de Raad van Bestuur, dan
volgt meestal een melding bij de IGZ.
Tevens wordt een calamiteitenonderzoekscommissie benoemd die een
intern onderzoek verricht. De aard
van het incident is bepalend voor de
samenstelling van de onderzoekscommissie. Binnen het Bravis ziekenhuis is een groep van medisch
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Totaal Franciscus Ziekenhuis

Gemeld bij IGZ door FZR

Totaal Lievensberg ziekenhuis

Gemeld bij IGZ door LVB

Totaal Bravis

Gemeld bij IGZ Bravis
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Bravis

Klachten
Er zijn in 2015 in totaal 13 nieuwe
klachten ontvangen via het Patiënten
Service Bureau en door de patiëntenklachtencommissies in behandeling genomen. Van deze klachten
zijn er eind december 2015 nog 2 in
behandeling. Van8 de overige
11 zijn
4
8
er 6 klachten gegrond, 2 klachten
ongegrond en 2 klachten gedeeltelijk
gegrond/gedeeltelijk ongegrond verklaard. Tijdens de behandeling is er
1 klacht ingetrokken.
8
In totaal zijn er bij 4 klachten aanbevelingen gedaan:
1. Informatie behandelbeleid uitvoerig bespreken met patiënt en
9
5 9
noteren in het9dossier.
2. Informeren over de werkwijze
behandeling door verschillende
disciplines.
3. De arts die de medicatie in HIX
voorschrijft ook tijdig de wijzigingen laten invoeren.

specialisten, verpleegkundigen en
kwaliteitsadviseur getraind in het
verrichten van calamiteitenonderzoek conform de SIRE-methodiek. De
uitkomsten worden gerapporteerd
aan de Raad van Bestuur en worden
besproken met de betrokken verantwoordelijken. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren
van een verbeterplan. De voortgang
wordt gemonitord door de Raad van
Bestuur. Op basis van beoordeling
onderzoeksrapporten door de IGZ
kan geconcludeerd worden dat de
rapportages een goede analyse,
reconstructie en conclusies bevatten.
De doorlooptijd van onderzoek vraagt
nog wel steeds aandacht.

Overzicht aantal calamiteitenonderzoeken

FZR

Commissies
In 2015 waren er 3 patiëntenklachtencommissies en deze commissies komen in beginsel één keer per maand
bijeen. De commissies bestaan uit
een voorzitter (extern), een aantal
medisch specialisten en verpleegkundigen en een ambtelijk secretaris
(intern).

4. Opdrachtgever van het stoppen van
de bloedverdunners in het dossier
plaatsen.

LVB

4.4.2	Patiëntenklachten
commissie
De Patiëntenklachtencommissie is
op grond van de wet Klachtrecht
Cliënten Zorgsector ingesteld. De
Patiëntenklachtencommissie neemt
klachten in behandeling van patiënten of diens vertegenwoordigers
indien het Patienten Service Bureau
geen oplossing kan bieden of de
patiënt rechtstreeks naar de Patiëntenklachtencommissie gaat. 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.

FZR

4

12

11

2015

4.4.4
Aansprakelijkstellingen
Het Bravis ziekenhuis koos bij zijn
ontstaan voor Centramed als verzekeraar voor de medische aansprakelijkheid. De keuze werd gemaakt op
grond van kwalitatieve en financiële
argumenten, voortkomend uit een
grondig offertetraject dat geleid werd
door een interne projectgroep vanuit
beide ziekenhuizen.
In 2015 zijn er in totaal 31 nieuwe
aansprakelijkstellingen bij het Bravis
ziekenhuis binnengekomen. Hiervan
zijn er 7 zelf afgehandeld door middel
van een vaststellingsovereenkomst
en zijn er 3 aansprakelijkstellingen
afgewezen. De overige 21 aansprakelijkstellingen zijn in 2015 bij de verzekeringsmaatschappij Centramed

In 2015 zijn er door Centramed 11
dossiers gesloten die in de jaren ervoor in behandeling waren genomen.
Hiervan zijn er 6 aansprakelijkstellingen afgewezen, 4 aansprakelijkstellingen erkend en 1 schikking getroffen

Overzicht aantal aansprakelijkheidsstelligen
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom

zonder aansprakelijkheid te erkennen. Op 31 december 2015 zijn er in
totaal nog 55 aansprakelijkstellingen
bij Centramed in behandeling. Door
MediRisk zijn in 2015 16 dossiers
gesloten die betrekking hadden op
aansprakelijkheidskwesties die vóór
2015 bij het Lievensberg ziekenhuis
zijn ingediend. In 4 kwesties heeft
MediRisk aansprakelijkheid afgewezen, in 9 kwesties is aansprakelijkheid
erkend en in 2 kwesties is een schikking overeenkomen zonder erkenning
van aansprakelijkheid. Het aantal bij
MediRisk openstaande aansprakelijkheidsstellingen stond op 31 december
2015 in totaal nog op 35.
Over verzoeken van patiënten en/
of familie om financiële vergoedingen van onder andere zoekgeraakte
spullen, beschadigingen en andere
niet-medische zorg betreffende
klachten wordt intern overlegd en een
oplossing gezocht. Hiervoor wordt in
de regel geen vaststellingsovereenkomst opgesteld, maar schriftelijk
gereageerd en de kosten worden
doorberekend op het budget van de
desbetreffende afdeling.

Bravis ziekenhuis
19

19
11

11

8

5

in behandeling gegeven. Daarnaast
zijn er 3 aansprakelijkheidsstellingen
ingediend die betrekking hebben op
omstandigheden die zich vóór 2015
hebben voorgedaan binnen het
Lievensberg ziekenhuis. Deze meldingen zijn reeds in 2014 bij MediRisk
gemeld als omstandighedenmelding
en worden toegekend aan het meldjaar 2014. Ze vallen daarmee buiten
het totaal door het Bravis ziekenhuis
ontvangen aantal aansprakelijkheidsstelling in 2015.
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4.5 Kwaliteitsbeleid medewerkers
Het Bravis ziekenhuis is een professionele, kennisintensieve organisatie waar de kwaliteit van zorg sterk
afhankelijk is van de deskundigheid en betrokkenheid van de medewerkers. Daarom is Human Resource
Management van groot belang om de beleidsdoelen te behalen.

4.5.1	HRM-beleidskader
en HR-thema’s
In het kader van de fusie zijn ook de
uitgangspunten voor het HR-beleid
van de fusieorganisatie bepaald. De
volgende hoofdthema’s van HR-beleid
staan centraal de komende jaren:
• Strategische personeelsplanning
• Sociale innovatie
• HRD-beleid
• Stijl van leiderschap
• Integraal gezondheidsmanagement
• Cultuur
4.5.2	Zorg-, Organisatie- en
Kennisontwikkeling
Om de kerndoelen voor de Bravis organisatie te realiseren zijn er strategische programma’s opgesteld. Een van
deze programma’s is het programma
Zorg-, Organisatie- en Kennisontwikkeling (ZOK). Hieronder vallen de
volgende thema’s:
Leiderschap & Cultuur
Bij dit thema gaat het om het ontwikkelen van coachend leiderschap
en een open en veilige gezamenlijke
cultuur die actief bijdraagt aan een
versterkende regierol voor de patiënt
en duurzaam inzetbare medewerkers.
Het volgende is in 2015 uitgevoerd:
• De kernwaarden van Bravis zijn
doorgevoerd in de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers
en zijn opgenomen in het beleid
Jaar- en POP-gesprekken. Daarnaast
is er een nieuw format voor de
functiebeschrijvingen gerealiseerd
waarin ook de kernwaarden zijn
ondergebracht.

• De kernwaarden zijn in 2015 bevraagd in een medewerkersonderzoek, de zogenoemde werkvermogensmonitor.
• Voor teams die zijn samengevoegd
zijn in 2015 COOK-workshops georganiseerd. COOK staat voor: Cultuur
door Opleiden Ontwikkelen en Kennismaken. De kernwaarden fungeren
als leidraad en worden vertaald naar
individueel en teamniveau.
Integraal Gezondheidsmanagement
/ duurzame inzetbaarheid
Met Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) streeft het Bravis ziekenhuis naar duurzame inzetbaarheid
van medewerkers. De thema’s die in
2015 zijn opgepakt:

• In juni 2015 zijn door het MT de
hernieuwde visie en koers bepaald
met betrekking tot verzuim en
inzetbaarheid. In september 2015
zijn doorvertalingen gemaakt naar
de clusters en zorggroepen middels
visie- en koersbepalende bijeenkomsten (workshops) per cluster en per
zorggroep.
• Het medewerkersonderzoek ‘Hoe
gaat het met jou?’ is bedoeld om
medewerkers te stimuleren zelf de
regie te nemen waar het hun duurzame inzetbaarheid betreft en om
leidinggevenden aanknopingspunten te bieden om hierover de dialoog
te voeren met medewerkers en
teams. De respons op het onderzoek
was 56%.

Aantal medewerkers in dienst

2014

2015

2828*
1957 fte *

2770
1949 fte

*Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis bij elkaar opgeteld
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De individuele scores zijn binnen
Bravis als volgt verdeeld over drie
beoordelingscategorieën:
• - 85,8% scoort een goed/uitstekend
werkvermogen
• - 12,1% scoort een matig
werkvermogen
• - 2,1% scoort een slecht
werkvermogen
Alle deelnemers hebben een individueel rapport met advies ontvangen. De leidinggevenden hebben
een rapport over de afdeling/
zorggroep ontvangen en gaan hier
samen met hun team mee aan de
slag.
• Zorggroepmanagers en teamleiders
zijn getraind op duurzame inzetbaarheid. Tijdens de trainingsdagen
is veel casuïstiek besproken en bij
verzuim is continu de link gelegd
met het thema duurzame inzetbaarheid en het in gesprek gaan over de
uitkomsten van het onderzoek ‘Hoe
gaat het met jou?’
• De RI&E levert een rapportage op
met een overzicht van knelpunten
op veiligheids-, gezondheids- en
welzijnsrisico’s. In samenwerking
met een gecertificeerd hoger veiligheidskundige is in 2015 een RI&E
uitgevoerd op 14 afdelingen. De
overige afdelingen zijn gevraagd
het bestaande plan van aanpak bij
te werken.

• Door de wisseling van locaties en
werkplekken in de ondersteunende
diensten is een preventieve
screening aangeboden van de
nieuwe werkplekken. Er zijn in
totaal 72 werkplekken preventief
gescreend door een externe arbeidsdeskundige. In 2015 zijn daarnaast
27 individuele werkplekonderzoeken
uitgevoerd, waarvan de meesten
preventief van aard waren.
• Op het gebied van preventie psychosociale arbeidsbelasting is er
samengewerkt met een externe
bedrijfsmaatschappelijk werker en
een organisatie voor psychologische
en work/life ondersteuning. Er
hebben in 2015 totaal 28 trajecten
met medewerkers gelopen.
In 2015 is de werkgroep ‘grensoverschrijdend gedrag’ gekomen tot een
voorstel voor de harmonisatie van
het beleid rondom agressie & geweld
binnen het Bravis ziekenhuis.
• De werkgroep gevaarlijke stoffen
heeft in 2015 diverse malen
vergaderd en onder meer gerealiseerd dat bestaande veiligheidsinformatiebladen van gevaarlijke
stoffen inzichtelijk werden voor
andere locaties.

Verloop personeel 2015
Instroom personeel in loondienst (totaal) in 2015

201

Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in 2015

259

Verloop

201

Instroom
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9,35%

259

Uitstroom

• Het beleid rondom prikveiligheid
heeft verder vorm gekregen door de
implementatie van veilige naalden
op alle Bravis-locaties. In het kader
van biologische agentia is ook het
screenings- en vaccinatiebeleid voor
medewerkers en medisch specialisten ten aanzien van TBC, hepatitis B,
MRSA en het rijksvaccinatieprogramma geharmoniseerd.
Verpleegkundige functiemix
In het Bravis ziekenhuis is in de komende jaren meer verpleegkundige
zorg op HBO-niveau en een herzien
MBO-niveau nodig. Van belang is de
juiste verhouding MBO/HBO-verpleegkundigen voor de toekomst te
bepalen. Een differentiatie in deze
functiegroepen met bijpassende
taken en verantwoordelijkheden is
gewenst.
In 2015 is een project Verpleeg
kundige functiemix gestart met
drie deelprojecten:
• Pilotproject ‘Functiemix’ op
drie zorgafdelingen in 2015.
• Doorontwikkeltraject MBO-verpleegkundigen naar HBO-niveau.
• Instellen van nieuwe ondersteunde
functies en specialisatie/
differentiatie.

Meldings
frequentie

Branche

6

Branche

7

Verzuimpercentage

Het jaar 2015 is afgesloten met een verzuimpercentage van
3,67% en een gemiddelde meldingsfrequentie van 1,11
maal per jaar. Vergeleken met de cijfers waarmee het jaar
2014 werd afgesloten, zijn de cijfers iets hoger uitgevallen.
De streefcijfers zijn dus niet gehaald.

Verdeling verzuim naar leeftijdsklasse
(voortschrijdende cijfers) 2015

Leeftijd

4.5.3
Ziekteverzuim
De streefcijfers voor het verzuim per 1 januari 2015 waren:
• een verzuimpercentage van 3% organisatiebreed;
• een meldingsfrequentie van gemiddeld 1 maal per jaar
per medewerker.
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Vernet, een kennisnetwerk en onderzoeksbureau
gespecialiseerd in het verzamelen en benchmarken van
onder andere gegevens over verzuim in de zorgsector,
heeft de resultaten van het Bravis ziekenhuis op het gebied
van verzuim over 2015 beoordeeld met een 8,5.
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4.6 Samenleving & belanghebbenden
Op verschillende manieren onderhoudt het Bravis ziekenhuis haar relatie met de maatschappij.
Het Bravis ziekenhuis participeert bij veel activiteiten in de samenleving of zij organiseert zelf
overkoepelende activiteiten. Voorbeelden worden hieronder beschreven.
4.6.1	Informatiebijeenkomsten
en andere activiteiten voor
patiënten
In het verslagjaar zijn diverse informatiebijeenkomsten gehouden
voor patiënten en bezoekers over
de volgende onderwerpen: aanstaande ouders, NVVS/Meniere en
Apneu, refractiechirurgie, Sarcoïdose,
bevolkingsonderzoek en darmkanker,
diabetes en urologische problemen
en chronische pijn. In totaal zijn er op
alle avonden 739 bezoekers geweest.
Ook zijn er diverse inloopdagen en
lotgenotencontact door patiëntenverengingen georganiseerd, zoals door
de Nederlandse Stomavereniging,
de ProstaatKankerStichting, Astma
& COPD Beweegvereniging West-Brabant, Diabetes Vereniging Nederland,
Recreatieve sportvereniging voor (ex-)
hart- en diabetespatiënten, Patiëntenvereniging voor Neurostimulatie
(PVVN) en het Whiplash Informatiecentrum Europa (W-I-E).
Een greep uit de overigen activiteiten
• Leden van de Niervereniging DIGNA
waren op locatie Roosendaal
aanwezig tijdens World Kidney Day
om aandacht te vragen voor nieren,
nierziekten en dialyseren.
• Tijdens de Week van de Orgaandonatie in oktober werd op beide locaties met informatiestands aandacht
gevraagd voor orgaandonatie.
• Op Wereld Trombosedag in oktober
liet de Trombosedienst haar gezicht
zien met een informatiestand in de
poliklinieken van beide locaties.
• Op de COPD-informatiemarkt ten
behoeve van Wereld COPD-dag
op locatie Roosendaal waren een
longverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en de Astma en
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COPD Beweegvereniging West-Brabant (ACBWB) aanwezig om vragen
te beantwoorden. De bezoeker kon
daarnaast met eenvoudige testjes
onder meer zijn longinhoud laten
meten.
• Op locatie Roosendaal werd in
december een orthopediemarkt georganiseerd. De aandoening artrose
stond centraal. Bezoekers konden
‘zelf’ een kijkoperatie in een knie
uitvoeren.
4.6.2 	Ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP)
In november 2015 is het nieuwe Bravis
crisismanagementplan en het nieuwe
Bravis-crisiscommunicatieplan vastgesteld en beschikbaar gesteld voor
de organisatie.
In het crisismanagementplan staat de
opzet van het crisisbeleidsteam (CBT)
en operationeel crisisteam (OCT)
beschreven in relatie tot mogelijke
scenario’s, zoals:
• Noodzaak tot inzet bedrijfshulpverlening (BHV-scenario).
• Problemen met informatie en communicatietechnologie (ICT-scenario).
• Noodzaak tot inzet ziekenhuisrampenopvangplan bij een ramp buiten
het ziekenhuis (ZiROP-scenario).
• Noodzaak tot inzet rampenopvangplan bij chemische, biologische,
radiologische of nucleaire stoffen
(CBRN-scenario).
• Noodzaak tot inzet rampenopvangplan bij uitbraak van een besmettelijke ziekte (pandemie-scenario).
Het crisiscommunicatieplan is ondersteunend aan elke crisis en zal vooral
door het CBT en de afdeling Marketing & Communicatie benut worden.
Een aantal medewerkers van deze
afdeling heeft deelgenomen aan een

training ‘versterkingsprogramma crisiscommunicatie’, gefaciliteerd door
het NAZB. Ter voorbereiding op hun
rol in het CBT dan wel OCT hebben
de leden van het crisismanagement
trainingen gevolgd waarbij vooral het
accent lag op vergaderstructuur en
het hanteren van de structuur waarin
Beeldvorming, Oordeelsvorming en
Besluitvorming centraal staat.
ZiROP
Voor wat betreft het ZiROP is een
begin gemaakt met het samenvoegen
van beide plannen. Naar aanleiding
van een grote regionale pandemie
oefening begin 2016 is de focus
verschoven naar het herschrijven van
de bestaande Pandemieplannen.
4.6.3

Wet- & Regelgeving

Brandveiligheid
De brandveiligheid in de gebouwen
vraagt altijd onderhoud en aandacht. Regelmatig worden controles
uitgevoerd en waar nodig worden
aanpassingen of onderhoud verricht.
In samenwerking met de brandweer
wordt geoefend in de gebouwen om
zo goed mogelijk voorbereid te zijn bij
calamiteiten.
Milieubeleid
In 2015 zijn beide hoofdlocaties
Bergen op Zoom en Roosendaal
regelmatig bezocht door inspecteurs
van de Omgeving Dienst Midden- en
West Brabant. In deze inspecties
wordt gecontroleerd of voldaan wordt
aan de eisen gesteld in de vigerende
vergunningen.
Duurzaamheid
Bij elk renovatie- of nieuwbouwproject wordt nadrukkelijk gekeken naar

de duurzaamheid van de materialen
waarmee gewerkt wordt. Deze manier
van werken wordt ook voorgelegd
aan de externe bouwpartners. De
gekozen oplossingen zijn conform
markttechnische ontwikkelingen en
inrichtingen worden bepaald met het
oog op toekomstige voorzieningen.
Vergunningen
Het Bravis ziekenhuis beschikt over
actuele omgevingsvergunningen en
gebruiksvergunningen. Ook in 2015
vond regelmatig toezicht plaats door
respectievelijk de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant, gemeente
en brandweer op naleving van deze
vergunningen. Bij aanpassingen worden de vergunningen geactualiseerd.
4.6.4
Bedrijfshulpverlening
Er is een start gemaakt met het
Integraal Plan Brandbeveiliging en
Plan van aanpak brandveiligheid
Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom,
met als doel om de brandveiligheid te
verbeteren. Behalve bouwkundige en
installatietechnische aanpassingen
is er vooral aandacht voor de interne
hulpverleningsorganisatie, waarbij
maatwerk per ziekenhuisafdeling het
sleutelwoord is. Daarnaast is het de
wens om de hulpverleningsplannen
van beide locaties zoveel als mogelijk
te harmoniseren. Op beide locaties
zijn er het afgelopen jaar BHV-oefeningen geweest, al dan niet samen
met de brandweer MWB.
4.6.5	Vrienden van
Bravis ziekenhuis
Een logische stap vanuit de fusie is
dat de vriendenstichtingen van het
Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg
ziekenhuis ook gaan fuseren. Om tot
een duurzame positionering van de
nieuwe stichting te komen, was het
belangrijk dat een zorgvuldig traject
werd gevolgd dat gedragen werd
door de algemene besturen van beide
vriendenstichtingen. In januari 2016
zal de officiële samenwerking en fusie
van de beide Vriendenstichtingen
een feit zijn. De nieuwe stichting gaat
verder onder de naam ‘Vrienden van
Bravis ziekenhuis’.

Een greep uit de ontwikkelingen
in 2015:
• Cheque van € 3.500 door
Roparunstad Bergen op Zoom
voor bed/behandelstoel voor de
dagverpleging in het nieuwe
Oncologie Centrum.
• Workshops Look Good... Feel Better
in het inloophuis Roselinde in
Roosendaal en in inloophuis het
Getij in Bergen op Zoom door
donatie van de Vriendenstichting.
• TV/DVD-combinatie en berenknuffels
voor de Spoedeisende Hulp.
• € 1.000 voor een blauw Slush
Puppie-apparaat, opgehaald door
twee meisjes uit Wouw.
• Cheque van € 5.000 van Golftrofee
2015 voor het Moeder & Kindcentrum.
• Metamorfose voor huiskamer
orthopedie door opbrengst
golftoernooi.
• Bellenblaasfoto’s voor op de wand
op de longfunctieafdeling in Bergen
op Zoom.
• Klokken voor de GAAZ.
• TV/DVD voor de KNF-functie in
Bergen op Zoom voor kinderen.
• iPad voor de Eerste Harthulp.
• Tafel voor de afdeling Kind & Jeugd
van serviceclub de Soroptimisten.

Workshop Look Good… Feel Better
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4.7 Financieel beleid en verantwoording
Een financieel gezonde organisatie is een voorwaarde voor het kunnen ondernemen in de zorg en
ambities te kunnen verwezenlijken. In dit hoofdstuk is aandacht voor het gevoerde financieel beleid.
4.7.1
Planning & 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
& Control cyclus een bijdrage levert
aan een goede besturing en bedrijfsvoering van het Bravis ziekenhuis.
Het Bravis ziekenhuis heeft het INK
managementmodel als uitgangspunt genomen voor de inrichting
van de Planning & Control cyclus. De
strategische doelstellingen uit het
dynamisch beleidsplan zijn daarin
verwerkt en in de kaderbrief vertaald
naar doelstellingen op zorgafdeling/
stafafdelingniveau. Aan de hand
daarvan hebben de zorgafdelingen/
stafafdelingen jaarplannen opgesteld
en zijn de managementafspraken via
een OPS (One Page Strategy) vastgelegd tussen de Raad van Bestuur en
het management.
De resultaten worden elke drie maanden gerapporteerd en besproken met
interne adviesorganen en relevante
derde partijen (banken).
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Doorontwikkeling Planning &
Control cyclus
In de managementafspraken en managementinformatie zal naast financiële en productieafspraken met name
aandacht aan kwaliteit van de zorg en
risicomanagement worden besteed.
Het financieel meerjarenplan is
ontwikkeld zodat de kaderbrief en
de beleidsplannen kunnen worden
ondersteund met actuele financiële
ramingen voor de laatste ontwikkelingen binnen de ziekenhuissector.
4.7.2. 	Financiële risico’s en
onzekerheden
Een belangrijke onzekerheid in de
ziekenhuissector, en daarmee voor
Bravis, is het macrobeheersinstrument (MBI) dat door de minister van
VWS kan worden ingezet om overschrijdingen van het macrokader
terug te vorderen bij instellingen
voor Medisch Specialistische Zorg.
Over het jaar 2013 is geen sprake van
een terugvordering en voor 2014 en
2015 is de verwachting dat het macro
beheersinstrument niet zal worden
ingezet gezien de beperkte overschrijding in 2013.
Een aantal onzekerheden vermeld
in de jaarrekening 2014 zijn afgehandeld. De afwikkeling FB tot en
met 2011 kan worden afgerond,
de transitievergoedingen 2012 en
2013 zijn definitief vastgesteld en de
schadelastjaren 2012, 2013 en 2014
met zorgverzekeraars zijn grotendeels
afgehandeld. De uitkomsten van de
rechtmatigheidcontroles 2015 en het
zelfonderzoek blijven echter een bron
van onzekerheid. De verwachting is
dat de uitkomsten verbeteren door
het correct registreren en facturen
voortdurend te monitoren.

Door de MSB’en zijn afspraken gemaakt met de belastingdienst over
een voorlopige goedkeuring die moet
worden omgezet naar een definitieve goedkeuring bij de opzet van de
bedrijven en de samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis. Een
aantal MSB-en hebben inmiddels de
definitieve goedkeuring ontvangen.
De verwachting is dat alle MSB’en
in 2016 een definitieve goedkeuring
zullen krijgen.
4.7.3.	Verbetering bedrijfsvoering
Ontwikkeling AO/IC
Het zelfonderzoek 2014 is met de
instemming van de zorgverzekeraars
afgerond. Over het jaar 2015 is gestart
met een nieuw zelfonderzoek door de
‘Interne Controle’ waarbij de verwachting is dat de uitkomsten sterk
verbeteren door een structurele vooruitgang van de registratie. Voor de
komende jaren wil Bravis werken aan
horizontaal toezicht in samenwerking met de zorgverzekeraars zodat
compliant registreren en declareren
de noodzakelijke aandacht krijgt.
Treasury
Naast het financieel meerjarenplan
heeft Bravis een gedetailleerde liquiditeitsplanning op maandniveau. De
liquiditeitsplanning kent een aantal
uitdagingen waaronder vertraging
in facturering, bevoorschotting,
schadelastcorrecties die de actuele
liquiditeitspositie sterk bepalen. Aan
de bewaking van de liquiditeitspositie wordt veel aandacht besteed.
Met banken is een herfinanciering
van bestaande leningen en nieuwe
leningen overeengekomen zodat de
financiering van de huisvestingsplannen is geborgd.
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Zorgverzekeraars
Met de inrichting van een verkoopafdeling zijn stappen gezet naar een
verbetering van het contracteringsproces. Voor het ziekenhuis is het
essentieel dat het verkoopbeleid
wordt ontwikkeld en omzetafspraken
met zorgverzekeraars kunnen worden
onderbouwd en gemonitord. Voor het
jaar 2016 zijn met alle zorgverzekeraars omzetafspraken gemaakt.
4.7.4	Resultaten en
verantwoording
Het resultaat over 2015 bedraagt 1,6
miljoen euro, 0,6 miljoen meer dan
begroot en is daarmee een verbetering ten opzichte van het jaar 2014.
Dit betekent een marge van 0,5%
hetgeen nog onder de doelstelling ligt
van 2,0%.
De totale opbrengsten zijn gestegen
met 53 miljoen euro naar 290 miljoen
euro. Deze stijging wordt grotendeels
veroorzaakt door de introductie van integrale tarieven in de ziekenhuizen met
ingang van 1 januari 2015 waardoor de
honorariumomzet onderdeel is van de
omzet van het ziekenhuis. Wordt hiervoor gecorrigeerd en voor een aantal
incidentele posten, dan stijgt de omzet
slechts beperkt met 2%.
Het vaststellen en volgen van de
omzet gedurende het jaar 2015 ging
gepaard met een aantal onzekerheden zoals de afspraken met zorgverzekeraars, de aanpassingen in de
productstructuur van 365 dagen naar
120 dagen waardoor tarieven laat zijn
vastgesteld en effecten van het zelfonderzoek. Zekerheid over de omzet
kon pas na afloop van het boekjaar
worden verkregen.

tegenover een stijging staat van de
overige inkomsten.
Door vertraging in de planning van
nieuwe bouwprojecten en rentevoordelen zijn de kosten voor afschrijvingen2,50
en financiering sterk gedaald.
Dit heeft een belangrijke bijdrage
2,00
geleverd aan het resultaat.
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Ontwikkeling bedrijfsresultaat
De stijging van de kosten is eveneens
door het opnemen van de honorariumkosten sterk gestegen (45 miljoen
euro). Andere belangrijke kostenontwikkelingen zijn de personele kosten,
veroorzaakt met name door cao loonkostenontwikkeling. Een administratieve wijziging in doorbelasting van
personele kosten draagt bij aan de
stijging van personele kosten waar

1,0

Eigen vermogen/solvabiliteit

Solvabiliteit

1,50

Met het resultaat van 1,6 miljoen euro
stijgt de solvabiliteit naar 16,2% bo1,00
ven de vereiste 15% maar de doelstelling van 20% is nog niet behaald.
0,50
Met banken is een herfinanciering
afgerond in januari van 2016 waarbij
afspraken zijn gemaakt over de financiële performance die het ziekenhuis
moet realiseren. Het belangrijkste
daarbij
zijn de DSCR en de solvabili20,0%
teitseis. Aan beide ratio’s wordt door
het ziekenhuis in 2015 voldaan.

1,5

0,5

2,08

20
3

0,0

2014

2015

Franciscus Ziekenhuis
2009
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2011

2012

2013
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28 20
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De20,0%
Debt Service
Coverage
meer dan voldoende en overtreft ruim
Lievensberg
ziekenhuis
de15,0%
gestelde
eis van
1,5.

10,0%
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Beleid, inspanningen en prestaties

4.7.8

Current ratio

Current ratio

bezuinigingen moeten realiseren om
de noodzakelijk geachte financiële
doelstellingen van 2% rendement
(marge) te behalen zodat de financiering van de organisatie op lange
termijn kan worden gewaarborgd
en ambities kunnen worden gerealiseerd.
1,5

1,50

1,00

0,50

0,83

0,93

2014

2015

2,50

De Current ratio is in 2015 verbeterd
en zal
2,00 in 2016 door de reeds gerealiseerde herfinanciering verder oplopen1,50(meer dan 1,0).
De 1,00
financiële resultaten zijn verbeterd
ten opzichte van het jaar 2014 maar
het0,50
ziekenhuis zal de reeds ingezette

Met de toenemende risico’s voor
het ziekenhuis moeten financiële
1,0
problemen
tijdig worden gesignaleerd. In de Planning & Control cyclus
is veel aandacht voor het meten
0,5
van de financiële
performance van
de organisatie. Elk kwartaal wordt
de voortgang verantwoord met een
aantal KPI’s
(Kritische Prestatie
0,0
Indicatoren). Afwijkingen worden
geanalyseerd en toegelicht aan het
management, Raad van Bestuur en
Raad van
2,5 Toezicht. Met het bijhouden van een financiële meerjarenplanning,
2,0 aangepast aan de laatste
ontwikkelingen van bekostiging en
begrotingen,
wordt de financiële
1,5
voortgang gemonitord.

jaarrekening over 2015 vastgesteld
in een vergadering van de raad op
25 mei 2016 en deze ter goedkeuring
voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de
stukken in haar vergadering van 25
mei 2016 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 2015 goedgekeurd en ingestemd
met het maatschappelijk verslag.

1,0

De Raad van Bestuur heeft het
0,5
maatschappelijk
verslag en de
0,0
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Personalia
Jaar van aftreden na huidige
benoemingsperiode

Aandachtsgebied

2008

2012

2016

Juridische kennis

L.A.M. van den
Nieuwenhuijzen RA
(1956)
• Vice-voorzitter Raad van
Toezicht
• Voorzitter commissie
Governance en Remuneratie

2012

mw. prof. dr. M.C.E. van Dam
– Mieras
(1948)

2013

62

Hoofd- en nevenfuncties

Jaar herbenoeming

mw. prof. mr. M.D.B.
Schutjens
(1961)
• Voorzitter Raad van Toezicht
• Lid commissie Governance
en Remuneratie
• Lid commissie Fusie en
Integratie
(tot 3 september 2015)

Naam

Jaar benoeming

Raad van Toezicht, samenstelling per 31 december 2015

Hoofdfunctie
• Juridisch adviseur gezondheidsrecht
bij Schutjens De Bruin, Tilburg
• Deeltijd hoogleraar farmaceutisch
recht Betafaculteit, Universiteit
Utrecht
Nevenfunctie
• Lid Raad van Toezicht Stichting de
Zorgboog te Helmond

2016

2020

Bestuurlijke kennis
van de publieke
sector, in het
bijzonder de zorg

Hoofdfunctie
• Eigenaar Public Serving voor Bestuur
en Toezicht Publieke Sector en
onderzoeker Algemene Rekenkamer
Rijk, Den Haag
Nevenfuncties
• 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
Beroepsorganisaties van Accountants
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2017

2021

Kwaliteitsmanagement en zorg

Nevenfuncties
• Lid commissie Kwaliteit en Veligheid
• Lid Nationale UNESCO Commissie
• Lid College voor Toetsing en Examens
• Lid directie TKI Biobased Economy
• Lid Raad van Toezicht University
College Roosevelt
• Lid Raad van Commissarissen
Stichting Impuls Zeeland
• Lid bestuur NWO-WOTRO
• Lid Deltares Adviesraad
• Voorzitter Stichting Johan Hendrik
van Dale

mr. drs. J.A.M. Dingelstad
(1965)
• Voorzitter commissie
Kwaliteit en Veiligheid

2011

2015

2019

Kennis van zorg,
ethiek en
cliëntperspectief

Hoofdfunctie
• Huisarts
Nevenfunctie
• Lid van de klachtencommissie
Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o.

ir. G.P. Jacobs
(1974)
•V
 oorzitter commissie Bedrijfsvoering en Financiën
• Voorzitter commissie Fusie
en Integratie
(tot 3 september 2015)

2012

2016

2020

Kennis van
vastgoed en
huisvesting

Hoofdfuncties
• Lid Directieteam Katholieke Scholenstichting KS Fectio
• Voorzitter Domeingroep financiën,
middelen en huisvesting KS Fectio
• Directeur rk. basisschool St. Nicolaas Odijk
/ directeur a.i. H. Familieschool Houten

W. de Ruiter RA
(1944)
• L id commissie
Bedrijfsvoering en Financiën
• Lid commissie Fusie en
Integratie
(tot 3 september 2015)

2012

2016

01-072017

Kennis van
financiën,
jaarverslaggeving
en control

Nevenfuncties
• Vice-voorzitter Raad van Toezicht
Stichting GGZ Breburg te Rijen
• Lid Raad Economische Aangelegenheden
van Congregatie Zuster Franciscanessen
‘Alles voor Allen’ te Breda
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
ZuidZorg te Veldhoven

Raad van Bestuur
drs. J.M.L. Ensing

Voorzitter Raad van Bestuur

mw. J. van Vliet MHA

Lid Raad van Bestuur

Vereniging Medische Staf
R.S. Pal

Gynaecoloog en voorzitter

mw. C.A.G. van Esbroeck

Longarts en vice-voorzitter

B.P. Dieleman

Psychiater en secretaris

M.H.C. Kahn

Radioloog en penningmeester

mw. K. Noz

Dermatoloog

dr. R.H. Triepels

Klinisch chemicus

mw. M.C.C. de Beer

Revalidatiearts

Managementteam
drs. J.M.L. Ensing

Voorzitter Raad van Bestuur

mw. J. van Vliet MHA

Lid Raad van Bestuur

mw. mr. P. Verdult-Hazen

Secretaris Raad van Bestuur

drs. A.R.M. Slooff

Zorggroepmanager zorggroep Acuut-Complex

B.J. de Graaf MBA

Zorggroepmanager zorggroep Beschouwend-Oncologie

ir. A.P.M. Valk

Zorggroepmanager zorggroep Electief-Medisch

drs. W. Hutten

Hoofd Personeel & Organisatie ad interim tot 24 juli 2015

mw. drs. M.E.D. Verschuuren

Manager HRM vanaf 17 augustus 2015

dr. J.B. Oostenbrink

Clustermanager Cliëntzaken

drs. L.J. Stevens RC

Clustermanager Finance & Control

drs. L.J.M.H. Simons MBA-H

Clustermanager Bedrijfszaken

R.S. Pal

Voorzitter Vereniging Medische Staf Bravis ziekenhuis
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Ondernemingsraad
Bijzonder Ondernemingsraad t/m 6 juli 2015:
Vanuit de OR Lievensberg ziekenhuis:
mw. L. van Beeck

Vice-voorzitter

P. van Beers
mw. I. Bregman
mw. J. Franken

Vice-voorzitter

mw. E. van Kaam

Voorzitter

M. Minheere
mw. W. Schilperoord
C. van Vlimmeren
E. de Vos
Vanuit de OR Franciscus Ziekenhuis:
mw. Y. Broos
E. Crielaard
S. Goorhuis
mw. E. van Hooijdonk
mw. L. Jongeneelen
E. Jonker
mw. I. de Kok
E. van Rooij

Voorzitter

K. Potters

Vice-voorzitter

De BOR werd ondersteund door de ambtelijk
secretarissen van beide ondernemingsraden,
mw. M. de Nijs en mw. A. Klaver.

Bravis Ondernemingsraad vanaf 7 juli 2015
mw. L. van Beeck

Vice-voorzitter

E. Crielaard
Mw. E. Dudink
S. Goorhuis
mw. E. Holdtgrefe
mw. E. van Hooijdonk
R. Janssen
mw. L. Jongeneelen
E. Jonker
mw. E. van Kaam
mw. I. de Kok

Vice-voorzitter

M. Minheere
K. Potters
E. van Rooij

Voorzitter

mw. T. Schrauwen
J.C.C.M. van Steen
J. Szablewski
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De ondernemingsraad van het Bravis ziekenhuis
wordt ondersteund door een ambtelijk
secretaris, mevr. A. Klaver.

Cliëntenraad in 2015
mw. G.A.M. Broos-van Staaij

• Voorzitter Cliëntenraad Franciscus Ziekenhuis Roosendaal (tot 22 januari)

L.C.M. van den Oever

• Vice-voorzitter Cliëntenraad Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
(tot 20 februari)

mw. C.M. van Doorn-Van Gurp

• Waarnemend voorzitter Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis (tot 1 maart)
• Voorzitter Cliëntenraad Bravis ziekenhuis (per 1 maart)

R.W.C.D. van Dijk

• Lid Cliëntenraad Franciscus Ziekenhuis Roosendaal (tot 1 maart)
• Interim-voorzitter Cliëntenraad Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
(29 januari tot 1 maart)
• Vice-voorzitter Cliëntenraad Bravis ziekenhuis (per 1 maart)

P.A.M. Dingenouts

• Lid Cliëntenraad Franciscus Ziekenhuis Roosendaal tot 1 maart en
per 1 maart Bravis ziekenhuis

mw. M. van Etten-Wiedemeijer

• Lid Cliëntenraad Franciscus Ziekenhuis Roosendaal tot 1 maart en
per 1 maart Bravis ziekenhuis

mw. H.J.C. Fase-Bonestroo

• Lid Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis tot 1 maart en per 1 maart
Bravis ziekenhuis

H.M. Suijkerbuijk

• Lid Cliëntenraad Franciscus Ziekenhuis Roosendaal tot 1 maart en
per 1 maart Bravis ziekenhuis

A.A.M. Vos

• Lid Cliëntenraad Franciscus Ziekenhuis Roosendaal tot 1 maart en
per 1 maart Bravis ziekenhuis

E.E.M. van Wezel

• Lid Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis tot 1 maart en per 1 maart
Bravis ziekenhuis

mw. A.C.M. Klaver

• Ambtelijk secretaris tot 1 april vanuit Cliëntenraad Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal

Ambtelijk secretaris tot 1 april vanuit Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis en per 1 april Bravis ziekenhuis, mw. A. Boogert.

Verpleegkundig AdviesRaad
Functie in VAR

Functie in Lievensberg

mw. C. Bevelander

Voorzitter

Consultatief Psychiatrisch verpleegkundige

mw. E. Wilting-Bijlaart

Vice-voorzitter

Senior ontwikkelcoach KOC

mw. A. de Meijer

Vice-voorzitter

Verpleegkundige FR3C

mw. B. Plasmans

Lid

Seniorverpleegkundige G7

mw. A. Vervuren-Claesen

Lid

Seniorverpleegkundige F1

mw. E. de Klerk- van de Watering

Lid

Verpleegkundige FR5B

E. Schuller

Lid

Verpleegkundige FR3A

mw. M. Zaalberg

Lid

Verpleegkundige FRIC

mw. B. Dufour-Lingen

Lid

Verpleegkundige FRDV oncologie

mw. J. Janssens

Lid

Verpleegkundig Specialist Dermatologie

Lid en ambtelijk secretaris mw. E. van Koeveringe, Adviseur ZKV.
Alle leden zijn werkzaam als verpleegkundige of hebben een verpleegkundige achtergrond.
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Stichting
Bravis ziekenhuis
5
Jaarrekening

5.1 Geconsolideerde jaarrekening

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1
2

179.549.766
693.679
180.243.445

178.639.877
1.984.216
180.624.093

3
4

5.803.063
1.376.332

4.786.105
13.265.945

5
6

77.309.873
2.918.379
87.407.647

85.236.847
653.354
103.942.251

267.651.092

284.566.344

31-dec-15
€

31-dec-14
€

135
43.628.049
43.628.184

113
42.027.472
42.027.585

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref.

PASSIVA
Groepsvermogen
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

7

Aandeel derden

8

-115.893

-18.068

Voorzieningen

9

10.479.590

11.374.530

10

119.347.698

105.890.673

11

94.311.513

125.291.624

267.651.092

284.566.344

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva

68

Bravis ziekenhuis | Jaarverslag 2015

Pagina

3
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015
Ref.

2015
€

2014
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Opbrengsten zorgprestaties

13

274.036.454

230.563.563

Subsidies

14

4.610.167

2.000.921

Overige bedrijfsopbrengsten

15

11.874.357

5.389.790

290.520.978

237.954.274

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten

16

126.548.325

118.075.694

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

17

22.152.391

22.134.685

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

18

45.048.060

294.502

Overige bedrijfskosten

19

91.091.776

93.400.715

Som der bedrijfslasten

284.840.552

233.905.596

BEDRIJFSRESULTAAT

5.680.426

4.048.678

-4.129.030

-3.842.470

1.551.396

206.208

-48.711

-3.984

1.502.685

202.224

56.899

9.230

1.559.584

211.454

2015
€

2014
€

1.559.584

211.454

Financiële baten en lasten

20

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
VOOR BELASTINGEN
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

21

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
NA BELASTINGEN
Aandeel derden

22

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten

7
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Ref.

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- desinvesteringen / correcties materiële vaste activa
- mutaties aandeel derden
- mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

€

5.680.426
17
22
9
3

-1.016.958

38.720

4
5
11

11.889.613
7.926.974
3.693.455

-4.433.992
14.475.182
10.722.452

20
20
2

23.394
-3.296.917
200.000
0
-48.711
56.899

21
22

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

21.200.552

22.493.084
49.374.062

-3.065.335
46.308.727

2014
€
4.048.678

22.152.391
0
-56.899
-894.940

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Dividend / resultaat deelnemingen
Overige financiële lasten
Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel derden

2015
€

22.134.685
1.876.205
-9.230
-445.784

0
-3.690.362
175.000
6.248
-3.984
9.230

23.555.876

20.802.362
48.406.916

-3.503.868
44.903.048

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Investeringen in overige financiële vaste activa

1

-23.164.979
0

-27.832.616
112.755
-23.164.979

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-27.719.861

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Correcties - omzettingen leningen
Aflossing langlopende schulden

10
10
10

24.000.000
-640.000
-8.918.428

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

14.441.572

12.055.465

Mutatie geldmiddelen

37.585.320

29.238.652

-34.666.941
2.918.379
37.585.320

-63.905.593
-34.666.941
29.238.652

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Bravis ziekenhuis is statutair gevestigd te Roosendaal, op het adres Boerhaaveplein 25, te
Roosendaal. Het Bravis ziekenhuis heeft een locatie in Roosendaal en een locatie in Bergen op Zoom.
Daarnaast zijn er buitenpoli's te Steenbergen, Oudenbosch en Etten-Leur.
Bravis is een algemeen, regionaal ziekenhuis met een compleet en modern pakket aan medische
specialistische zorgproducten op het vlak van diagnose, behandeling, verpleging en verzorging.
Stichting Bravis ziekenhuis staat aan het hoofd van de Bravis-groep (hierna te noemen de Groep).
Per 1 januari 2015 zijn Stichting Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom en Stichting Franciscus
Ziekenhuis te Roosendaal juridisch gefuseerd tot Stichting Bravis ziekenhuis.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.
De vergelijkende cijfers 2014 bestaan uit een consolidatie van de enkelvoudige jaarrekeningen van
Stichting Franciscus Ziekenhuis, Stichting Lievensberg ziekenhuis en Stichting Nucleaire Geneeskunde.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Bravis ziekenhuis zijn de financiële gegevens verwerkt van de
tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan
worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van Stichting Bravis ziekenhuis.
Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de
grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de
geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor
zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde
verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere
waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie
opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende
waarderingsgrondslagen voor de Groep.
De in de consolidatie begrepen stichtingen en vennootschappen zijn:
- Stichting Bravis ziekenhuis te Roosendaal en Bergen op Zoom;
- Lievensberg Holding B.V. te Bergen op Zoom (100%);
- Lievensberg Zorg B.V. te Bergen op Zoom (100%);
- Lievensberg Scheldekliniek B.V. te Bergen op Zoom (100%);
- Stichting Beheer Boerhaaveplein te Bergen op Zoom (100%);
- Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V. te Bergen op Zoom (100%);
- Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. te Bergen op Zoom (51,44%);
- Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant te Bergen op Zoom (100%);
- Stichting Medische Microbiologie te Roosendaal (100%);
- Paramedisch Centrum Roosendaal B.V. te Roosendaal (100%).
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
De volgende stichtingen en vennootschappen zjin buiten de consolidatie gebleven:
- Vriendenstichting Bravis (steunstichting);
- Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal B.V. te Roosendaal (45%);
- Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal C.V. te Roosendaal (50%);
- Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V. te Bergen op Zoom (50%).
Deze stichtingen en vennootschappen zijn niet meegenomen in de consolidatie aangezien deze niet van
belang zijn voor het vereiste inzicht en van te verwaarlozen betekenis zijn op het geheel.
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht
onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen
deze partijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen
voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de
geamortiseerde kostprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast
actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 0-10%.
• Machines en installaties : 5 - 10%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 20%.
De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische
eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als
schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van
de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen
onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden
ten laste gebracht van deze voorziening.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor
zover Stichting Bravis ziekenhuis in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de
deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te
stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame
waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van
de resultatenrekening.
Vorderingen op deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige
nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en
de realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om
de verkoop te realiseren.
De impairmenttoets
De impairment is berekent op (geconsolideerd) niveau van Stichting Bravis ziekenhuis voor het jaar 2015, welke
niet heeft geleid tot een afwaardering
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijzen en tegen actuele waarde gebaseerd op de
laatst bekende inkoopprijs. Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Financiële instrumenten
Met betrekking tot vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten met betrekking tot rente risico
gecontracteerd. Vorderingen verstrekt aan maatschappijen en participanten waarin wordt deelgenomen
worden allen verleend aan partijen waarvan geen historie van wanbetaling bekend is.
Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen
beschikken. Voorzover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare
kredietfaciliteiten. Met betrekking tot de vorderingen door zorgverzekeraars wordt het risico als laag gezien.
Stichting Bravis ziekenhuis loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële
vaste activa en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden
aan kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Bravis ziekenhuis risico ten aanzien
van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Stichting Bravis
ziekenhuis risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking
van het renterisico gecontracteerd.
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Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de
opbrengstwaarde van het tussentijds afgeleide product. Bij deze methode wordt bepaald wat de omzetwaarde
van het product is als het product gegeven de gerealiseerde verrichtingen / zorgactiviteiten op het moment van
bepaling van het onderhanden werk ook daadwerkelijk wordt afgesloten.
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's GGZ / PAAZ wordt gewaardeerd op basis van de vewachte
opbrengst die gebaseerd is op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd en de verblijfsdagen
overeenkomstig de normen van de NZa.
Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er
sprake is van verliesgevende DBC's, en worden in mindering gebracht op de post onderhanden werk.
Verder zijn op de post onderhanden werk ontvangen vooruitbetalingen van zorgverzekeraars in het kader
van DBC's in mindering gebracht.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Het saldo van
deze voorziening is bepaald door op balansdatum de openstaande vorderingen te beoordelen op mogelijke
oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor het
genoten rekening-courantkrediet wordt een rentevergoeding betaald gebaseerd op de éénmaands EURIBOR
plus een opslag.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van
de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn
om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen
bij de afwikkeling van de verplichting.
Voorziening groot onderhoud
Met betrekking tot uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig
te verdelen over een aantal boekjaren. De opbouw van deze voorziening is gebaseerd op een lange termijn
onderhoudsplan wat per locatie is opgesteld.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen overeenkomstig de bepalingen in RJ Richtlijn 271. Dit betekent dat in de balans de contante
waarde van deze verplichtingen is opgenomen. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt
rekening gehouden met de leeftijdopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de
uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt.
Voorziening persoonsgebonden levensfasebudget
De voorziening persoonsgebonden levensfasebudget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een
CAO-verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonsgebonden levensfasebudget
kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de
in toekomst eenmalig uit te keren PLB-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans,
leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
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Voorziening aansprakelijkheid
De voorziening aansprakelijkheid wordt gevormd voor verwachte kosten inzake het onder het eigen risico
vallende schadebetalingen.
Voorziening ziektegelden
De voorziening ziektegelden wordt gevormd voor verwachte kosten betrekking hebbend op de eerste twee
jaar ziektewet en de WIA.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar.
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De actuele waarde van de schulden wijkt niet af van de reële waarde.
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Opbrengsten
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de
voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c.
de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en
d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat
niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). De met de
opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
Specifieke aandachtspunten jaarrekening 2015 medisch specialistische zorg
Inleiding
De landelijke onzekerheden voor instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s
en ZBC’s) zijn de afgelopen jaren verder verminderd. De resterende in de jaarrekening 2015 van
toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten voor Stichting Bravis ziekenhuis hebben betrekking op:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014;
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015;
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;
4. Afwikkeling FB tot en met 2011;
5. Overgangsregeling kapitaallasten.
Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft Stichting Bravis
ziekenhuis de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in
paragraaf 5.1.4 van deze jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek
2014 meegenomen en is de “Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek 2015 Medisch Specialistische
Zorg” gevolgd.
Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2015
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2015 zijn (inclusief de status
hiervan) hierna toegelicht voor Stichting Bravis ziekenhuis:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014
Stichting Bravis ziekenhuis heeft de over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2014 finale overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de onderhandelingen hierover met de
zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze jaarrekening en dit heeft niet geleid tot materiële wijzigingen van
de in de jaarrekening 2014 opgenomen nuanceringen.
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2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015
De NFU, NVZ en ZN hebben in december 2015 een Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2015
gepubliceerd. Door de NZa is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke regelgeving, waarmee een inherent risico blijft bestaan.
Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende zorgverzekeraars. Op
basis van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de facturatie 2015
concluderen.
De instelling heeft op basis van een risicoanalyse onderzoek verricht naar de risico’s die voor Stichting
Bravis ziekenhuis materieel zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder uitgevoerde
aanvullende omzetonderzoeken en beschikbare overige in- en externe controles betrokken. Ook is een
inschatting gemaakt van de DCM-controles over 2015 op basis van eigen tooling en met behulp van
Casemix.
Daarnaast is Stichting Bravis ziekenhuis bezig op basis van deze handreiking een onderzoek inzake
2015 uit te voeren. De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze jaarrekening en het
inschatten van de risico’s die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of declaraties,
rekening houdende met de contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting zal Stichting
Bravis ziekenhuis de definitieve rapportage vóór 1 september 2016 aan de representerende zorgverzekeraars aanleveren en volgt voor 1 december 2016 uitsluitsel over dit onderzoek. Dit kan naar
verwachting van de raad van bestuur van Stichting Bravis ziekenhuis leiden tot niet-materiële,
nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft Stichting Bravis ziekenhuis nuanceringen geboekt.
Doelmatigheidscontroles over 2015 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden. Stichting
Bravis ziekenhuis gaat er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft. De NZa
heeft in het landelijk overleg echter niet bevestigd dat dit een terechte aanname is, dus deze onzekerheid
blijft vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk heeft Stichting Bravis ziekenhuis geen afspraken terzake
gemaakt met verzekeraars, anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het
landelijke omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe doelmatigheidsaspecten.
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel
effect op de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar
Stichting Bravis ziekenhuis heeft met de zorgverzekeraars voor 2015 schadelastafspraken op basis van
plafondafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2015 heeft
plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2015 in lijn met
de Handreiking omzetverantwoording, rekening houdend met de verwachte effecten van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2015
in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2015.
De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze
jaarrekening is de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende
posten verwerkt.
4. Afwikkeling FB tot en met 2011
De NZa heeft met circulaire d.d. 4 juli 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt
zoals deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. De koepels ZN, NVZ en NFU hebben
een convenant gesloten over de procedure van afwikkeling. Stichting Bravis ziekenhuis heeft de jaren
tot en met 2011 definitief afgewikkeld, inclusief de effecten van materiële controles. De afwikkeling door
de zorgverzekeraars zal in 2016 plaatsvinden. In het jaar 2015 is een bedrag ad € 1,2 miljoen ten gunste
van het resultaat gebracht.
5. Overgangsregeling kapitaallasten
Stichting Bravis ziekenhuis heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016
(BR/CU-2139) en de door de NZa beschikbaar gestelde formulieren berekend op welke suppletie
Stichting Bravis ziekenhuis recht heeft. In de balans per ultimo 2015 is een bedrag van EUR 1,2 miljoen als
beste schatting voor de vordering opgenomen. Tevens is in de omzet het verschil verwerkt tussen het
vorig jaar ingeschatte bedrag en de geactualiseerde inschatting. Stichting Bravis ziekenhuis heeft de
aanvraag tot suppletie met daarbij een bestuursverklaring ingediend bij de NZA voor het jaar 2013.
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De volgende onzekerheden zijn van toepassing op het opgenomen bedrag:
 Onzekerheden in de berekening en interpretatie van begrippen;
 Definitieve vaststelling van de suppletie door de NZa, eventueel voorafgegaan door aanvullend
onderzoek door de NZa.
Conclusie Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de
best mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking
tot bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van mening dat, met
voornoemde toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie
van Stichting Bravis ziekenhuis op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Honoraria medisch specialisten
Ingevolge de invoering van integrale bekostiging per 1 januari 2015 behoren de honorariumvergoedingen voor
medisch specialisten tot het opbrengstbegrip van de instelling. Baten uit hoofde van integrale bekostiging worden
verantwoord wanneer gerealiseerd. De verdeling van de integrale bekostiging in opbrengsten voor het ziekenhuis
en opbrengsten voor vrijgevestigde medisch specialisten vindt plaats op basis van gemaakte afspraken tussen
het ziekenhuis en het medisch specialistisch bedrijf. Onder de kosten zijn samenhangend met deze post
vergoedingen aan het medisch specialistisch bedrijf verantwoord.
Pensioenen
Stichting Bravis ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij Stichting Bravis ziekenhuis. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Bravis ziekenhuis
betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015
gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad.
De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te
gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In februari 2016 bedroeg de dekkingsgraad 97%.
Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen
12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Bravis ziekenhuis heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders
dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Bravis ziekenhuis heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte
economische gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaats
vindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen hierop aangepast.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van
de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen
dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de
winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen
een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt
zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het
krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel
wordt verwerkt als overheidssubsidie.
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening,
rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die
aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord
als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en het eventuele bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden.
Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom
of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het
gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
5.1.4.5 Waarderingsgrondslagen 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.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

99.318.330
22.860.647
49.578.492
7.792.297

84.313.540
25.390.466
50.003.816
18.932.053

179.549.766

178.639.875

2015
€

2014
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

178.639.875
23.164.979
22.152.391
102.697

174.818.150
30.951.361
22.134.684
4.994.950

Boekwaarde per 31 december

179.549.766

178.639.877

Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.6.
2. Financiële vaste activa
31-12-2015
€

31-12-2014
€

Deelnemingen
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen

157.690
416.819
119.170

1.370.881
446.129
167.206

Totaal financiële vaste activa

693.679

1.984.216

2015
€

2014
€

806.296
135.419
-200.000
-48.036
0
0

1.931.805
346.409
-175.000
-48.036
-70.967
5

693.679

1.984.216

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Rente lease
Vrijval i.v.m. liquidatie
Afronding
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.7.
Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 48.035 een looptijd korter dan 1 jaar.
Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december 2014 en de boekwaarde per 1 januari 2015 wordt veroorzaakt
doordat het Paramedisch Centrum Roosendaal B.V. in 2014 niet is meegenomen in de consolidatie en in 2015 wel.
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Verschaft
kapitaal
€

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

9.000

50%

559.013
(2014)

46.350
(2014)

Apothekersdiensten

8.100

45%

14.719

0

Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV:
Poliklinische Apotheek
Apothekersdiensten
Franciscus Roosendaal C.V.

0

50%

381.339

295.029

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Poliklinische Apotheek
Lievensberg B.V.
Apothekersdiensten
Poliklinische Apotheek
Franciscus Roosendaal B.V.

Toelichting:
In het jaar 2015 heeft er een dividenduitkering plaatsgevonden ad € 60.000 vanuit de Poliklinische Apotheek Lievensberg
B.V., die niet is meegenomen in het bedrag van het Eigen Vermogen ad € 559.013.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
3. Voorraden

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Magazijnvoorraad
Voorraad OK
Voorraad lab
Voorraad apotheek
Voorraad röntgen
Overige

1.348.322
2.359.840
445.420
1.409.962
238.689
830

1.099.265
1.928.884
355.533
1.318.679
55.100
28.644

Totaal voorraden

5.803.063

4.786.105

De specificatie is als volgt:

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten PAAZ
Af: ontvangen voorschotten

33.619.784
2.624.328
-34.867.780

47.604.633
2.447.583
-36.786.271

1.376.332

13.265.945

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Een voorziening voor incourante voorraden wordt per 31-12-2015 niet noodzakelijk geacht.
4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Totaal onderhanden werk

Toelichting:
Deze onderhanden werk positie heeft betrekking op de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's). Het opgenomen
onderhanden werk en ontvangen voorschotten van verzekeraars zijn inclusief honorarium. De onderhanden werk positie
omvat zowel DBC's waarvan in 2015 landelijke maximumprijzen zijn vastgesteld (A-segment), als DBC's waarover vrij
onderhandeld kan worden met zorgverzekeraars (B-segment).
De daling van het onderhanden werk in 2015 ten opzichte van 2014 is met name het gevolg van het omzetten van de
DBC's in de productstructuur van 365 naar 120 dagen.
5. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Overige vorderingen:
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Vorderingen op zorgverzekeraars
Vordering op verzekeraar ivm brandschade
Vordering garantieregeling kapitaallasten

59.010.608
10.072.064
127.646

62.429.651
10.206.035
3.780.051

705
1.219.833
1.231.628
1.283.599

0
529.848
747.773
686.210

3.109.269

3.616.162

Nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen van personeel
Nog te ontvangen BTW
Diverse nog te ontvangen bedragen

179.812
121.926
141.283

124.901
149.297
1.592.198

Overige overlopende activa

811.500

1.374.721

77.309.873

85.236.847

Vooruitbetaalde bedragen

Totaal debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 810.763 (2014: € 889.358). Het saldo van deze
voorziening is bepaald door op balansdatum de openstaande posten te beoordelen op mogelijke oninbaarheid.
In de overige vorderingen zijn geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
6. Liquide middelen
31-12-2015
€

31-12-2014
€

Bankrekeningen
Kassen

2.914.074
4.305

637.714
15.640

Totaal liquide middelen

2.918.379

653.354

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
7. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Kapitaal
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

135
43.628.049
43.628.184

113
42.027.472
42.027.585

Kapitaal

Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Kapitaal

113

0

22

135

Totaal kapitaal

113

0

22

135

Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

1.925.150

0

233.639

2.158.789

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten

40.102.322

1.559.584

-192.646

41.469.260

Totaal algemene en overige reserves

42.027.472

1.559.584

40.993

43.628.049

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves:
Algemene reserves

Toelichting:
De overige mutaties in het vermogen hebben betrekking op correcties voorgaande jaar (verschuiving tussen aandeel
derden).

8. Aandeel derden
Aandeel derden

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

-115.893

-18.068

Saldo per
1-jan-2015
€

Toevoeging
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Kapitaal

-18.068

-56.899

-40.926

-115.893

Totaal kapitaal

-18.068

-56.899

-40.926

-115.893

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Het aandeel derden bestaat uit het belang van de dermatologen in Dermatologisch Centrum Zuid-West Nederland B.V.
Het aandeel van de dematologen bedraagt 48,56%.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
9. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Voorziening groot onderhoud
Voorziening jubilea
Voorziening PLB
Voorziening aansprakelijkheid
Voorziening ziektegelden
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2015
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2015
€

5.993.148
2.948.745
804.559
1.267.843
360.235

1.593.385
163.156
0
452.935
481.196

2.421.778
204.076
146.120
0
254.426

0
559.212
0
0
0

5.164.755
2.348.613
658.439
1.720.778
587.005

11.374.530

2.690.672

3.026.400

559.212

10.479.590

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2015
€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

3.100.000
7.379.590
-

Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gevormd ter dekking van het geplande groot onderhoud in de komende jaren. Er wordt
in 2016 een nieuw onderhoudsplan opgesteld.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen
overeenkomstig de bepalingen in de RJ Richtlijn 271. Dit betekent dat in de balans de contante waarde van deze
verplichtingen is opgenomen. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de
leeftijdsopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen
en de geschatte kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt.
Voorziening PLB uren
De voorziening persoonsgebonden levensfasebudget (PLB) is gevormd ter dekking van de toekomstige kosten van de
overgangsregeling in de CAO ziekenhuizen (opgenomen in de artikelen 13.2.3 en 13.2.4 van de CAO). Deze overgangsregeling voorziet in de jaarlijkse toekenning van extra PLB uren voor werknemers ouder dan 55 jaar. Bij de bepaling van
de hoogte van deze voorziening is rekening gehouden met de salariëring van de betreffende werknemers inclusief een
opslag voor sociale lasten. In de balans is de contante waarde van deze verplichting opgenomen.
Voorziening aansprakelijkheid
De voorziening aansprakelijkheid wordt gevormd voor verwachte kosten inzake het onder de eigen risico vallende
schadebetalingen. De hoogte van de voorziening per ultimo 2015 is vastgesteld op basis van de door de verzekeringsmaatschappij verstrekte opgave van de nog te verwachten kosten voor Stichting Bravis ziekenhuis.
Voorziening ziektegelden
De voorziening ziektegelden strekt tot dekking van de kosten betrekking hebbend op de eerste twee jaar ziektewet en
de WIA.
10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
31-12-2015
€

31-12-2014
€

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

119.144.420
203.278

105.538.651
352.022

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

119.347.698

105.890.673

2015
€

2014
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: Correcties - omzettingen leningen
Af: aflossingen

114.836.204
24.000.000
640.000
8.918.428

102.952.851
20.000.000
0
8.116.643

Stand per 31 december

129.277.776

114.836.208

9.930.078

8.945.535

119.347.698

105.890.673

De specificatie is als volgt:

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december
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Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2015
€

2014
€

9.930.078
119.347.698
81.589.092

8.945.535
105.890.673
71.780.424

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage Overzicht langlopende schulden
onder 5.1.8. De aflossingsverplichtingen 2016 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
Van het totaal van de schulden aan banken is ruim 90% onder borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ)
gebracht.
De post Overige langlopende schulden bestaat uit twee financial leaseverplichtingen die in 2008 zijn aangegaan inzake de
11. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Schulden aan banken
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
PLB uren
Schulden uit hoofde van honorariumplafond
Honoraria medische specialisten
Overige schulden:
Schulden op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

0
13.355.255
9.930.078
5.961.680
1.338.621
153.963
4.379.380
2.239.610
10.410.346
0
8.085.491

35.320.295
9.277.414
8.945.535
6.417.374
1.462.458
273.595
4.105.822
2.675.876
8.328.347
20.505
10.814.320

54.968

0

Nog te betalen kosten:
Intrest
Diversen nog te betalen kosten

1.328.766
3.845.269

331.836
214.394

Vooruitontvangen opbrengsten:
Subsidies

900.590

242.433

Overige overlopende passiva

32.327.496

36.861.420

Totaal overige kortlopende schulden

94.311.513

125.291.624

Toelichting:
Onder de overlopende passiva zijn opgenomen de schadelastcorrecties met zorgverzekeraars.
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN Amro Bank N.V. bedraagt per 31 december 2015 EUR 44,1 miljoen
(2014: EUR 49,5 miljoen) en is als volgt verdeeld:
- Voor investeringen Moeder-kind centrum, parkeergarage (combinatiefaciliteit A):
€ 15,6 miljoen
- Voor rekening-courant / exploitatie (combinatiefaciliteit B):
€ 14,0 miljoen
- Voor investeringen (combinatiefaciliteit C):
€ 14,5 miljoen
De kredietlimieten worden als volgt verlaagd:
- Combinatiefaciliteit A: vanaf 1 oktober 2015 elke 3 maanden verlaging met € 200.000. De verlaging gaat door tot nihil.
- Combinatiefaciliteit B: vanaf 1 januari 2016 elke 6 maanden verlaging met € 1.500.000. De verlaging gaat door
tot € 11.000.000.
- Combinatiefaciliteit C: vanaf 1 oktober elke 3 maanden verlaging met € 250.000. De verlaging gaat door tot nihil.
De verstrekte zekerheden van de kredietfaciliteiten bij de ABN Amro Bank N.V. luiden als volgt:
- Een bankhypotheek, eerste rang, van EUR 99.475.759, plus 40% voor rente en kosten. Deze zekerheid geldt ook voor
Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en Staat der Nederlanden;
- een pandrecht op roerende zaken;
- een pandrecht op vorderingen;
- overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ-activa tussen bank, VWS en het WfZ van 6 juli 2011;
- een pandrecht op de goederen zoals omschreven in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden;
- een pandrecht op de vorderingen door regres en subrogatie als gevolg van de hoofdelijke verbondenheid zoals
omschreven in I.4.3 van de ABK;
- hoofdelijke verbondenheid van Lievensberg Scheldekliniek B.V., gevestigd te Bergen op Zoom;
- hoofdelijke verbondenheid van Lievensberg Holding B.V., gevestigd te Bergen op Zoom (bezoekadres);
- hoofdelijke verbondenheid van Lievensberg Zorg B.V., gevestigd te Bergen op Zoom (bezoekadres);
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Coöperatieve Rabobank Zuidwest Brabant U.A. bedraagt per 31 december 2015 EUR 14
miljoen (2014: EUR 17 miljoen). Deze kredietfaciliteit is ingeperkt met een bankgarantie ad € 68.750. Met ingang van 30 juni 2015
en voor het laatst op 31 december 2016, wordt de kredietfaciliteit halfjaarlijks ingeperkt met € 1.500.000. De verlaging gaat door tot €
11.000.000.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
De verstrekte zekerheden van de kredietfaciliteit bij Cooperatieve Rabobank Zuidwest Brabant U.A. luiden als volgt:
• material-adverse-change;
• solvabiliteitsratio;
• pari-passu clausule;
• cross-default clausule;
• no-change-of-ownership / management clausule;
• niet financieringsverklaring;
• verpanding van vorderingen op derden;
• negative pledge clausule;
• positive pledge;
• debt Service Coverage Ratio;
• bankhypotheek ad EUR 107.176.492 op de registergoederen en roerende zaken van Stichting Bravis ziekenhuis mede gebaseerd
In januari 2016 is de financiering herzien en zijn met de Coöperatieve Rabobank Roosendaal-Woensdrecht U.A. en de
ABN Amro Bank N.V. nieuwe afspraken gemaakt. Daarbij zijn de rekening-courant kredietfaciliteiten gecontinueerd en
de investeringsfactiliteiten omgezet in langlopende leningen. Voor verdere toelichting hierover wordt verwezen naar
onderdeel 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum.
Berekening Debt Service Cover Ratio en Solvabiliteitsratio
Debt Service Cover Ratio
EBITDA (bedrijfsresultaat voor resultaat uit deelnemingen, mutaties voorzieningen, rente overige financiële baten en lasten,
buitengewone baten en lasten, belastingen en afschrijvingen) in het verstreken boekjaar onder aftrek van de contant betaalde
belastingen en met optelling van de operationele leaseverplichtingen gedeeld door de som van de bruto contant betaalde
rente, de reguliere aflosverplichtingen en de operationele leaseverplichtingen in het verstreken boekjaar.
31-12-2015
€
Bedrijfsresultaat
Mutaties voorzieningen
Afschrijvingen

5.680.426
894.940
22.152.391
28.727.757

Aflossingen boekjaar
Rente boekjaar

9.558.428
4.270.453
13.828.881

Debt Service Cover Ratio

2,08

Solvabiliteitsratio
Het eigen vermogen van de Stichting plus achtergestelde vorderingen minus immateriële vaste activa, (minderheids)
deelnemingen en vorderingen op (minderheid) deelnemingen en groepsmaatschappijen gedeeld door het balanstotaal van
de Stichting verminderd met de immateriële vaste activa (minderheids)deelnemingen en vorderingen op (minderheids)
deelnemingen en groepmaatschappijen.
31-12-2015
€
Eigen vermogen
Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen

43.628.184
-574.509
43.053.675

Balanstotaal
Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen

267.651.092
-574.509
267.076.583

Solvabiliteitsratio

16,12
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
12. Niet in de balans opgenomen regelingen
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren
kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld,
welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats
nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is
gecommuniceerd.
Voor 2015 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 20.297,6 miljoen (prijsniveau 2014).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2015. Stichting
Bravis ziekenhuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende
verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de
stichting per 31 december 2015.
Obligo Waarborgfonds voor de Zorgsector
Stichting Bravis ziekenhuis neemt deel in het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). WfZ-deelnemers zijn via het obligo
mederisicodragend. Het gaat om risico's op afstand: in geval het WfZ ondanks alle ingebouwde zekerheden op zijn
garantieverplichtingen wordt aangesproken en in het extreme geval dat het WfZ-vermogen onvoldoende zou blijken om
aan de garantieverplichting aan geldgevers te kunnen voldoen, dan kan het WfZ via de obligoverplichting een beroep doen
op financiële hulp van de deelnemers. Deze hulp wordt in dat geval geboden in de vorm van renteloze leningen aan het
WfZ. Het obligo bedraagt maximaal 3% van de restantschuld van de geborgde lening(en) van de deelnemer.

Garantstelling Radiotherapeutisch Instituut

Per 20 juli 2012 is een startovereenkomst aangegaan tussen het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut en Stichting
Bravis ziekenhuis voor de bouw van een radiotherapeutisch instituut bij het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal.
Stichting Bravis ziekenhuis is hiervoor een verplichting aangegaan om een bijdrage te leveren aan een mogelijke restant
boekwaarde voortvloeiend uit een verhuizing van het ZRTI vestiging Roosendaal binnen 30 jaar na oprichting die een
gevolg is van verhuizing naar het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal.
Fiscale eenheid omzetbelasting
Stichting Bravis ziekenhuis vormt met ingang van 1 januari 2015 een ficale eenheid voor de omzetbelasting. De fiscale
eenheid omvat de volgende (rechts) personen:
- Stichting Bravis ziekenhuis;
- Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant;
- Paramedisch Centrum Roosendaal B.V.;
- Lievensberg Scheldekliniek B.V.;
- Lievensberg Zorg B.V.;
- Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V.;
- Stichting Medische Microbiologie;
- Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V.
Stichting Bravis ziekenhuis is hoofdelijk aansprakelijk voor de binnen de fiscale eenheid omzetbelasting ontstane schulden.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
12. Niet in de balans opgenomen regelingen

Huurverplichtingen
Langlopend
(> 1 jr.)
€

Hiervan
langlopend
(> 5 jr.)
€

Firma / contractperiode

Omschrijving

Linde Gas Therapeutics
01-06-2014 t/m 01-06-2017

Huur cilinders

60.000

30.000

0

Synergy health
01-01-2016 t/m 31-12-2018

Huur linnengoed

79.650

159.300

0

Canon
01-12-2014 t/m 01-06-2020

Huur kopieerapparatuur

40.800

142.000

0

Athlon
01-01-2011 t/m 01-02-2018

Huur / lease vervoermiddelen

61.600

123.200

--

Watercompany
01-01-2014 t/m 01-01-2019

Huur waterkoelers

7.700

15.400

0

KLOK
01-11-2015 t/m 31-10-2018

Huur perscontainer en rolcontainers

7.300

13.400

0

Prestige Drinkservice
01-01-2016 t/m 31-12-2020

Huur koffieautomaten (verrekening via
koffieafname, kosten circa € 100.000 pj.

100.000

400.000

0

Beckman coulter
01-01-2016 t/m 01-01-2026

Afnameverplichting reagentia

671.000

2.684.000

3.355.000

Ambius
01-06-2016 t/m 01-06-2020

Huur binnebeplanting

2.700

18.900

0

Woonstichting Etten-Leur
t/m 01-05-2019

Huur ruimte

307.633

717.810

0

20.833

0

0

Cerabel Holding B.V.
01-11-2015 t/m 01-11-2016

86

Kortlopend deel
(< 1 jr.)
€

Huur parkeerplaats
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2015
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
overboeking onderhanden projecten
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2015
Afschrijvingspercentage

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa
€

181.021.711
96.708.171

66.867.671
41.477.205

134.766.336
84.762.520

18.932.053
0

401.587.771
222.947.896

84.313.540

25.390.466

50.003.816

18.932.053

178.639.875

22.784.891
7.780.101

484.454
3.014.273

11.035.390
11.358.017

7.792.297
0

42.097.032
22.152.391

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
-102.697
102.697

0
18.932.053
0
18.932.053

0
18.932.053
-102.697
19.034.750

15.004.790

-2.529.819

-425.324

-11.139.756

909.891

203.806.602
104.488.272

67.352.125
44.491.478

145.801.726
96.223.234

7.792.297
0

424.752.750
245.202.984

99.318.330

22.860.647

49.578.492

7.792.297

179.549.766

0-20%

5-10%

10-20%

0%

Totaal
€
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA
Vorderingen op
participanten en
op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Overige
(overige
deelnemingen
deelnemingen)
€
€
Boekwaarde per 1 januari 2015
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Rente

192.961
-35.271

Boekwaarde per 31 december 2015

157.690

Overige
vorderingen
€

Totaal

446.129
170.690
-200.000

167.206
-48.036

806.296
135.419
-200.000
-48.036

416.819

119.170

693.679

€

Toelichting
In de beginstand hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden in verband met goede toewijzingen aan de rubrieken en opname van
Paramedisch Centrum Roosendaal B.V. in de consolidatie met ingang van 2015.
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1-jul-93
14-sep-94
1-mei-03
1-mei-03
9-sep-03
1-nov-03
12-feb-04
1-jul-04
1-jul-04
1-jul-11
21-sep-05

21-sep-15
29-mei-06
29-mei-06
20-jun-08
17-sep-07
1-mei-14
31-mrt-11
4-mei-06
10-mei-12
1-apr-13
31-jan-14
1-sep-15
30-nov-15
17-apr-96
1-feb-02
1-feb-05
1-feb-07
31-dec-07
30-nov-08

L42(2) NWB (verlenging)
L43 Fortis
L44 Fortis
L45 BNG
NW1 ABN-Amro
LE42 Bank Nederlandse Gemeenten
LE44 Bank Nederlandse Gemeenten
LE46 Bank Nederlandse Gemeenten
LE47 Bank Nederlandse Gemeenten
LE48 Rabobank Nederland
LE 49 Rabobank Nederland
LE50 Rabobank
LE51 BNG
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Key Equipement
Key Equipement
Totaal

Datum

L18 NWB
L19 ABP RABO
L27 ABN-AMRO
L28 ABN-AMRO
L30 ABN-AMRO
L31 BNG bank
L32 NWB
L36 NWB
L37 ABN-AMRO
L38(2) NWB
L42 Fortis
Verlenging L42(2) NWB

Leninggever

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

BIJLAGE

Stichting Bravis ziekenhuis

9.600.000
2.750.000
3.900.000
3.750.000
4.900.000
2.960.906
13.613.406
7.500.000
30.000.000
10.000.000
20.000.000
13.000.000
11.000.000
544.536
80.000
800.000
400.000
892.560
594.895

3.403.352
3.403.352
1.592.769
4.084.022
4.000.000
1.247.896
16.000.000
10.000.000
5.000.000
5.200.000
16.000.000

€

Hoofdsom

15
20
10
15
20
10
20
20
20
10
20
20
20
20
14
20
20
9
10

30
30
13
18
20
22
30
30
30
13
25

Totale
looptijd

Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Hyp. Lening
Hyp. Lening
Hyp. Lening
Hyp. Lening
Lease
Lease

Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands

Soort lening

0,58%
4,03%
3,91%
4,86%
4,94%
1,45%
3,50%
4,18%
3,30%
3,00%
2,94%
0,63%
0,45%
4,89%
4,89%
4,75%
4,96%
Onbekend
Onbekend

2,02%
1,15%
3,40%
4,23%
4,64%
1,85%
1,87%
1,14%
4,45%
3,61%
3,10%

%

Werkelijke-rente

21-9-2020
29-5-2016
29-5-2016
20-6-2018
17-9-2017
29-12-2022
31-3-2021
5-5-2026
10-5-2032
1-1-2018
31-1-2034
1-9-2020
30-11-2020
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t

10-9-2023
14-9-2019
28-12-2015
30-3-2008
9-9-2018
1-11-2018
12-11-2018
1-7-2019
1-7-2016
1-7-2021
21-9-2015

Einddatum
rente vast
periode

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

€

0
137.500
390.000
250.000
245.000
219.328
680.672
375.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
0
0
40.840
9.975
410.000
245.000
89.262
59.494
8.918.428

113.445
113.445
122.521
226.890
200.000
56.723
533.333
333.333
166.667
400.000

€

9.600.000
1.512.500
390.000
2.000.000
2.940.000
1.535.282
3.573.518
3.937.500
25.500.000
7.000.000
19.000.000
13.000.000
11.000.000
0
0
0
0
178.506
173.506
129.277.776

907.560
1.021.006
0
1.191.173
1.550.000
567.225
9.600.000
6.333.334
3.166.666
3.600.000

€

Nieuwe
Restschuld
Aflossing in
leningen in
31 december
2015
2015
2015

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000.000
11.000.000
0
0
0
0
0
0
-640.000 24.000.000

-10.240.000
0
9.600.000

€

Correcties
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0
1.650.000
780.000
2.250.000
3.185.000
1.754.610
4.254.190
4.312.500
27.000.000
8.000.000
20.000.000
0
0
40.840
9.975
410.000
245.000
267.768
233.000
114.836.204

1.021.005
1.134.451
122.521
1.418.063
1.750.000
623.948
10.133.333
6.666.667
3.333.333
4.000.000
10.240.000

€

Restschuld
31 december
2014

6.400.000
825.000
0
750.000
1.715.000
448.653
170.169
2.062.500
18.000.000
2.000.000
14.000.000
9.750.000
8.250.000
0
0
0
0
0
0
81.589.092

340.336
453.781
0
56.708
550.000
283.606
6.933.338
4.666.670
2.333.331
1.600.000

Restschuld
over 5 jaar

15
11
1
8
12
7
5
10
17
7
19
20
20
0
0
0
0
2
3

8
9
0
6
8
10
18
19
19
9

Resterende
looptijd in
jaren eind
2015

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

€

Aflossingswijze

640.000
137.500
390.000
250.000
245.000
219.326
680.670
375.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
650.000
550.000
0
0
0
0
89.257
59.489
9.930.078

113.445
113.445
0
226.890
200.000
56.723
533.333
333.333
166.667
400.000

Aflossing
2016

Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Geen
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
N.v.t.
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Geen
Geen

Rijksgarantie
Rijksgarantie
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Rijksgarantie
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds

Gestelde
zekerheden
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
13. Opbrengsten zorgprestaties
2015
€

2014
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Opbrengsten GGZ
Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds
Overige zorgprestaties

268.080.296
3.938.169
0
2.017.989

224.307.542
3.403.033
446.172
2.406.816

Totaal

274.036.454

230.563.563

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Door integrale tarieven met ingang van 2015 neemt de omzet in 2015 toe ten opzichte van 2014, aangezien in 2014 de honoraria
van de medische specialisten niet in de omzet waren opgenomen. Daartegenover zijn de kosten voor honoraria opgenomen onder de
honorariumkosten specialisten.
14. Subsidies
2015
€

2014
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

1.977.296
2.319.102
313.769

0
1.575.460
425.461

Totaal

4.610.167

2.000.921

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De toename in de subsidies in 2015 ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door enerzijds een toegekende subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg in 2015 ad € 1.977.296. Daarnaast is in 2015 een subsidie vervolgopleidingen verantwoord die
ontvangen is in 2015 maar betrekking had op 2014 ad € 521.200. Het restant heeft betrekking op vrijval van reserveringen genomen
uit voorzichtigheid in 2014, welke zijn vrijgevallen in 2015.
15. Overige bedrijfsopbrengsten
2015
€

2014
€

Overige dienstverlening
Huuropbrengsten
Overig

10.606.361
1.219.596
48.400

4.367.140
828.269
194.381

Totaal

11.874.357

5.389.790

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De toename van de overige opbrengsten in 2015 ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door een vrijval / correctie van kosten
voorgaande jaren, afwikkeling FB van Stichting Franciscus ziekenhuis en Stichting Lievensberg Ziekenhuis, teruggaaf pro-rata van
voorgaande jaren en doorberekeningen verzekeringen, werkplekken en huisvesting aan de aangesloten Medische Specialistische
Bedrijven (MSB'en).
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
16. Personeelskosten
2015
€

2014
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

97.771.966
14.378.569
8.358.451
4.533.945
125.042.931
1.505.394

90.484.276
13.082.235
8.654.499
3.533.000
115.754.010
2.321.684

Totaal personeelskosten

126.548.325

118.075.694

2.076

2.067

2.076

2.067

De specificatie is als volgt:

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segement:
Ziekenhuis
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Hiervan zijn er geen werknemers werkzaam buiten Nederland

Toelichting:
Onder de lonen en salarissen zijn in het jaar 2015 interne doorbelastingen opgenomen ad € 719.645 (2014: € 2.221.280)
In 2014 werden de Stichting Medische Microbiologie en het Paramedisch Centrum Roosendaal B.V. niet meegenomen in de
consolidatie. Om een betere vergelijk mogelijk te maken tussen het aantal FTE's 2015 ten opzichte van 2014 zijn het aantal
FTE's in 2014 hierop aangepast.
De stijging van het aantal FTE's in 2015 ten opzichte van 2014 van 9 FTE wordt met name veroorzaakt doordat doorbelastingen
met ingang van 2015 niet meer als negatieve FTE worden verwerkt. Daarnaast worden met ingang van 2015 2e jaars zieken niet
meer uit de FTE overzichten gehaald.
17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2015
€

2014
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

22.152.391

22.134.685

Totaal afschrijvingen

22.152.391

22.134.685

2015
€

2014
€

AAN-declaranten
Honorarium medische specialisten

0
45.048.060

294.502
0

Totaal

45.048.060

294.502

De specificatie is als volgt:

18. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Toename in de kosten honorarium medische specialisten wordt veroorzaakt door de integrale tarieven met ingang van 1-1-2015,
waardoor ook het honorarium deel in de omzet is opgenomen. Hiertegenover staan de kosten honorarium medische specialisten.
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LASTEN
19. Overige bedrijfskosten
2015
€

2014
€

7.090.908
16.794.176
59.801.673

7.232.791
17.147.451
62.219.757

6.823.660

6.744.531

896.191
-314.832

743.690
-687.505

91.091.776

93.400.715

De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële baten

23.394
141.423
164.817

0
346.409
346.409

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-4.293.847
-4.293.847

-4.188.879
-4.188.879

Totaal financiële baten en lasten

-4.129.030

-3.842.470

2015
€

2014
€

Vennootschapsbelasting

-48.711

-3.984

Totaal belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-48.711

-3.984

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

20. Financiële baten en lasten

21. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De effectieve belastingdruk is geen 25% van het resultaat, aangezien slechts op een deel van de in de consolidatie
opgenomen maatschappijen vennootschapsbelastingplichting zijn.
22. Aandeel derden
2015
€

2014
€

Aandeel derden

56.899

9.230

Totaal aandeel derden

56.899

9.230

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Betreft het aandeel van de dermatologen (48,56%) in het resultaat van Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V.
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23. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
Leidinggevende topfunctionarissen

J.M.L. Ensing

Functie
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris
Fictieve dienstbetrekking

D.J.C.
Smalbraak

J. van Vliet

Voorzitter RvB
1/1 - 31/12
1,0
Nee
Ja

Lid RvB
1/1 - 31/12
1,0
Nee
Ja

Oud lid RvB
1/1 - 31/12
1,0
Ja
Ja

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

187.340
15.794
16.206

177.830
7.478
15.592

125.085
9.672
11.396

Totaal bezoldiging

219.340

200.900

146.153

Toepasselijk WNT-maximum

203.728

203.728

164.098

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:
De overschrijding bij J.L.M. Ensing wordt veroorzaakt door afspraken welke zijn gemaakt voor 6 december 2011, welke
volgens de overgangsregeling gedurende 4 jaren na 1 januari 2013 worden gerespecteerd.
De loondoorbetaling aan D.J.C. Smalbraak is op 21 oktober 2015 gestopt.
Toezichthoudende topfunctionarissen
Prof. mr.
M.D.B. Schutjens
Functie
Duur dienstverband

Voorzitter RvT
1/1 - 31/12

L.A.M. v.d.
Nieuwenhuijzen
RA

Ir. G.P.
Jacobs

Vice-Voorzitter RvT
1/1 - 31/12

Lid RvT
1/1 - 31/12

Lid RvT
1/1 - 31/12

Mr. drs. J.A.M.
Dingelstad

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

12.000
0
0

10.000
0
0

8.000
0
0

8.000
0
0

Totaal bezoldiging

12.000

10.000

8.000

8.000

Toepasselijk WNT-maximum

30.559

20.372

20.372

20.372

Prof. dr.
M.C.E. van
Dam-Mieras
Functie
Duur dienstverband

W. de Ruiter
RA

Lid RvT
1/1 - 31/12

Lid RvT
1/1 - 31/12

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

8.000
0
0

8.000
0
0

Totaal bezoldiging

8.000

8.000

20.372

20.372

Toepasselijk WNT-maximum
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
23. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Niet-topfunctionarissen
Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

1/1 - 31/12
1,0

1/1 - 31/12
0,8

1/1 - 31/12
0,6

1/1 - 31/12
1,0

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

179.604
0
15.648

134.835
0
11.460

97.383
948
11.250

165.480
0
14.129

Totaal bezoldiging

195.252

146.295

109.581

179.609

Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging

178.000

142.400

106.800

178.000

Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist
1/1 - 14/6
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
0,3
1,0
0,75
0,63

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

31.170
0
2.390

165.480
0
14.129

131.082
0
11.607

113.501
100
10.023

Totaal bezoldiging

33.560

179.609

142.689

123.624

Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging

24.140

178.000

133.500

111.250

Medisch specialist Medisch specialist
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

Relatiebeheerder
huisartsen Medisch specialist

1/1 - 31/12
1,0

1/1 - 31/12
0,7

1/1 - 31/12
0,22

1/1 - 31/12
0,76

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

171.532
0
15.598

126.796
63
11.032

50.145
0
0

135.604
94
12.607

Totaal bezoldiging

187.130

137.891

50.145

148.305

Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging

178.000

124.600

39.160

135.280

Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

94

1/1 - 31/12
0,7

1/1 - 31/12
0,75

1/1 - 31/12
0,89

1/1 - 31/12
0,9

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

136.290
0
11.388

130.746
0
11.607

163.192
0
13.121

150.158
0
12.795

Totaal bezoldiging

147.678

142.353

176.313

162.953

Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging

124.600

133.500

158.420

160.200
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
23. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

1/1 - 31/12
0,9

22/6 - 30/11
0,8

1/8 - 31/12
0,2

1/1 - 31/12
0,7

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

150.158
0
12.795

62.508
0
5.471

13.906
0
1.188

117.074
93
10.077

Totaal bezoldiging

162.953

67.979

15.094

127.244

Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging

160.200

63.202

14.923

124.600

Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

1/1 - 31/12
0,7

1/1 - 31/12
0,76

1/1 - 31/12
0,76

1/1 - 31/12
0,75

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

126.396
0
11.045

128.692
27
11.920

127.253
0
11.211

138.270
0
11.835

Totaal bezoldiging

137.441

140.639

138.464

150.105

Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging

124.600

135.280

135.280

133.500

Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist Medisch specialist
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

1/1 - 28/02
1,0

1/1 - 31/12
0,8

1/1 - 31/12
0,67

1/1 - 31/12
0,84

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

28.705
0
2.538

138.510
0
11.703

115.527
0
10.185

147.497
94
13.808

Totaal bezoldiging

31.243

150.213

125.712

161.399

Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging

28.773

142.400

119.260

149.520

Medisch specialist
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)
6
7
8
9

1/1 - 31/01
0,75

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

12.099
0
1.026

Totaal bezoldiging

13.125

Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging

11.338
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24. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

2015
€

2014
€

257.228
19.905
3.481
19.481

226.316
28.816
16.149
46.364

300.095

317.645

Toelichting:
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de Stichting en de in de consolidatie betrokken maatschappijen
zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie
behoort.
25. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 23.
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5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1
2

177.284.429
3.191.563
180.475.992

176.327.593
2.663.549
178.991.142

3
4

5.629.527
0

4.636.998
11.132.375

5
6

77.827.940
565.758
84.023.225

83.748.844
505.987
100.024.204

264.499.217

279.015.346

31-dec-15
€

31-dec-14
€

90
42.709.201
42.709.291

90
41.291.720
41.291.810

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref.

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

10.223.949

11.128.846

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

9

119.347.698

105.277.786

10

92.218.279

121.316.904

264.499.217

279.015.346

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
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5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015
Ref.

2015
€

2014
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Opbrengsten zorgprestaties

12

258.904.660

220.679.094

Subsidies

13

4.610.167

2.000.921

Overige bedrijfsopbrengsten

14

17.551.714

11.687.450

281.066.541

234.367.465

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten

15

122.139.438

114.877.852

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

16

21.514.107

21.588.709

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

17

42.862.680

294.502

Overige bedrijfskosten

18

89.621.004

93.901.865

Som der bedrijfslasten

276.137.229

230.662.928

BEDRIJFSRESULTAAT

4.929.312

3.704.537

-3.511.921

-3.598.553

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

1.417.391

105.984

RESULTAAT BOEKJAAR

1.417.391

105.984

Financiële baten en lasten
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5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING
5.1.12.1 Algemeen
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die
voor de geconsolideerde jaarrekening (zie 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling).

Pagina

34

Bravis ziekenhuis | Jaarverslag 2015

99

ziekenhuis
5Stichting Bravis
Jaarrekening
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa

31-dec-15
€

31-dec-14
€

97.862.328
22.860.647
48.769.157
7.792.297

82.800.907
25.390.465
49.204.168
18.932.053

177.284.429

176.327.593

2015
€

2014
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

176.327.593
22.470.943
21.514.107
0

172.069.700
27.722.808
21.588.709
1.876.206

Boekwaarde per 31 december

177.284.429

176.327.593

De specificatie is als volgt:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.14.

2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Overige deelnemingen
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen

2.497.884
157.690
416.819
119.170

2.113.585
192.961
189.797
167.206

Totaal financiële vaste activa

3.191.563

2.663.549

2015
€

2014
€

Boekwaarde per 1 januari
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Rente lease
Af: vrijval i.v.m. liquidatie
Afronding

2.663.549
776.050
-200.000
-48.036
0
0

2.512.484
445.063
-175.000
-48.036
-70.967
5

Boekwaarde per 31 december

3.191.563

2.663.549

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
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ACTIVA
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.15.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Onder deelnemingen in groepsmaatschappijen is opgenomen:
- Een 100%-kapitaalbelang in Lievensberg Holding B.V. Stichting Bravis ziekenhuis bezit 100% van het uitstaande
aandelenkapitaal. Tevens vormt het bestuur van de Stichting ook het bestuur van de vennootschap. Het positieve resultaat van
Lievensberg Holding B.V. bedraagt in 2015: € 374.894;
- Een 100% kapitaalbelang in Paramedisch Centrum Roosendaal B.V. Het positieve resultaat van Paramedisch Centrum
Roosendaal B.V. bedraagt in 2015: € 259.733.
Overige deelnemingen
Onder overige deelnemingen is opgenomen:
- Een lening u/g MediRisk ad € 34.034 (oorspronkelijk bedrag f 75.000). Dit betreft een participatie in het waarborgvermogen van
MediRisk. Dit is een onderlinge waarborgmaatschappij voor instellingen in de gezondheidszorg. Deze lening heeft betrekking op
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
- Kapitaalstortingen sinds 2010 in MediRisk ter versterking van het solvabiliteitsvermogen van MediRisk. Dit is een onderlinge
waarborgmaatschappij voor instellingen in de gezondheidszorg. De Stichting heeft minder dan 20% van het uistaande kapitaal in
handen. De Stichting heeft geen beleidsbepalende invloed in MediRisk en is ook niet in het bestuur van MediRisk
vertegenwoordigd. Het negatieve resultaat over 2015 bedraagt € 35.271.
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Onder vorderingen op partipanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen is opgenomen:
- Een 50%-kapitaalbelang in de Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V. Er zijn in totaal twee aandeelhouders. De zeggenschap
in deze B.V. is eveneens evenredig verdeeld. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de definitieve cijfers over het verslagjaar
van deze deelneming nog niet bekend. In het verslagjaar is het resultaat over 2014 verwerkt. Het positieve resultaat van de
Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V. bedraagt over 2014 € 23.175 (100%). Daarnaast heeft er in het boekjaar een
dividenduitkering van € 60.000 plaatsgevonden.
- Een 50%-kapitaalbelang in de Poliklinische Apotheek Bravis Roosendaal C.V., waarbij de Poliklinische Apotheek Bravis
Roosendaal B.V. de beherend vennoot is. Naast Stichting Bravis ziekenhuis nemen RosaPoli B.V. te Roosendaal (45%) en
Apotheek Nieuw Gastel B.V. te Oud-Gastel (5%) deel in deze C.V. Het resultaat over 2015 bedraagt € 295.029 (100%). In het
boekjaar heeft een dividenduitkering van € 140.000 plaatsgevonden.
- Een 45%-kapitaalbelang in de Poliklinische Apotheek Bravis Roosendaal B.V. Het resultaat over het verslagjaar bedraagt: nihil.
Overige vorderingen
Onder overige vorderingen zijn opgenomen een tweetal financial leaseverplichtingen aangegaan in 2008 inzake de financiering
van de warmtekrachtkoppeling van het ziekenhuis. De eerste leaseverplichting is aangegaan per 1 januari 2008 voor een looptijd
van 8,5 jaren. De tweede leaseverplichting is aangegaan per 30 november 2008 met een totale duur van 9,75 jaren. Onder deze
post zijn de rente- en kostencomponenten van de toekomstige leaseverplichtingen opgenomen. Hiervan valt jaarlijks een lineair
gedeelte vrij ten laste van de financiële baten en lasten. Deze kapitaallasten bedragen voor 2015 € 48.036.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Lievensberg Holding B.V.
Beheerdiensten

Verschaft
kapitaal
€

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

18.000

100%

1.036.227

374.894

Paramedische Centrum
Roosendaal B.V.

Paramedische zorg

18.000

100%

1.443.657

259.733

Poliklinische Apotheek
Lievensberg B.V.

Apothekersdiensten

9.000

50%

559.013
(2014)

46.350
(2014)

Apothekersdiensten

8.100

45%

14.719

0

Exploitatie gebouwen

0

0%

837.041

142.193

Stichting Pathologisch en Cyto- Laboratoriumdiensten
logisch Laboratorium West-Brabant

0

0%

81.852

0

Stichting Medische
Microbiologie

0

0%

0

0

Belangen samen met dochtermaatschappijen:
Lievensberg Scheldekliniek B.V. Onverzekerde zorg

18.000

100%

166.168

34.055

Lievensberg Zorg B.V.

Verzekerde zorg

18.000

100%

672.422

105.420

Bariatrisch Centrum Zuid
West Nederland B.V.

Verzekerde zorg

18.000

100%

685.705

49.146

Dermatologisch Centrum Zuid
West Nederland B.V.

Verzekerde zorg

18.000

51%

-238.659

-117.172

0

50%

381.339

295.029

De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Magazijnvoorraad
Voorraad OK
Voorraad lab
Voorraad apotheek
Voorraad röntgen
Overige

1.348.322
2.359.840
272.714
1.409.962
238.689
0

1.099.265
1.928.884
234.577
1.291.530
55.100
27.642

Totaal voorraden

5.629.527

4.636.998

Poliklinische Apotheek
Franciscus Roosendaal B.V.
Zeggenschapsbelangen:
Stichting Beheer
Boerhaaveplein

Laboratoriumdiensten

Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV:
Apothekersdiensten
Poliklinische Apotheek
Franciscus Roosendaal C.V.

3. Voorraden

Toelichting:
Een voorziening voor incourante voorraden wordt per 31-12-2015 niet noodzakelijk geacht.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten
Onderhanden werk DBC's PAAZ
Af: ontvangen voorschotten
Reclassificatie naar nog te factureren omzet
Totaal onderhanden werk

31-dec-15
€

31-dec-14
€

32.153.860
2.624.328
-34.867.780
89.592

45.471.063
2.447.583
-36.786.271
0

0

11.132.375

Toelichting:
Deze onderhanden werk positie heeft betrekking op de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's). Het opgenomen
onderhanden werk en ontvangen voorschotten van verzekeraars zijn inclusief honorarium. De onderhanden werk positie
omvat zowel DBC's waarvan in 2015 landelijke maximumprijzen zijn vastgesteld (A-segment), als DBC's waarover vrij
onderhandeld kan worden met zorgverzekeraars (B-segment).
5. Debiteuren en overige vorderingen
31-dec-15
€

31-dec-14
€

55.471.994
9.714.175
127.646

60.365.394
10.206.035
3.780.051

4.107.140
705
1.219.833
1.231.628
1.283.599
3.572.626

1.474.860
465.916
529.848
747.773
686.210
3.607.252

Nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen van personeel
Nog te ontvangen BTW

178.997
121.926

121.769
136.200

Overige overlopende activa

797.671

1.627.536

77.827.940

83.748.844

De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Overige vorderingen:
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Vorderingen op zorgverzekeraars
Vordering op verzekeraar ivm brandschade
Vordering garantieregeling kapitaallasten
Vooruitbetaalde bedragen

Totaal debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 810.763 (2014: € 765.372). Het saldo van deze
voorziening is bepaald door op balansdatum de openstaande posten te beoordelen op mogelijke oninbaarheid.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
6. Liquide middelen
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Bankrekeningen
Kassen

562.073
3.685

490.390
15.597

Totaal liquide middelen

565.758

505.987

31-dec-15
€

31-dec-14
€

90
42.709.201
42.709.291

90
41.291.720
41.291.810

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
PASSIVA
7. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen
Kapitaal

Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Kapitaal

90

0

0

90

Totaal kapitaal

90

0

0

90

Algemene reserves:
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene reserve

Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

39.970.062
1.321.748

1.417.391
0

0
0

41.387.453
1.321.748

Totaal algemene en overige reserves

41.291.810

1.417.391

0

42.709.201

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2015
en resultaat over 2015
De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

42.709.291

1.417.391

837.041
81.852

142.193
0

43.628.184

1.559.584

Eigen vermogen en resultaat Stichting Beheer Boerhaaveplein
Eigen vermogen Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratoruim West-Brabant
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

Toelichting:
Zowel Stichting Beheer Boerhaaveplein als Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant zijn
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Bravis ziekenhuis, maar zijn niet verwerkt als deelnemingen
in de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Bravis ziekenhuis.

8. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Voorziening groot onderhoud
Voorziening jubilea
Voorziening PLB
Voorziening aansprakelijkheid
Voorziening ziektegelden
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2015
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2015
€

5.800.323
2.911.506
788.939
1.267.843
360.235

1.564.000
163.156
0
452.935
481.196

2.417.445
191.162
143.939
0
254.426

0
559.212
0
0
0

4.946.878
2.324.288
645.000
1.720.778
587.005

11.128.846

2.661.287

3.006.972

559.212

10.223.949

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2015
€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

3.100.000
7.123.949
-

Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gevormd ter dekking van het geplande groot onderhoud in de komende jaren. Er wordt
in 2016 een nieuw onderhoudsplan opgesteld. In 2015 heeft conform voorgaand jaar een dotatie van € 1.564.000 plaatsgevonden.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen
overeenkomstig de bepalingen in de RJ Richtlijn 271. Dit betekent dat in de balans de contante waarde van deze
verplichtingen is opgenomen. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de
leeftijdsopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen
en de geschatte kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt.
Voorziening PLB uren
De voorziening persoonsgebonden levensfasebudget (PLB) is gevormd ter dekking van de toekomstige kosten van de
overgangsregeling in de CAO ziekenhuizen (opgenomen in de artikelen 13.2.3 en 13.2.4 van de CAO). Deze overgangsregeling voorziet in de jaarlijkse toekenning van extra PLB uren voor werknemers ouder dan 55 jaar. Bij de bepaling van
de hoogte van deze voorziening is rekening gehouden met de salariëring van de betreffende werknemers inclusief een
opslag voor sociale lasten. In de balans is de contante waarde van deze verplichting opgenomen.
Voorziening aansprakelijkheid
De voorziening aansprakelijkheid wordt gevormd voor verwachte kosten inzake het onder het eigen risico vallende
schadebetalingen. De hoogte van de voorziening per ultimo 2015 is vastgesteld op basis van de door de verzekeringsmaatschappij verstrekte opgave van de nog te verwachten kosten voor Stichting Bravis ziekenhuis.
Voorziening ziektegelden
De voorziening ziektegelden strekt tot dekking van de kosten betrekking hebbend op de eerste twee jaar ziektewet en
de WIA.
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PASSIVA
9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

119.144.420
203.278

104.925.764
352.022

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

119.347.698

105.277.786

2015
€

2014
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Correcties - omzettingen leningen
Af: aflossingen

114.130.389
24.000.000
-640.000
8.212.613

102.154.110
20.000.000
0
8.023.716

Stand per 31 december

129.277.776

114.130.394

9.930.078

8.852.608

119.347.698

105.277.786

De specificatie is als volgt:

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2015
€

2014
€

9.930.078
119.347.698
81.589.092

8.852.608
105.277.786
71.780.424

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar 5.1.6: overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen 2016 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
Van het totaal van de schulden aan banken is ruim 90% onder borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ)
gebracht.
De post Overige langlopende schulden bestaan uit twee financial leaseverplichtingen die in 2008 zijn aangegaan inzake de
financiering van de warmtekrachtkoppeling van het ziekenhuis. De eerste leaseverplichting is aangegaan per 1 januari 2008 voor
een looptijd van 8,5 jaren. De tweede financial leaseverplichting is aangegaan per 30 november 2008 met een totale duur van
9,75 jaren.

10. Overige kortlopende schulden
31-dec-15
€

31-dec-14
€

245.814
13.520.809
9.930.078
5.735.591
1.330.259
137.475
4.234.737
2.151.402
10.143.408
7.522.346

36.990.662
9.240.418
8.852.608
6.366.137
1.462.458
237.795
4.080.276
2.552.298
8.383.535
10.093.498

42.746
54.968

0
0

Nog te betalen kosten:
Intrest
Diverse nog te betalen kosten

1.328.766
2.632.299

331.836
10.904.608

Vooruitontvangen subsidies
Overige overlopende passiva:

900.590
32.306.991

165.537
21.655.238

Totaal overige kortlopende schulden

92.218.279

121.316.904

De specificatie is als volgt:
Schulden aan banken
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
PLB uren
Honoraria medische specialisten
Overige schulden:
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
PASSIVA
11. Niet in de balans opgenomen regelingen
11. Niet in de balans opgenomen regelingen
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug
Het
macrobeheersinstrument
kan
door despecialistische
minister van VWS
worden omvoor
overschrijdingen
van het gezondheidszorg.
macrokader zorg terug
te vorderen
bij instellingen voor
medisch
zorg ingezet
en bij instellingen
curatieve geestelijke
Het
te vorderen bij instellingenisvoor
medisch
zorg en bij instellingen
voor curatieve
geestelijke
gezondheidszorg.
macrobeheersinstrument
uitgewerkt
in specialistische
de Aanwijzing macrobeheersmodel
instellingen
voor medisch
specialistische
zorg, Het
macrobeheersinstrument
uitgewerkt in de Aanwijzing
macrobeheersmodel
instellingen voor
medisch
specialistische
zorg,
respectievelijk
AanwijzingisMacrobeheersinstrument
curatieve
geestelijke gezondheidszorg.
Ook
voor instellingen
in andere
respectievelijk
Aanwijzing
Macrobeheersinstrument
curatieve
geestelijke
gezondheidszorg.
Ookde
voor
instellingenZorgautoriteit
in andere
sectoren kan een
Aanwijzing
Macrobeheersinstrument
van toepassing
zijn.
Jaarlijks wordt door
Nederlandse
sectoren
kan een Aanwijzing
Macrobeheersinstrument
van toepassing
zijn.
wordteen
dooromzetplafond
de Nederlandse
(NZa) ambtshalve
een mbi-omzetplafond
vastgesteld. Tevens
wordt door
deJaarlijks
NZa jaarlijks
per Zorgautoriteit
instelling
(NZa) ambtshalve
mbi-omzetplafond
vastgesteld.
Tevens
wordt door de van
NZaalle
jaarlijks
een omzetplafond
per
instelling
vastgesteld,
welke een
afhankelijk
is van de realisatie
van het
mbi-omzetplafond
instellingen
gezamenlijk.
Deze
vaststelling
vastgesteld,
welkedoor
afhankelijk
is van
deVWS
realisatie
van het mbi-omzetplafond
van alle instellingen
Dezevan
vaststelling
vindt
plaats nadat
de Minister
van
de overschrijding
van het mbi-omzetplafond
uiterlijk gezamenlijk.
vóór 1 december
het
vindt
plaatsjaar
nadat
door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het
opvolgend
is gecommuniceerd.
opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2015 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 20.297,6 miljoen (prijsniveau 2014).
Voor 2015 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 20.297,6 miljoen (prijsniveau 2014).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2015. Stichting
Bij
het opstellen
de jaarrekening
bestaat inschatting
nog geen inzicht
in realisatie
van
mbi-omzetplafond over voortkomende
2015. Stichting
Bravis
ziekenhuisvan
is niet
in staat een 2015
betrouwbare
te maken
van de uit
hethet
macrobeheersinstrument
Bravis ziekenhuis
is niet
in staat een betrouwbare
inschatting
te maken
van deniet
uit tot
hetuitdrukking
macrobeheersinstrument
voortkomende
verplichting
en deze
te kwantificeren.
Als gevolg daarvan
is deze
verplichting
gebracht in de balans
van de
verplichting
te kwantificeren.
Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de
stichting
peren
31deze
december
2015.
stichting per 31 december 2015.

Garantstelling Radiotherapeutisch Instituut
Garantstelling
Instituutaangegaan tussen het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut en Stichting
Per 20 juli 2012Radiotherapeutisch
is een startovereenkomst

Per
20 ziekenhuis
juli 2012 is voor
een startovereenkomst
aangegaan tusseninstituut
het Zeeuws
en Stichting
Bravis
de bouw van een radiotherapeutisch
bij hetRadiotherapeutisch
Bravis ziekenhuis, Instituut
locatie Roosendaal.
Bravis ziekenhuis voor de bouw van een radiotherapeutisch instituut bij het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal.
Stichting Bravis ziekenhuis is hiervoor een verplichting aangegaan om een bijdrage te leveren aan een mogelijke restant
Stichting
Bravis
ziekenhuisuit
is hiervoor
een verplichting
aangegaan
een bijdrage
te leveren
aan
mogelijke
boekwaarde
voortvloeiend
een verhuizing
van het ZRTI
vestigingom
Roosendaal
binnen
30 jaar
na een
oprichting
die restant
een
boekwaarde
uit het
eenBravis
verhuizing
van hetlocatie
ZRTI vestiging
Roosendaal binnen 30 jaar na oprichting die een
gevolg is vanvoortvloeiend
verhuizing naar
ziekenhuis,
Roosendaal.
gevolg is van verhuizing naar het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal.
Fiscale eenheid omzetbelasting
Fiscale
omzetbelasting
Stichtingeenheid
Bravis ziekenhuis
vormt met ingang van 1 januari 2015 een ficale eenheid voor de omzetbelasting. De fiscale
Stichting
Bravisde
ziekenhuis
metpersonen:
ingang van 1 januari 2015 een ficale eenheid voor de omzetbelasting. De fiscale
eenheid omvat
volgendevormt
(rechts)
omvat
deziekenhuis;
volgende (rechts) personen:
-eenheid
Stichting
Bravis
Stichting Pathologisch
Bravis ziekenhuis;
-- Stichting
en Cytologisch Laboratorium West-Brabant;
-- Stichting
Pathologisch
Cytologisch
Laboratorium West-Brabant;
Paramedisch
Centrum en
Roosendaal
B.V.;
-- Paramedisch
Centrum Roosendaal
Lievensberg Scheldekliniek
B.V.; B.V.;
Lievensberg Zorg
Scheldekliniek
B.V.;
-- Lievensberg
B.V.;
LievensbergCentrum
Zorg B.V.;
-- Bariatrisch
Zuid West Nederland B.V.;
-- Bariatrisch
CentrumMicrobiologie;
Zuid West Nederland B.V.;
Stichting Medische
-- Stichting
Medische
Microbiologie;
Dermatologisch
Centrum
Zuid West Nederland B.V.
- Dermatologisch
Centrum Zuid
West Nederland
B.V. voor de binnen de fiscale eenheid omzetbelasting ontstane schulden.
Stichting
Bravis ziekenhuis
is hoofdelijk
aansprakelijk
Stichting Bravis ziekenhuis is hoofdelijk aansprakelijk voor de binnen de fiscale eenheid omzetbelasting ontstane schulden.

Huurverplichtingen
Huurverplichtingen

Kortlopend deel
Kortlopend
(< 1deel
jr.)
(< 1 jr.)
€
€
60.000
60.000
65.300
65.300

Langlopend
Langlopend
(> 1 jr.)
(> 1 jr.)
€
€
90.000
90.000
195.900
195.900

Hiervan
Hiervan
langlopend
langlopend
(> 5 jr.)
(> 5 jr.)
€
€
0
0
0
0

Firma / contractperiode
Omschrijving
Firma / contractperiode
Omschrijving
Linde Gas Therapeutics
Linde Gas Therapeutics
01-06-2014
t/m 01-06-2017
Huur cilinders
01-06-2014 t/m 01-06-2017
Huur cilinders
Synergy health
Huur linnengoed
Synergy health
Huur linnengoed
01-01-2016
t/m 31-12-2018
01-01-2016 t/m 31-12-2018
Canon
Huur kopieerapparatuur
40.800
163.200
20.400
Canon
Huur kopieerapparatuur
40.800
163.200
20.400
01-12-2014 t/m 01-06-2020
01-12-2014 t/m 01-06-2020
Athlon
Huur / lease vervoermiddelen
60.600
121.200
-Athlon
Huur / lease vervoermiddelen
60.600
121.200
-01-01-2011
t/m 01-02-2018
01-01-2011 t/m 01-02-2018
Watercompany
Huur waterkoelers
7.700
23.100
0
Watercompany
Huur waterkoelers
7.700
23.100
0
01-01-2014 t/m 01-01-2019
01-01-2014 t/m 01-01-2019
KLOK
Huur perscontainer en rolcontainers
7.300
21.900
0
KLOK
Huur perscontainer en rolcontainers
7.300
21.900
0
01-11-2015 t/m 31-10-2018
01-11-2015 t/m 31-10-2018
Woonstichting Etten-Leur
Huur ruimte
307.633
717.810
0
Woonstichting
Huur ruimte
307.633
717.810
0
t/m
01-05-2019Etten-Leur
t/m 01-05-2019
Cerabel Holding B.V.
Cerabel
Holding
B.V.
01-11-2015
t/m 01-11-2016
Huur parkeerplaats
20.833
0
0
01-11-2015 t/m 01-11-2016
Huur parkeerplaats
20.833
0
0
Obligo Waarborgfonds voor de Zorgsector
Obligo2003
Waarborgfonds
voor de Zorgsector
Sinds
neemt Lievensberg
deel en sinds 2000 neemt Francicus deel in het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).
Sinds
2003 neemtzijn
Lievensberg
deelmede-risicodragend.
en sinds 2000 neemt
Francicus
het
Waarborgfonds
voor
de ondanks
Zorgsector
WfZ-deelnemers
via het obligo
Het
gaat omdeel
risicoinop
afstand:
in geval het
WfZ
alle(WfZ).
WfZ-deelnemers
zijn via het
obligo
mede-risicodragend.wordt
Het gaat
om risico op
in gevalgeval
het WfZ
ondanks
alle
ingebouwde zekerheden
op zijn
garantieverplichtingen
aangesproken
énafstand:
in het extreme
dat het
WfZ-vermogen
ingebouwde zekerheden
op zijn
aangesproken
én in het
extreme
geval
WfZ-vermogen
onvoldoende
zou blijken om
aangarantieverplichtingen
de garantieverplichtingwordt
aan geldgevers
te kunnen
voldoen,
dan
kandat
hethet
WfZ
via de obligoonvoldoendeeen
zouberoep
blijkendoen
om aan
de garantieverplichting
aan geldgevers tehulp
kunnen
dan kan
het WfZ
viavorm
de obligoverplichting
op financiële
hulp van de deelnemers.Deze
wordtvoldoen,
in dat geval
geboden
in de
van
verplichting
een beroep
doen
op Het
financiële
van de
deelnemers.Deze
wordt in dat
geval
geboden lening(en)
in de vormvan
vande
renteloze leningen
aan het
WfZ.
obligo hulp
bedraagt
maximaal
3% van dehulp
restantschuld
van
de geborgde
renteloze leningen aan het WfZ. Het obligo bedraagt maximaal 3% van de restantschuld van de geborgde lening(en) van de
deelnemer.
deelnemer.
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

177.872.749
95.071.840

66.867.671
41.477.205

131.943.971
82.739.806

18.932.053
0

395.616.444
219.288.851

Boekwaarde per 1 januari 2015

82.800.909

25.390.466

49.204.165

18.932.053

176.327.593

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

22.604.089
7.542.670

484.454
3.014.273

10.522.156
10.957.164

7.792.297

41.402.996
21.514.107

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
18.932.053
0
0

0
18.932.053
0
0

15.061.419

-2.529.819

-435.008

-11.139.756

956.836

200.476.838
102.614.510

67.352.125
44.491.478

142.466.127
93.696.970

7.792.297
0

418.087.387
240.802.958

97.862.328

22.860.647

48.769.157

7.792.297

177.284.429

0-10%

5-10%

10-20%

0%

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen
aanschafwaarde
overboeking onderhanden projecten
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2015
Afschrijvingspercentage

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa
€
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Totaal
€

Stichting Bravis ziekenhuis

5.1.15 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen
€

Overige
deelnemingen
€

Vorderingen op
participanten en
op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
(overige
deelnemingen)
€

Boekwaarde per 1 januari 2015
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Rente
Reclassificaties / herrubricering

2.113.585
640.631
0
0
-256.332

192.961
-35.271
0
0
0

189.797
170.690
-200.000
0
256.332

167.206
0
0
-48.036
0

2.663.549
776.050
-200.000
-48.036
0

Boekwaarde per 31 december 2015

2.497.884

157.690

416.819

119.170

3.191.563

Overige
vorderingen
€

Totaal
€
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1-jul-93
14-sep-94
1-mei-03
1-mei-03
9-sep-03
1-nov-03
12-feb-04
1-jul-04
1-jul-04
1-jul-11
21-sep-05

21-sep-15
29-mei-06
29-mei-06
20-jun-08
17-sep-07
1-mei-14
31-mrt-11
4-mei-06
10-mei-12
1-apr-13
31-jan-14
1-sep-15
30-nov-15
31-dec-07
30-nov-08

L42(2) NWB (verlenging)
L43 Fortis
L44 Fortis
L45 BNG
NW1 ABN-Amro
LE42 Bank Nederlandse Gemeenten
LE44 Bank Nederlandse Gemeenten
LE46 Bank Nederlandse Gemeenten
LE47 Bank Nederlandse Gemeenten
LE48 Rabobank Nederland
LE 49 Rabobank Nederland
LE50 Rabobank
LE51 BNG
Key Equipement
Key Equipement
Totaal

Datum

L18 NWB
L19 ABP RABO
L27 ABN-AMRO
L28 ABN-AMRO
L30 ABN-AMRO
L31 BNG bank
L32 NWB
L36 NWB
L37 ABN-AMRO
L38(2) NWB
L42 Fortis
Verlenging L42(2) NWB

Leninggever

Bravis ziekenhuis | Jaarverslag 2015
9.600.000
2.750.000
3.900.000
3.750.000
4.900.000
2.960.906
13.613.406
7.500.000
30.000.000
10.000.000
20.000.000
13.000.000
11.000.000
892.560
594.895

3.403.352
3.403.352
1.592.769
4.084.022
4.000.000
1.247.896
16.000.000
10.000.000
5.000.000
5.200.000
16.000.000

€

Hoofdsom

15
20
10
15
20
10
20
20
20
10
20
20
20
9
10

30
30
13
18
20
22
30
30
30
13
25

Totale
looptijd

5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015 (enkelvoudig)

BIJLAGE

Stichting Bravis ziekenhuis

Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Lease
Lease

Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands

Soort lening

0,58%
4,03%
3,91%
4,86%
4,94%
1,45%
3,50%
4,18%
3,30%
3,00%
2,94%
0,63%
0,45%
Onbekend
Onbekend

2,02%
1,15%
3,40%
4,23%
4,64%
1,85%
1,87%
1,14%
4,45%
3,61%
3,10%

%

Werkelijke-rente

21-9-2015
29-5-2016
29-5-2016
20-6-2018
17-9-2017
29-12-2022
31-3-2021
5-5-2026
10-5-2032
1-1-2018
31-1-2034
1-9-2020
30-11-2020
n.v.t.
n.v.t.

10-9-2023
14-9-2019
28-12-2015
30-3-2008
9-9-2018
1-11-2018
12-11-2018
1-7-2019
1-7-2016
1-7-2021
21-9-2015

Einddatum
rentevast
periode

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

€

Nieuwe
leningen in
2015

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000.000
11.000.000
0
0
-640.000 24.000.000

-10.240.000
0
9.600.000

Correcties
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0
1.650.000
780.000
2.250.000
3.185.000
1.754.610
4.254.190
4.312.500
27.000.000
8.000.000
20.000.000
0
0
267.768
233.000
114.130.389

1.021.005
1.134.451
122.521
1.418.063
1.750.000
623.948
10.133.333
6.666.667
3.333.333
4.000.000
10.240.000

€

Restschuld
31 december
2014

340.336
453.781
0
56.708
550.000
283.606
6.933.338
4.666.670
2.333.331
1.600.000

907.560
1.021.006
0
1.191.173
1.550.000
567.225
9.600.000
6.333.334
3.166.666
3.600.000

6.400.000
825.000
0
750.000
1.715.000
448.653
170.169
2.062.500
18.000.000
2.000.000
14.000.000
9.750.000
8.250.000
0
0
81.589.092

€

€

9.600.000
0
1.512.500
137.500
390.000
390.000
2.000.000
250.000
2.940.000
245.000
1.535.282
219.328
3.573.518
680.672
3.937.500
375.000
25.500.000
1.500.000
7.000.000
1.000.000
19.000.000
1.000.000
13.000.000
0
11.000.000
0
178.506
89.262
173.506
59.494
8.212.613 129.277.776

113.445
113.445
122.521
226.890
200.000
56.723
533.333
333.333
166.667
400.000

€

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2015
over 5 jaar
2015

15
11
1
8
12
7
5
10
17
7
19
20
20
2
3

8
9
0
6
8
10
18
19
19
9

Resterende
looptijd in
jaren eind
2015

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

Aflossingswijze

640.000
137.500
390.000
250.000
245.000
219.326
680.670
375.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
650.000
550.000
89.257
59.489
9.930.078

113.445
113.445
0
226.890
200.000
56.723
533.333
333.333
166.667
400.000

€

Aflos-sing
2016

Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Geen
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
N.v.t.
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Geen
Geen

Rijksgarantie
Rijksgarantie
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Rijksgarantie
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds

Gestelde
zekerheden
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
BATEN
12. Opbrengsten zorgprestaties

2015
€

2014
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Opbrengsten GGZ
Overige zorgprestaties

252.953.182
3.938.169
2.013.309

214.881.325
3.403.033
2.394.736

Totaal

258.904.660

220.679.094

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Door integrale tarieven met ingang van 2015 neemt de omzet in 2015 toe ten opzichte van 2014, aangezien in 2014 de honoraria
van de medische specialisten niet in de omzet waren opgenomen. Daartegenover zijn de kosten voor honoraria opgenomen onder de
honorariumkosten specialisten.
13. Subsidies
2015
€

2014
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

1.977.296
2.319.102
313.769

0
1.575.460
425.461

Totaal

4.610.167

2.000.921

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De toename in de subsidies in 2015 ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door enerzijds een toegekende subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg in 2015 ad € 1.977.296. Daarnaast is in 2015 een subsidie vervolgopleidingen verantwoord die
ontvangen is in 2015 maar betrekking had op 2014 ad € 521.200. Het restant heeft betrekking op vrijval van reserveringen genomen
uit voorzichtigheid in 2014, welke zijn vrijgevallen in 2015.
14. Overige bedrijfsopbrengsten
2015
€

2014
€

Overige dienstverlening
Huuropbrengsten
Overige

16.075.651
1.476.063
0

8.921.720
1.168.269
1.597.461

Totaal

17.551.714

11.687.450

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De toename van de overige opbrengsten in 2015 ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door een vrijval / correctie van kosten
voorgaande jaren, afwikkeling FB van Stichting Franciscus Ziekenhuis en Stichting Lievensberg ziekenhuis, teruggaaf pro-rata van
voorgaande jaren en doorberekeningen verzekeringen, werkplekken en huisvesting aan de aangesloten Medische Specialistische
Bedrijven (MSB'en).
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
15. Personeelskosten
2015
€

2014
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

94.482.992
13.882.508
8.129.327
4.412.678
120.907.505
1.231.933

88.212.982
12.716.960
8.474.073
3.410.663
112.814.678
2.063.174

Totaal personeelskosten

122.139.438

114.877.852

1.993

1.984

De specificatie is als volgt:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting:
Onder de lonen en salarissen zijn in het jaar 2015 interne doorbelastingen opgenomen ad € 719.645 (2014: € 2.221.280)
De stijging van het aantal FTE's in 2015 ten opzichte van 2014 van 9 FTE wordt met name veroorzaakt doordat doorbelastingen
met ingang van 2015 niet meer als negatieve FTE worden verwerkt. Daarnaast worden met ingang van 2015 2e jaars zieken niet
meer uit de FTE overzichten gehaald.
16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2015
€

2014
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

21.514.107

21.588.709

Totaal afschrijvingen

21.514.107

21.588.709

2015
€

2014
€

AAN-declaranten
Honorarium medische specialisten

0
42.862.680

294.502
0

Totaal

42.862.680

294.502

De specificatie is als volgt:

17. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Toename in de kosten honorarium medische specialisten wordt veroorzaakt door de integrale tarieven met ingang van 1-1-2015,
waardoor ook het honorarium deel in de omzet is opgenomen. Hiertegenover staan de kosten honorarium medische specialisten.
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
18. Overige bedrijfskosten
2015
€

2014
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

6.858.753
15.695.022
60.042.134
6.721.007
651.969
-347.881

7.034.767
16.729.663
63.612.032
6.704.463
626.708
-805.768

Totaal overige bedrijfskosten

89.621.004

93.901.865

2015
€

2014
€

Rentebaten
Rentebaten groepsmaatschappijen
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële baten

19.546
8.462
776.050
804.058

295.206
0
445.063
740.269

Rentelasten
Rentelasten groepsmaatschappijen
Subtotaal financiële lasten

-4.290.004
-25.975
-4.315.979

-4.338.822
0
-4.338.822

Totaal financiële baten en lasten

-3.511.921

-3.598.553

De specificatie is als volgt:

19. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Voor het jaar 2015 zijn de rentebaten groepsmaatschappijen en rentelasten groepsmaatschappijen afzonderlijk gepresenteerd.
In het jaar 2014 zijn deze verantwoord onder de rentebaten en rentelasten.
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Vastgesteld:
Origineel namens de Raad van Bestuur
ondertekend door:

drs. J.M.L. Ensing, voorzitter Raad van Bestuur

Goedgekeurd:
Origineel ondertekend door:
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L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA, voorzitter Raad van Toezicht
ir. G.P. Jacobs, vice-voorzitter Raad van Toezicht
mr. drs. A.M.M. van Breugel, lid Raad van Toezicht
prof. dr. M.C.E. van Dam-Mieras, lid Raad van Toezicht
mr. drs. J.A.M. Dingelstad, lid Raad van Toezicht
W. de Ruiter RA, lid Raad van Toezicht
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5.2 Overige gegevens
Stichting Bravis ziekenhuis
5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Bravis ziekenhuis heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering
van 25-05-2016.
De raad van toezicht van de Stichting Bravis ziekenhuis heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de vergadering
van 25-05-2016.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
Er is in de statuten geen bepaling omtrent de resultaatbestemming opgenomen.
5.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Per 14 januari 2016 is er een kredietovereenkomst gesloten tussen Stichting Bravis ziekenhuis, ABN Amro
Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U.A., ABN Amro Lease N.V. en De Lage Landen Financial Services B.V.
om het bestaande kredietarrangement te herstructureren.
De volgende kredietfaciliteiten zijn beschikbaar gesteld:
- Vaste lening faciliteit A1 ad € 6.810.000, met een maximale looptijd van 7 jaar;
- Vaste lening faciliteit A2 ad € 6.810.000, met een maximale looptijd van 5 jaar;
- Vaste lening faciliteit B1 ad € 8.240.000, met een maximale looptijd van 7 jaar;
- Vaste lening faciliteit B2 ad € 8.240.000, met een maximale looptijd van 5 jaar;
- Een werkkapitaallimiet A ad € 14.000.000, vanaf 1-7-2016:€ 12.500.000 en vanaf 1-1-2017:€ 11.000.000;
- Een werkkapitaallimiet B ad € 14.000.000, vanaf 1-7-2016:€ 12.500.000 en vanaf 1-1-2017:€ 11.000.000;
- Vaste lening ad € 7.000.000 (bestaande leningen A worden bekrachtigd en voortgezet);
- Vaste lening ad € 2.940.000 (bestaande leningen B worden bekrachtigd en voortgezet);
- Leasefaciliteit A ad € 7.500.000;
- Leasefaciliteit B ad € 7.500.000;
- Leasefaciliteit C ad € 2.000.000;
- Leasefaciliteit D ad € 5.000.000.
5.2.5 Nevenvestigingen
Stichting Bravis ziekenhuis heeft nevenvestigingen in Steenbergen (polikliniek), Oudenbosch (polikliniek)
en Etten-Leur (polikliniek).
Tot de Bravis Groep behoren verder de volgende rechtsperonen met nevenvestigingen:
- Paramedisch Centrum Roosendaal B.V.; deze heeft een vestiging in Roosendaal;
- Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V.; deze heeft een vestiging in Bergen op Zoom;
- Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V.; deze heeft een vestiging in Goes, Middelburg en
Ziekikzee.
5.2.6 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Stichting Bravis ziekenhuis
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal
Telefoon 088 - 70 68 000
www.bravisziekenhuis.nl
Redactie/regie	R. Merkx MSc RA, hoofd financiële
administratie (jaarrekening),
mw. mr. P. Verdult-Hazen, secretaris
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adviseur communicatie
(maatschappelijk verslag)
Fotografie	Vorm & Beeld Bravis ziekenhuis
en Studio iBiZZ
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Adressen
Bravis ziekenhuis
Locatie Bergen op Zoom
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom
088 - 70 68 000

Locatie Roosendaal
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
088 - 70 68 000

Poliklinieken
Oudenbosch
West Vaardeke 11A
4731 MA Oudenbosch
0165 - 31 30 55

Steenbergen
De Wei 26
4651 EZ Steenbergen
088 - 70 66 800

Etten-Leur
Schoonhout 215
4872 MC Etten-Leur
076 - 50 42 000
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