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Voorwoord
2013 was voor het Franciscus Ziekenhuis een bijzonder jaar. De in vorige jaren ingezette weg om de
positie van het ziekenhuis en de kwaliteit van de zorg voor de patiënten in West Brabant te verbeteren, heeft in 2013 geleid tot een besluit tot een fusie met het Lievensberg ziekenhuis en het inzetten
van een traject dat uiteindelijk tot één grote ziekenhuisorganisatie zal leiden, verspreid over twee
locaties.
Ondertussen is het ziekenhuis nog steeds dag en nacht open voor iedereen die onze zorg nodig
heeft en wordt er hard gewerkt aan de verbetering van de zorg, voor en achter de schermen. Zo zijn
dit jaar belangrijke mijlpalen bereikt als het gaat om de verbouwing van de operatiekamers en de
implementatie van EPD en ERP. Het doet ons ook deugd dat diverse zorggerelateerde initiatieven in
het Franciscus Ziekenhuis in de prijzen zijn gevallen. Te noemen zijn de certificaten/keurmerken die
zijn toegekend zoals de landelijke erkenning voor patiëntgerichte borstkankerzorg, kwaliteitskeurmerk voor stomazorg en kwaliteitszegel voor maatschap Dermatologie. Bijzonder trots zijn we op
het ketenzorgpad CVA dat is verkozen tot het beste zorgpad in Nederland.
Het verslagjaar was voor velen een intensief en dynamisch jaar. Het veranderproces vergt bereidheid
tot veranderen, energie en flexibiliteit van iedereen in de organisatie. Het is fantastisch om te zien op
welke enthousiaste wijze iedereen in dit ziekenhuis zich inzet om de samenwerking vorm te geven,
in de gedeelde overtuiging dat de nu gevraagde extra inspanningen zullen leiden tot betere zorg
voor patiënten in deze regio, ook in de toekomst.
En het is ook fantastisch om te ervaren dat alle medewerkers, medisch specialisten, vrijwilligers en
alle bij de interne adviesorganen betrokkenen, zich ondertussen ook van harte inzetten voor de
patiënt die de zorg nu nodig heeft.
Dit verdient onze lof, waardering en dank. Bij deze!
April 2014
Marie-Hélène Schutjens
Voorzitter Raad van Toezicht
drs. J.M.L. Ensing
voorzitter Raad van Bestuur
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1 Uitgangspunten van de verslaglegging
In dit jaardocument beschrijft het Franciscus Ziekenhuis uitgebreid welke veranderingen aan de
orde waren en welke verbeteringen in 2013 zijn gerealiseerd. Hiermee legt het ziekenhuis
maatschappelijke verantwoording af.
Het jaardocument is opgebouwd uit een maatschappelijk verslag (hoofdstuk 1 t/m 4), bijlagen en de
jaarrekening (deel 2). De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring.
Deze verklaring heeft alleen betrekking op de jaarrekening.
Dit jaardocument, inclusief de jaarrekening 2013 is vastgesteld door de Raad van Bestuur, en door
de Raad van Toezicht goedgekeurd tijdens haar vergadering op 23 september 2014.
Het Jaardocument is gedeponeerd bij het Ministerie van VWS en in beperkte oplage verspreid.
Via de website van het Franciscus Ziekenhuis www.franciscusziekenhuis.nl is het Jaardocument ook
toegankelijk. Het Jaardocument staat tevens op de site www.jaarverslagenzorg.nl
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht willen graag alle specialisten, medewerkers en
vrijwilligers bedanken voor de bijdragen die zij geleverd hebben in 2013. Tevens bedanken
zij de patiënten en huisartsen voor het in ons ziekenhuis gestelde vertrouwen.
Raad van Bestuur
Raad van Toezicht
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
prof. mr. M.D.B. Schutjens
voorzitter Raad van Toezicht
drs. J.M.L. Ensing
voorzitter Raad van Bestuur
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2 Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Identificatienummer KvK
E-mailadres
Internetpagina

2.2

Stichting R.K. Ziekenhuis Sint Franciscus
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
0165 – 58 80 00
S 41102925
rvb@fzr.nl
www.franciscusziekenhuis.nl

Structuur van het concern

2.2.1 Juridische structuur
De Stichting is genaamd Stichting R.K. Ziekenhuis Sint Franciscus en gevestigd in de gemeente
Roosendaal. Het statutaire doel van de Stichting is het beheren van één of meer inrichtingen, waarin
personen voor het ondergaan van medisch onderzoek of medische behandeling, beide als regel van
specialistisch aard, alsmede verloskundige hulp, kunnen worden opgenomen en verpleegd.
De Stichting heeft drie vestigingen. De hoofdvestiging is het ziekenhuis, inclusief de polikliniek in de
gemeente Roosendaal. De tweede vestiging is een buitenlocatie in de gemeente Oudenbosch, die
juridisch en economisch een eenheid vormt met de hoofdvestiging in Roosendaal. De derde
vestiging is de Polikliniek Etten-Leur, die eveneens juridisch en economisch een eenheid vormt met
de hoofdvestiging in Roosendaal. Sinds 2012 hoort Hoppenbrouwers PMC (Paramedisch Centrum)
uit Roosendaal bij het Franciscus Ziekenhuis. PMC wordt aangestuurd door de manager paramedische capaciteitseenheid van het ziekenhuis.
2.2.2 Organisatorische structuur
Raad van Bestuur
Tot 1 februari 2014 bestond de Raad van Bestuur officieel uit drie personen. Door de te verwachten
bestuurlijke herstructurering als gevolg van de samenwerking in de regio heeft de Raad van
Toezicht in overleg met de heer ing. A.P.A.M. (Joris) de Jong, lid Raad van Bestuur van het Franciscus
Ziekenhuis eind 2012 het besluit genomen dat de heer De Jong zich terugtrekt uit de Raad van
Bestuur per 1 februari 2013. Ook het dienstverband met de heer dr. P.P.A. (Peter) Razenberg is in het
najaar van 2013 definitief beëindigd. De heer Razenberg kon zijn functie als voorzitter van de Raad
van Bestuur wegens gezondheidsredenen niet meer uitoefenen.
Vanaf 1 februari 2014 werd het ziekenhuis geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur: de heer
dr. drs. J.A.G.M. (Jan) van den Brand, voorzitter Raad van Bestuur a.i., en mevrouw J. (Janneke) van
Vliet MHA, lid Raad van Bestuur
Primaire dienstverlening
Eind 2012 is gestart met de uitvoering van de reorganisatie van de primaire dienstverlening. Volgens
planning is de reorganisatie, inclusief een nieuwe topstructuur, op 1 juni 2013 ingevoerd.
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De reorganisatie is gebaseerd op drie uitgangspunten:
• De organisatiestructuur sluit aan op de inrichting van patiëntprocessen en zorgpaden.
De organisatie van de zorg is logisch afgestemd op de zorgvraag van de patiënt.
• De medisch specialist participeert in de bedrijfsvoering (duaal management), wat
betekent dat de medisch specialist samen met het management stuurt op het op doelmatige
wijze realiseren van kwalitatief hoogwaardige medische zorg.
• De organisatiestructuur faciliteert het sturen op resultaat. Leidinggevenden hebben samen met
de medische staf de mogelijkheden en bevoegdheden om te sturen op kosten en opbrengsten.
Zorgeenheden
In de nieuwe structuur zijn zeven zorgeenheden onderscheiden. De manager van de zorgeenheid
stuurt samen met de medisch specialist een zorgeenheid aan. Een zorgeenheid bestaat uit specialismen met een vergelijkbaar zorgproces en omvat de poliklinische zorg, de klinische zorg (indien van
toepassing) en functies die specifiek zijn voor de eenheid, zoals hartfunctie- en longfunctieonderzoek. Binnen de zorgeenheden is de functie van meewerkend teamleider ingericht, zowel binnen de
klinische als binnen de poliklinische zorg.
Topstructuur
Op 15 april 2013 is ook een nieuwe topstructuur ingevoerd. In de nieuwe topstructuur is het Managementteam (MT) gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van de nieuwe organisatie.
De organigram is terug te vinden in bijlage 2
Ondersteunende diensten
De organisatie kent de volgende ondersteunende diensten en stafafdelingen:
• Communicatie
• Facilitaire Dienst
• Financiën en Informatievoorziening
• Informatisering en Automatisering
• Innovatie en Organisatie
• Personeel en Opleiding
• Vastgoed en Techniek
2.2.3 Medezeggenschapstructuur							
Het Franciscus Ziekenhuis kent verschillende inspraak- en/of adviesorganen, waaronder
•
Vereniging Medische Staf (zie paragraaf 3.5)
•
Cliëntenraad (zie paragraaf 3.7)
•
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
beleidskwesties.
2.2.4 Besturingsmodel
Het Franciscus Ziekenhuis wordt bestuurd vanuit een aantal hoofdprincipes:
• Oriëntatie op de patiënt staat centraal. Door de afstemming tussen en de kwaliteit van
zorgprocessen centraal te stellen, ontstaat er efficiency en meerwaarde voor de patiënt.
• Er is nauwe betrokkenheid van de Medische Staf bij het beleid en de besturing van het
ziekenhuis op centraal niveau.
• Bureaucratie en overhead worden zoveel mogelijk vermeden. Er wordt gestreefd naar korte lijnen
en directe persoonlijke contacten.
• Strategische sturing vindt plaats aan de hand van beleidskaders waar de jaarplannen van
de diverse afdelingen op gebaseerd zijn. Viermaandelijks vindt toetsing plaats in hoeverre deze
jaarplannen worden gerealiseerd alsmede de voortgang ten aanzien van de productieafspraken
en de begroting.
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2.2.5

Het interne toezicht en overlegstructuur

Raad van Toezicht
Het Franciscus Ziekenhuis hanteert het Raad van Toezicht model, waarbij de Raad van Bestuur belast
is met het besturen van het ziekenhuis en de Raad van Toezicht met het toezicht hierop.
In 2013 heeft de Raad van Toezicht tien keer regulier vergaderd en daarnaast één keer met de
Ondernemingsraad, één keer met de Cliëntenraad en twee keer met het Stafbestuur. Alle
vergaderingen waren in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In hoofdstuk 3, paragraaf 3 komen
de taken, werkwijze en verslaglegging uitgebreid aan de orde.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en eindverantwoordelijk voor de
ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het integrale beleid van het ziekenhuis, evenals voor
een efficiënte exploitatie. De Raad van Bestuur vergadert een keer per week. De leden van de Raad
van Bestuur zijn voor het geaccordeerde beleid rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de
Raad van Toezicht.
Vereniging Medische Staf
De Raad van Bestuur vergadert één maal per veertien dagen met het Stafbestuur. De voorzitter van
het Stafbestuur en de voorzitter van de Raad van Bestuur hebben daarnaast wekelijks overleg.
Managementteam
Het MT richt zich op het ontwikkelen, afstemmen en uitvoeren van de strategie van de organisatie.
Binnen het MT worden onderwerpen besproken waarbij de uitkomsten het algemeen belang dienen
en waarbij de focus ligt op het implementeren van de strategie. Het MT vergadert elke twee weken.
Overige overleggen en commissies
Er zijn binnen het ziekenhuis meerdere projectgroepen actief zoals EPD/ERP (samen met Lievensberg ziekenhuis), Franciscus op Orde, NIAZ accreditatie en Middelen Management. De belangrijkste
commissies zijn huisvestingscommissie, Commissie I&A en patiëntveiligheidscommissie.
2.2.6 Toelatingen
Door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden vanaf 1 januari 2006 academische
ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra,
instellingen voor medisch specialistische zorg (IMSZ) genoemd. Het Franciscus Ziekenhuis is een
IMSZ (type 2): alle voorkomende zorg wordt geleverd en het bouwregime is van toepassing.
Het Franciscus Ziekenhuis beschikt niet over zelfstandige toelatingen in het kader van de Wet op
bijzondere medische verrichtingen (WBMV).
2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal kenmerkt zich door een breed medisch specialistisch
zorgaanbod in de regio, waar zorg volgens geldende richtlijnen en op een persoonlijke en betrokken
manier wordt verleend. Vernieuwing is een normaal onderdeel van de activiteiten van het ziekenhuis. Het ziekenhuis levert alle zorg die niet valt onder de noemer van topklinische en topreferente
zorg. Naast de hoofdvestiging van het ziekenhuis in Roosendaal heeft het ziekenhuis nog twee poliklinieken: in de gemeente Oudenbosch en in de gemeente Etten-Leur. Beide poliklinieken vormen
een juridische en economische eenheid met de hoofdvestiging in Roosendaal.
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2.3.2 Werkgebieden
Het Franciscus Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor Roosendaal en wijde omgeving. Het
verzorgingsgebied strekt zich uit van Tholen tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk. Tot het
primaire adherentiegebied (direct verzorgingsgebied) van het Franciscus Ziekenhuis behoren de
gemeenten: Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Rucphen en Etten-Leur. In deze regio
vervult het Franciscus Ziekenhuis een belangrijke functie voor de inwoners.

2.3.3

Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Enkele kengetallen

2013

2012

Erkende bedden

472

472

Aantal opnamen

14.494

14.995

Aantal verpleegdagen

71.038

76.989

4.9

5,1

14.659

15.032

280.678

271.949

98.727

102.868

Gemiddelde verpleegduur (in dagen)
Aantal dagbehandelingen
Polikliniekbezoeken
waarvan eerste bezoeken
Personeelsleden (gemiddeld aantal fte)

1.057

1.074

Totaal bedrijfsopbrengsten (in 1.000 €)

121.328

116.086

Balanstotaal (in 1.000 €)

151.437

124.680
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2.4 Samenwerkingsrelaties
Het Franciscus Ziekenhuis onderhoudt in eerste instantie contact met haar patiënten.
Daarnaast kent het Franciscus Ziekenhuis verschillende andere samenwerkingrelaties.
Contacten patiëntenorganisaties
Het ziekenhuis onderhoudt contacten met een tweetal regionale patiëntenbelangen- organisaties
en daarnaast met een groot aantal regionale patiëntenverenigingen. Regelmatig worden
bijeenkomsten georganiseerd voor specifieke patiëntengroepen.
Organisaties: MEE West-Brabant, Het Punt, TWB Thuiszorg met Aandacht, DAT Kraamzorg, Surplus
Zorg, Stichting Groenhuysen en Tolk- en Vertaal Centrum Nederland, Nederlandse Transplantatie
Stichting, Unie van Vrijwilligers (UVV), Zorgkaart.nl.
Zorgverzekeraars:
• CZ Zorgverzekeringen
• VGZ
• Achmea
• Menzis
• Multizorg
Met alle zorgverzekeraars wordt individueel in het kader van de zorginkoop overleg gevoerd over
zorgvolume, prijs en kwaliteit. Dit overleg en de hieruit voortvloeiende follow-up neemt aan belang
toe en vereist steeds meer inspanningen van de ziekenhuizen.
In het kader van de voorgenomen fusie met het Lievensberg ziekenhuis zijn ook gesprekken met de
zorgverzekeraars gevoerd over het fusievoornemen en de hieruit voortvloeiende profielkeuze.
Toezichthoudende autoriteiten
• Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
De contacten met de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren toegenomen in
verband met een toename van het aantal vragen vanuit de Inspectie. Dit hangt samen met een
roep om grotere transparantie over de zorgprocessen en resultaten van zorg.
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
• Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
• Autoriteit Consument en Markt (ACM)
• Arbeidsinspectie
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Gemeentebesturen van Roosendaal, Halderberge en Etten-Leur
Zorgaanbieders in de eerste lijn
• Huisartsen
Met de huisartsen vindt regulier overleg plaats in de Ziekenhuiscontactcommissie.
Tevens vinden er nascholingsactiviteiten plaats en tweejaarlijks wordt er een driedaagse
nascholing voor huisartsen en medisch specialisten gehouden.
• Zorggroep Bergen op Zoom/Roosendaal
• Zorggroep ‘Het huisartsenteam’
• Verloskundigen
• Apothekers
• Paramedische centra
• Huidtherapeuten
• Stichting Huisartsenposten West Brabant
Het Franciscus Ziekenhuis participeert in het Centrum voor Verloskunde Roos, en is mede
aandeelhouder van de Poliklinische apotheek Franciscus Ziekenhuis CV/BV.

Jaardocument 2013

9

Met de Huisartsenpost Roosendaal is de samenwerking intensief, doordat zij sinds 2010 samen
met ROOS en de Poliklinische apotheek zijn gehuisvest in het Poortgebouw dat is gelegen aan de
voorzijde van het ziekenhuis. Verder zijn ook Huidpunt, Kraamcentrum DAT, Stichting Groenhuysen,
Thuiszorg West-Brabant en Thebe gevestigd in het Poortgebouw.

Zorgaanbieders in de Thuiszorg en sector Verzorging en Verpleging (V,V en T)
• Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
• Thuiszorg West-Brabant
• Stichting de Algemene ThuisZorg
• Thebe
• Stichting Groenhuysen
• Stichting Avoord
• Stichting Surplus Zorg
• Alle Zorg
Er is meerdere keren per jaar op diverse niveaus, bestuurlijk en operationeel overleg met
ketenpartners om de zorgprocessen tussen de verschillende organisaties te optimaliseren.
Ziekenhuizen en zorginstellingen
• Lievensberg ziekenhuis
•
Fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis (zie hoofdstuk 4.2.1)
•
Gezamenlijk bestuur van Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis voor drie
		
stichtingen: Stichting Nucleaire Geneeskunde West Brabant, Stichting
Pathologisch Anatomisch en Cytologisch Laboratorium West Brabant en Stichting
Medische Microbiologie Roosendaal/Bergen op Zoom.
•
Diverse samenwerkingen in de vorm van ziekenhuisoverstijgende maatschappen:
Chirurgie, Klinische Fysica, Microbiologie, Nucleaire Geneeskunde, Pathologie, Plastische
chirurgie, Psychiatrie, Reumatologie, Urologie en Gynaecologie.
• Amphia Ziekenhuis
Samenwerking op het gebied van IC zorg.
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• Convenant met de ziekenhuizen: Lievensberg ziekenhuis en Amphia Ziekenhuis.
In 2011 hebben de bestuurders van het Amphia Ziekenhuis (Breda/Oosterhout), het
Franciscus Ziekenhuis (Roosendaal), en Lievensberg ziekenhuis (Bergen op Zoom) hun
intenties en ambities vastgelegd in een convenant. Het doel is het organiseren en aanbieden
van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in de gehele regio West-Brabant.
• Revalidatiecentrum Breda
Met de Maatschap Revalidatie West Brabant bestaat een samenwerking inzake het
gezamenlijk vorm geven van de revalidatie in de regio. Deze samenwerking heeft ook haar
bestuurlijke verankering in de vorm van afspraken met het Revalidatie Centrum Breda en het
Lievensberg ziekenhuis.
• Stichting GGZ West Brabant
Met Stichting GGZ West Brabant vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats en samenwerking
met de neurologen inzake geheugenproblematiek.
• Stichting GGZ Breburg Groep Breda
• Ketensamenwerking CVA: Franciscus Ziekenhuis, Stichting Groenhuysen, Surplus Zorg,
Thuiszorg West-Brabant.
• Dr. Bernard Verbeeten Instituut Tilburg (spreekuur voor patiënten met longaandoeningen)
• Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) (spreekuur door radiotherapeuten van ZRTI
in Franciscus Ziekenhuis)
• Regionaal Overleg Acute Zorg
• West Brabant Overleg Zorginstellingen
Overige klantengroepen/ stakeholders en netwerken
• Veilige Publieke Taak (VPT)
De VPT is een samenwerkingsovereenkomst met als doel het terugdringen van agressie en 		
geweld tegen werknemers met een publieke taak en het snel kunnen optreden als een incident
zich voordoet. De deelnemers aan dit project zijn de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom,
GGZ WNB, Jan Tinbergen College, Sterk in Welzijn, verslavingszorgorganisaties Novadic-Kentron,
Stichting Dag- en Woonvoorzieningen, het Franciscus Ziekenhuis, het Lievensberg ziekenhuis,
Kellebeek College, Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk Traverse en diverse OMO-scholen.
• Rabobank Roosendaal-Woensdrecht
Rabobank Roosendaal-Woensdrecht is de enige huisbankier van het Franciscus Ziekenhuis.		
• Federatie Nederlandse Trombosediensten
Het Franciscus Ziekenhuis heeft een eigen trombosedienst die onderdeel uitmaakt van de 		
Federatie Nederlandse Trombosediensten.
• ROC West Brabant
Op het gebied van onderwijs is er een samenwerking met ROC West Brabant inzake theoretische
deelopleiding tot röntgenlaboranten en opleiding tot verpleegkundigen (BOL en BBL).
• Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen
Met Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen zijn er contacten met betrekking tot verschillende
opleidingen zoals de verpleegkundige opleiding HBOV. Het Franciscus Ziekenhuis participeert
bestuurlijk samen met deze partijen en vertegenwoordigers uit de sector Verpleging en
Verzorging en de gehandicaptensector in “Partners in opleiden”.
• Transplantatie Stichting Nederland
Er bestaat een samenwerkingsrelatie met de Transplantatie Stichting Nederland die zowel
kwalitatief, inhoudelijk als financiële ondersteuning biedt.
• Regionaal Elektronisch Netwerk
Het ziekenhuis is lid van het Regionaal Elektronisch Netwerk (REN) in West Brabant, samen met
Amphia Ziekenhuis, Lievensberg ziekenhuis, het SHL en de huisartsorganisaties. De REN
onderhoudt gezamenlijk een systeem ten behoeve van digitaal uitwisselen van
patiëntengegevens tussen de zorginstellingen en beveiligd emailverkeer.
• Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden
Het Franciscus Ziekenhuis is aangesloten bij het Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden.
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Participatie in dit netwerk is gericht op het uitwisselen van informatie en het ontwikkelen van
methodologie inzake het ontwerp van zorgpaden.
Stichting Huisartsenlaboratorium
Met Stichting Huisartsenlaboratorium bestaat een samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van
de afstemming bij het inrichten van prikposten in de regio.
Banken en Waarborgfonds voor de Zorg
Ministerie van VWS
Ministerie van Defensie
Inspectie voor Gezondheidszorg
NVZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Netwerk Palliatieve Zorg, regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen
SAZ, Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen
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3 Bestuur, toezicht bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1 Normen voor goed bestuur
3.1.1 Zorgbrede Governance Code
Het Franciscus Ziekenhuis vindt het van belang de landelijke Zorgbrede Governance Code volledig
toe te passen. Daartoe zijn de statuten en reglementen in 2006 herzien.
Minstens één keer per jaar wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk stil
gestaan en kritisch bekeken of de wijze van bestuur, toezicht en verantwoording nog voldoet aan de
eisen die het Franciscus Ziekenhuis zichzelf stelt, waarbij de Zorgbrede Governance Code de norm is.
Goede governance laat zich niet alleen in regels vangen, maar moet ook tot uitdrukking komen in
het doen en laten van personen. Belangrijk is te vermelden dat zowel de Raad van Bestuur als de
Raad van Toezicht zich er bewust van zijn dat zij een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor het eigen ziekenhuis. Zij betrekken op gepaste wijze alle interne én externe
belanghebbenden bij het beleid en zijn hierop ook aanspreekbaar. Een goede relatie met de Medische Staf, Cliëntenraad en Ondernemingsraad en andere interne organen binnen het ziekenhuis is
daarom onontbeerlijk. Het is belangrijk dat het Franciscus Ziekenhuis aandacht blijft geven aan het
gevoel van verbondenheid dat het ziekenhuis al vele jaren kenmerkt. Het gezamenlijk doel voor alle
medewerkers is er voor te zorgen dat de patiënt van het Franciscus Ziekenhuis kan rekenen op kwalitatief goede en snelle zorg en op een persoonlijke en betrokken benadering van alle medewerkers
en medisch specialisten. Het bijsturen en hierop toezien heeft blijvend de aandacht en vormt de
kern van het bestuursmodel: denken en werken vanuit het perspectief van de patiënt. Meer in detail
betekent dit op onderdelen van de Zorgbrede Governance Code 2012 het volgende:
De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming
In de missie en de visie is het uitgangspunt het leveren van ‘state of the art’ zorg vanuit het
patiëntenperspectief. Dit krijgt concreet vorm via betrokkenheid van medewerkers bij het gericht
verbeteren van patiëntprocessen, regelmatig overleg met de Cliëntenraad, bestuurlijk overleg met
de Regionale Kruisvereniging, overleg met de provinciale patiëntenbehartiger (Zorgbalans) en
gerichte patiëntenervaringsmetingen. Via onder meer zorgpaden wordt deze visie ook vertaald in
concrete afspraken over de organisatie van de zorg inclusief indicatoren. Investeringsbeslissingen
vinden plaats via procedures waarbij interne en externe stakeholders worden betrokken. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en
verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.
Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging
Voor het overleg met Medische Staf, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Advies
Raad bestaat er een hoogfrequent voorzittersoverleg waarin prioriteiten worden bepaald en
informatie over ontwikkelingen en signalen over de ervaren praktijk worden uitgewisseld. Tevens
wordt de voortgang van bestuurlijke besluitvormingsprocessen besproken. Deze overleggen zijn
naar volle tevredenheid van alle partijen en hebben een structureel karakter. Bij afwezigheid van de
voorzitter Raad van Bestuur worden deze overleggen overgenomen door de andere leden uit de
Raad van Bestuur. Jaarlijks vindt er een vergadering plaats van de Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur met respectievelijk Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Bestuur Vereniging Medische Staf.
3.2 Raad van Bestuur
Zoals hierboven is vermeld, past het Franciscus Ziekenhuis volledig de Zorgbrede Governance Code
toe en evalueert daartoe minimaal één keer per jaar haar statuten en reglementen. Dit geldt ook
voor het Bestuursreglement. Dit reglement beschrijft de werkzaamheden van de Raad van Bestuur
en de wijze van besturing en onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. Voorts bevat het
bestuursreglement regels over de communicatie en de verdeling van taken tussen Raad van Bestuur
en Raad van Toezicht conform het Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur is belast met het
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besturen van de Stichting en eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering
van het integrale beleid van het ziekenhuis, evenals voor een efficiënte exploïtatie. De leden van de
Raad van Bestuur zijn voor het geaccordeerde beleid rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan
de Raad van Toezicht. Toetsing door de Raad van Toezicht vindt volgens afspraak plaats.
Bezoldiging
De beloning van de leden van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de NVZD advies regeling.
Jaarlijks wordt het salaris geïndexeerd op basis van de Code Beloning Bestuurders Zorg.
Samenstelling Raad van Bestuur
Vanaf 1 februari 2013 werd het ziekenhuis geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur bestond in 2013 uit de volgende leden:
			 				bestuursfunctie
De heer dr. drs. J.A.G.M. van den Brand 		
voorzitter RvB a.i. (sinds 11 juli 2011)
Mevrouw J. van Vliet MHA			
lid Raad van Bestuur
De heer van den Brand heeft de portefeuille Financiën, Medisch Ondersteunende Sector, Personeel
en Opleiding, Communicatie en Huisvesting en Facilities.
Mevrouw Van Vliet heeft de portefeuille Zorgorganisatie, I&A en Marktontwikkeling.
In 2013 zijn besluiten genomen over de volgende hoofdthema’s:
• Fusiemelding Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis bij ACM
• IGZ-project veilige toepassing van medische hulpmiddelen in het ziekenhuis
• Benodigd aantal IC bedden na fusie
• Anderhalvelijnszorg
• Stroomonderbreking
• Reductie rest- en verlofuren
• Reorganisatie van de zorgeenheden
• Aanstellen managers zorgeenheden, medisch managers en meewerkend teamleidinggevenden
• Vaststelling indicatorenset kwaliteit
• Interne auditplanning 2012-2016
• Keuze vorm NIAZ heraccreditatie eind 2014
• Informeren van managers, hoofden stafdiensten en medewerkers van besluiten die genomen zijn
in het MT
• Voorstel invulling financiële taakstelling 2014, kaderbrief
• Rapportage cultuurenquête Compaz in het FZR
• Project Gastvrijheid: maak jij het verschil
• Sociaal plan
• Maatregelen personele krimp
• Uitgifte smartphones en tablets
• Patiëntenraadplegingen
• E-HRM
• Beter dichtbij polis
• Beveiligde emails
• Nieuw hoofd P&O
• Activiteitenplan in kader van Franciscus 45 jaar
• DVI  (Digital Visual Interface)
• Verzuimcijfers
• Bouwplannen scopiecentrum
• Opdekruimte OK/verbouwing OK
• Gunningsadvies schoonmaak
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Nevenfuncties
Volgens contractuele afspraken kunnen nevenfuncties van leden van de Raad van Bestuur alleen
worden vervuld als er voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van de Raad van Toezicht.
Hieronder wordt het kader voor de nevenfuncties aangegeven en welke functies kunnen worden
onderscheiden.
Onder nevenactiviteiten wordt verstaan:
• Regionale bestuurlijke functies die rechtstreeks voortvloeien uit samenwerkings-overeenkomsten van het Franciscus Ziekenhuis dan wel beogen samenwerking te ontwikkelen.
Deze functies horen bij het reguliere werk van een bestuurder en behoeven geen voorafgaande
toestemming van de Raad van Toezicht. Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst op
zich dient wel goedkeuring te hebben van de Raad van Toezicht.
• Lidmaatschap van netwerkverbanden die tot rechtstreeks doel hebben bestuurlijke relaties voor
het ziekenhuis te onderhouden dan wel te zorgen voor voldoende bestuurlijke feedback zoals
bij onder meer directiegroepen, BZW. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Raad
van Toezicht vereist.
• Bestuurlijke en uitvoerende activiteiten die het belang van het ziekenhuis dienen, behoeven
geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht. Te denken valt aan
auditorschap NIAZ, bestuurlijke activiteiten in commissies dan wel bestuur van NVZ,
lidmaatschap bestuur of stuurgroep IKR.
• Overige activiteiten vereisen allen voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van
Toezicht, waarbij de volgende criteria zullen worden gehanteerd:
- Maximaal drie functies per lid.
- Beperkte tijdsinvestering van enkele dagdelen of avonden per jaar
(maximaal acht per functie).
- Geen belangenverstrengeling met de organisatie.
- Bij activiteiten in het kader van nevenfuncties gaat het ziekenhuisbelang altijd voor
(dus ook agendatechnisch).
Jaarlijks presenteert de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht in samenhang met het jaarverslag het overzicht van de nevenfuncties onderverdeeld naar bovenstaande categorieën. Met de
goedkeuring van het jaarverslag geeft de Raad van Toezicht ook instemming aan de in dat overzicht
genoemde activiteiten/nevenfuncties.
Onderstaande nevenfuncties van de leden zijn besproken met de Raad van Toezicht en
gerubriceerd weergegeven.
De heer J. van den Brand
Regionale bestuurlijke functies
• Voorzitter Bestuur Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West Brabant
• Lid Bestuur Stichting Nucleaire Geneeskunde West Brabant
• Lid Raad van Bestuur Stichting Medische Microbiologie Roosendaal – Bergen op Zoom,
secretaris penningmeester
• Lid Ledenraad Rabobank Roosendaal-Woensdrecht
Lidmaatschap van netwerken
• Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)
• Lid van de Adviesraad van het Care Innovation Center
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Mevrouw J. van Vliet
Regionale bestuurlijke functies:
• Lid Bestuur Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West Brabant
• Lid Bestuur Stichting Nucleaire Geneeskunde West Brabant
• Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg, regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen, vanaf 1-9-2012
• Lid Bestuur Regionaal Elektronisch Netwerk West Brabant
• Lid en agendacommissie ROAZ, Regionaal Overleg Acute Zorg
• Lid WOZ, West Brabant Overleg Zorginstellingen
• Lid Raad van Advies S.G. Tongerlo (onderdeel OMO)
• Lid Raad van Advies, Hogeschool Zeeland, Academie zorg en Welzijn
Overige activiteiten:
• Lid Regieraad Kwaliteit van Zorg tot 1-1-2013
• Lid Raad van Toezicht Koninklijke Visio, vanaf 1-3-2012
• Lid Stuurgroep Beroepsprofielen Verpleging en Verzorging 2020
3.3 Raad van Toezicht
Het Franciscus Ziekenhuis hanteert het Raad van Toezicht model, waarbij de Raad van Bestuur belast
is met het besturen van het ziekenhuis en de Raad van Toezicht met het toezicht hierop. De Raad
hanteert daarbij de Zorgbrede Governancecode, die een aantal belangrijke zaken regelt in de relatie
tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Dit is nader uitgewerkt in de Reglementen van de
Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht acht het haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid om te waarborgen dat patiënten in de regio West-Brabant toegankelijke en
kwalitatief goede en snelle zorg kunnen krijgen, nu en in de toekomst. De Raad van Toezicht is ervan
overtuigd dat het fusieproces, dat eind 2013 heeft geresulteerd in een bestuurlijke fusie, daarbij een
noodzakelijke stap is geweest.
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond sinds juni 2013 uit een voorzitter, een vicevoorzitter en drie leden. De
Raad van Toezicht kent vier formele commissies: de Auditcommissie, de Sollicitatiecommissie, de Beoordelingscommissie en de Remuneratiecommissie. Er wordt gewerkt conform het Reglement Raad
van Toezicht Franciscus Ziekenhuis. Van alle functies binnen de Raad van Toezicht bestaan profielschetsen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de Raad zijn totaliteit over de vereiste
kennis en ervaring en voeling met deze regio beschikt om het toezicht adequaat vorm te geven. Zo
zijn expertise en ervaring op financieel, juridisch, medisch inhoudelijk en vastgoed ruimschoots vertegenwoordigd.
Het afgelopen jaar is afscheid genomen van de voorzitter, de heer drs. P.W.C.M. Cobelens. De Raad
van Toezicht is de heer Cobelens zeer dankbaar voor zijn inzet als voorzitter in een bijzonder dynamische periode.
In 2013 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:
Toezichthouders:		Functie:				Geboren
M/V
drs. P.W.C.M. Cobelens		
voorzitter (tot 23-06-2013)		
1953		
M
prof. mr. M.D.B. Schutjens
voorzitter (vanaf 23-06-2013) 		
1961		
V
					(lid vanaf 01-01-2008,
					vicevoorzitter vanaf 01-09-2012)				
ing. M.J.J. Mol MBA		
lid (vanaf 01-01-2007)			
1958		
M
ir. G.P. Jacobs			
vicevoorzitter vanaf 23-06-2013
1974		
M
					lid (vanaf 01-01-2012)
W. de Ruiter RA			
lid (vanaf 01-02-2012)			
1944		
M
drs. C.J.S.E. Hermus		
lid (vanaf 01-01-2013)			
1945		
M
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Bezoldiging en functioneren
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is vermeld in de toelichting op de
jaarrekening 2013. Het niveau van de bezoldiging is sinds zes jaar bevroren en valt binnen de
normen die door de NVTZ zijn gesteld. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn
functioneren; ook dat is in 2013 gebeurd.
Overlegstructuur
De Raad van Toezicht hecht aan een formele overlegstructuur waarin vertrouwen en openheid
uitgangspunten zijn, maar acht het daarnaast van belang dat er ook goede en laagdrempelige
onderlinge contacten zijn.
In 2013 heeft de Raad van Toezicht tien keer regulier vergaderd en daarnaast één keer met de
Ondernemingsraad, één keer met de Cliëntenraad en twee keer met het Stafbestuur.
Alle vergaderingen waren in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In commissieverband is
meerdere keren vergaderd ter voorbereiding van onder meer de Raad van Toezicht vergaderingen.
Er zijn diverse extra overlegsessies geweest met de Medische staf, OR en Cliëntenraad, met name ten
behoeve van advisering betreffende de fusieplannen van het Franciscus Ziekenhuis met het
Lievensberg ziekenhuis en de samenstelling van de Raad van Bestuur. Ook hebben twee leden van
de Raad van Toezicht geparticipeerd in de commissie Fusie & Monitoring, die is ingesteld om vanuit
beide ziekenhuizen het fusieproces te begeleiden en belangrijke besluiten voor te bereiden.
In december 2013 heeft de Raad van Toezicht besloten tot een bestuurlijke fusie en bepaald dat er in
2014 een gezamenlijke Raad van Bestuur en een gezamenlijke Raad van Toezicht zal zijn voor beide
ziekenhuizen. Eind 2013 heeft de Raad van Toezicht voor het eerst formeel vergaderd met de Raad
van Toezicht van het Lievensberg ziekenhuis, waarbij afspraken zijn gemaakt over samenstelling,
portefeuilleverdeling en functioneren van de personele Unie van de raden van Toezicht van Toezicht
na de bestuurlijke fusie per 31 december 2013.
Besproken thema’s
In 2013 heeft de voorgenomen fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis
uiteraard prominent op de agenda gestaan. De Raad van Toezicht heeft de plannen van de Raad van
Bestuur nauwlettend en waar nodig kritisch gevolgd, en heeft in 2013 het besluit genomen om per
31 december 2013 bestuurlijk te fuseren.
Naast de vele verschillende onderwerpen die met dit fusietraject samenhangen zijn uiteraard in
2013 diverse andere thema’s besproken tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, zoals
• Kwaliteit en veiligheid
• Financiële situatie in het ziekenhuis (inclusief jaarrekening, jaarverslag en
kwartaalrapportages)
• Duaal management / nieuwe organisatiestructuur
• Invoering ERP en EPD
• Project ‘Lean’
• Bouwplannen/investeringen voor het jaar 2013 – 2016
• Integrale bekostiging
• Interne en externe communicatie
• Maatschapsaangelegenheden
• Personeelsbeleid
Beoordelings- en functioneringsgesprekken met RvB leden
Een van de formele taken van de Raad van Toezicht is het bespreken van het functioneren van de
Raad van Bestuur. Er vinden functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken plaats tussen de
voorzitter en leden van de Raad van Bestuur enerzijds en de remuneratiecommissie anderzijds.
De uit deze gesprekken voortvloeiende conclusies worden met de voltallige Raad van Toezicht
besproken.
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Een woord van dank
Het jaar 2013 is in vele opzichten een dynamisch jaar geweest. Er zijn grote veranderingen doorgevoerd en er staan nog meer veranderingen op stapel. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat
deze noodzakelijk zijn om goede zorg te kunnen blijven leveren, maar zij is zich er ook terdege van
bewust dat deze ontwikkelingen een zware wissel trekken op de organisatie. De Raad van Toezicht is
alle medewerkers, medisch specialisten, vrijwilligers en alle bij de interne adviesorganen betrokkenen, erkentelijk voor hun loyale en grote inzet om de zorg die wordt geboden in het ziekenhuis, nu
en in de toekomst, te blijven leveren.
3.4 Bedrijfsvoering
In dit hoofdstuk wordt de inrichting en werking toegelicht van de Planning & Control cyclus, de
bestuurlijke informatievoorziening, alsmede de instrumenten om de strategie en het beleid van het
ziekenhuis te realiseren, te evalueren en bij te sturen. Daarnaast worden enkele ontwikkelingen
beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsvoering.
3.4.1 Planning & Control cyclus
Met de Planning & Control cyclus wordt beoogd het management te voorzien van een
sturingsinstrument om de bedrijfsvoering op transparante, planmatige en toetsbare wijze in te
richten, de voortgang van activiteiten te bewaken en gestelde doelen te realiseren.
Onderdelen van de Planning & Control cyclus zijn de jaarplancyclus, de begrotingscyclus, de tussentijdse managementinformatie en de jaarverslaglegging. De Planning & Control cyclus is geen
statisch instrument. Zowel interne als externe ontwikkelingen zullen vertaald moeten worden in
de Planning & Control cyclus. Hierbij is het van belang dat de Planning & Control cyclus gelijke tred
houdt met de besturingsvisie en de organisatieontwikkeling in het ziekenhuis. Hoofddoelstelling is
dat de Planning en Control cyclus een bijdrage levert aan een goede besturing en bedrijfsvoering
van het Franciscus Ziekenhuis.
De jaarcyclus begint met de opstelling van een kaderbrief door de Raad van Bestuur waarin de
prioriteiten en doelstellingen voor de jaarplannen en begrotingen staan beschreven. Daarna maken
budgethouders jaarplannen en begrotingen en vindt vaststelling plaats door de Raad van Bestuur
en goedkeuring door de Raad van Toezicht. Gedurende het jaar worden de resultaten maandelijks
en viermaandelijks gemeten en besproken.
De Planning & Control functie en de bestuurlijke informatievoorziening worden ondersteund door
de afdeling Planning & Control, onderdeel van de Stafdienst Financiën en Informatievoorziening.
Zij dragen zorg voor de managementinformatie en tussentijdse informatievoorziening aan
budgethouders en geven hen bedrijfseconomisch advies.
Zowel de invoering van de zorgeenhedenstructuur (met duaal management) als de implementatie
van nieuwe ICT-systemen (EPD en ERP) hebben een grote impact gehad op de Planning en Control
cyclus 2013.
3.4.2 Risicomanagement
Vorig jaar is een risico-inventarisatie en -analyse voor het Franciscus Ziekenhuis opgesteld. Hierbij
zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht en geprioriteerd. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks
geactualiseerd en zal zijn vertaling krijgen in de jaarplannen van de desbetreffende
organisatieonderdelen. Niet alleen om risico’s te beheersen maar ook om kansen te benutten.
3.4.3 Invoering prestatiebekostiging
De reeds in het vorige jaarverslag beschreven overgang van budgetfinanciering naar prestatiebekostiging heeft ook in 2013 tot de nodige onzekerheden geleid. Niet alleen deze wijziging in
financiering maar ook de overgang van DBC’s naar DOT’s en de andere wijze van contractering met
de zorgverzekeraars hebben tot veel onduidelijkheden en vertraging in de omzetverantwoording
geleid. De financieringssystematiek is dermate complex geworden dat feitelijk pas drie jaar na dato
zekerheid wordt verkregen over de jaaromzet. Een zeer onwenselijke situatie maar helaas wel
realiteit.
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Daarnaast is door de complexiteit in productstructuur, de voortdurende wijzigingen en de
onduidelijkheden in registratieregels in 2013 een discussie ontstaan over de juistheid van de
ziekenhuisdeclaraties. Dit heeft ertoe geleid dat ziekenhuizen met terugwerkende kracht een
zelfonderzoek mogen uitvoeren om te bezien of zij op basis van nadere duidingen van de NZA
correct hebben geregistreerd en gedeclareerd. Ten tijde van de publicatie van dit jaarverslag is dit
onderzoek in de afrondende fase voor het Franciscus Ziekenhuis.
3.4.4 Vertraging vaststelling en publicatie jaarrekening
Op landelijk niveau is door alle betrokken partijen overleg gevoerd om tot een correcte
omzetverantwoording over 2013 te komen. Gezien de hiervoor geschetste problematiek en alle
hieruit voortvloeiende onzekerheden was het voor accountants onmogelijk om op adequate wijze
hun controlewerkzaamheden uit te voeren en binnen de wettelijke termijnen goedkeurende verklaringen voor jaarrekeningen af te geven. De wettelijke deponerings-termijn van 1 juni is derhalve
overschreden hetgeen weer tot discussies met de banken heeft geleid omdat dit ook voor hen tot
extra onzekerheden leidde. De wettelijke deponeringstermijn is inmiddels vastgesteld op 15
december 2014. Het is echter ook mogelijk om reeds eerder de jaarrekening af te ronden en te
deponeren met een goedkeurende verklaring van de accountant met beperkingen in het kader van
de landelijke onzekerheden. Het Franciscus Ziekenhuis heeft voor deze mogelijkheid gekozen.
3.5 Vereniging Medische Staf
De Vereniging Medische Staf (VMS) bestond eind 2013 uit 154 leden: 117 leden hiervan zijn als gewoon lid verbonden aan de VMS en 37 leden als buitengewoon lid. Dit is inclusief twee specialisten
ouderengeneeskunde, twee radiotherapeuten en een apotheker polikliniek. Medisch specialisten
die voor minder dan 40% in het ziekenhuis hun praktijk of werk uitoefenen zijn buitengewoon lid.
Het Franciscus Ziekenhuis telt 29 specialismen (inclusief ondersteunende diensten). De Vereniging
Medische Staf wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door het Bureau Medische Staf, waarin
werkzaam zijn een beleidsmedewerker Medische Staf en een secretaresse Bureau Medische Staf.
De Medische Staf stelt zich ten doel het bevorderen en dragen van (mede)verantwoordelijkheid met
betrekking tot:
• Het bieden van optimale patiëntenzorg.
• Het inrichten van een patiëntgerichte en doelmatige ziekenhuisorganisatie.
• Het behartigen van de functionele, vakinhoudelijke en materiële belangen van zijn leden.
• Het bevorderen van de professionele kwaliteit van zijn leden.
De Medische Staf is nadrukkelijk partner bij de totstandkoming van het strategische beleid van het
Franciscus Ziekenhuis. Met de Raad van Bestuur is een convenant getekend waarin bepalingen ten
aanzien van de samenwerking zijn opgenomen. De Medische Staf is vertegenwoordigd in
ziekenhuis- en stafcommissies. De voorzitter en vicevoorzitter van het Stafbestuur zijn tevens lid van
het Managementteam.
Samenstelling
De leiding van de Medische Staf berust bij het Stafbestuur. Dit bestuur draagt zorg voor beleids- en
adviesvoorbereiding en voert daartoe namens de leden overleg, zowel met interne als externe
partijen. Voor grote ziekenhuisbrede projecten worden binnen het Stafbestuur portefeuillehouders
benoemd.
In juli trad mevrouw Buunk af als vicevoorzitter in verband met haar vertrek naar het Amphia ziekenhuis eind 2013. De heer Pal, gynaecoloog, nam haar plaats in. In november trad de heer Enneking af,
orthopedisch chirurg en voorzitter van het Stafbestuur, in verband met het aflopen van zijn
statutaire zittingstermijn. Zijn plaats werd ingevuld door de heer Brummel, tot die tijd secretaris van
het Stafbestuur. Tot secretaris werd gekozen mevrouw K. Noz, dermatoloog.
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Samenstelling bestuur Vereniging Medische Staf vanaf november 2013:
P. Brummel
R. Pal
Mevr. K. Noz
Mevr. A. Groenhuijzen
D. Deraedt

Chirurg
Gynaecoloog
Dermatoloog
Ziekenhuisapotheker
Anesthesioloog-intensivist

Voorzitter
Vice-voorzitter, portefeuille bouwzaken
Secretaris, portefeuille investeringen
Penningmeester, portefeuille kwaliteit
Algemeen lid, portefeuille ICT

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden, taken en werkwijze van de leden van de Vereniging Medische Staf en het
Stafbestuur zijn vastgelegd in de statuten. In het wekelijks overleg tussen de voorzitter van het Stafbestuur en de voorzitter van de Raad van Bestuur worden prioriteiten bepaald en wordt informatie
uitgewisseld over ontwikkelingen en signalen over de ervaren praktijk.
Het Stafbestuur overlegt in principe tien maal per jaar met de Medische Staf. Dit is vijf maal in een
Kernstafvergadering en vijf maal in een Plenaire stafvergadering. In deze vergaderingen vindt
besluitvorming plaats over adviezen, beleidsvoornemens en zorginhoudelijke zaken, die vanuit
de organisatie worden aangedragen.
Onderwerpen overleg
Belangrijke onderwerpen die in 2013 aan de orde kwamen tijdens de verschillende
overlegvormen waren:
• Fusieplannen Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis en in het bijzonder de integratie
tussen beide medische staven. Op 2 september 2013 ondertekenden de voorzitters van de
medische staven een intentieverklaring waarin onder meer is opgenomen het voornemen om
uiterlijk 1 januari 2015 samen te werken onder één overkoepelende samenwerkingsstructuur,
alsmede het verzoek van beide partijen aan de Raad van Bestuur om zich maximaal in te spannen
om een fusie tussen beide ziekenhuizen op korte termijn te realiseren.
• Reorganisatie en duaal management: de voorzitter en vicevoorzitter van het Stafbestuur zijn lid
van het Managementteam.
• Adviesaanvraag bestuurlijke fusie.
• Bouwplannen en investeringen meerjarenplan.
• Samenwerking Oncologie in de regio (Esperanz).
• Buitenpoliklinieken Oudenbosch en Etten-Leur.
• Intensive Care – samenwerking met IC Lievensberg ziekenhuis.
• Plannen tot verzelfstandiging Reumatologie, Pijncentrum en Radiologie.
• Systeemkeuze EPD/ERP (in 2013 vast agendapunt voor de stafvergaderingen).
• Integrale bekostiging – medisch specialist na 2014.
• Coloscopiecentrum.
• Renovatie OK.
• Dossieronderzoek sterftecijfers.
• Aanpassing protocol Hoofdbehandelaar.
• Richtlijn euthanasie Franciscus Ziekenhuis.
• Patiëntveiligheid en Kwaliteit (dit is een vast agendapunt voor de stafvergaderingen).
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Kwaliteit
• Maatschappen en vakgroepen ontvangen elke vier maanden een overzicht met alle binnengekomen klachten van patiënten. Dit ter bespreking en opvolging binnen de maatschap/vakgroep.
• De kwaliteitscommissie Medische Staf stimuleert de maatschappen en vakgroepen tot
kwaliteitsverbetering en ziet in een driejaarlijkse cyclus toe op de kwaliteit van het medisch
specialistisch handelen. In 2012 is de commissie gestart met de vierde ronde van de
kwaliteitsbesprekingen. Hiervoor zijn nieuwe criteria opgesteld.
De commissie heeft in 2013 gesprekken gevoerd met twee maatschappen/vakgroepen.
• Waar mogelijk wordt zorg verleend volgens de methodiek van zorgpaden. In 2013 is verder
gewerkt aan de ontwikkeling van onder meer de zorgpaden Hartfalen, Rapid Recovery,
Hoofdpijnpoli en Obstipatie kinderen, en zijn diverse zorgpaden gestart en geïmplementeerd.
• In het kader van Individueel Functioneren Medisch Specialisten zijn in 2013 vijfentwintig
Appraisal & Assessment (A&A) gesprekken gehouden, inclusief vijf gesprekken met medisch
specialisten van brugmaatschappen die in het Lievensberg ziekenhuis zijn gehouden.
Dit houdt in dat er in totaal, vanaf de start in 2009, honderdendrie gesprekken hebben
plaatsgevonden, waarvan achttien in het Lievensberg ziekenhuis. De intentie is om per jaar
ongeveer veertig gesprekken te voeren. Door drukke werkzaamheden rondom de implementatie
van het EPD is deze planning niet gehaald. Veel gesprekken die eind 2013 gepland stonden,
zijn verzet naar begin 2014.
• Medisch specialisten uit diverse maatschappen en vakgroepen verzorgen regelmatig in- en
externe bijeenkomsten en bijscholingslessen, onder meer voor verpleegkundigen, arts- en
co-assistenten, patiënten, huisartsen en overige partners uit het adherentiegebied.
• De medisch specialisten zijn nauw betrokken bij de uitwerking van de tien thema’s uit het VMS
Veiligheidsprogramma ter terugdringing van de onbedoelde vermijdbare schade in
ziekenhuizen.
• In 2013 zijn door diverse maatschappen en vakgroepen patiëntenraadplegingen uitgevoerd.
• Een standaard agendapunt op de stafvergaderingen is Patiëntveiligheid & Kwaliteit. In het kader
hiervan zijn presentaties gehouden over medische fouten en allergie en is een terugkoppeling
gegeven vanuit de Patiëntenklachtencommissie.
• De verbeterpunten uit het calamiteitenoverzicht worden periodiek besproken tussen Stafbestuur
en Raad van Bestuur.
Visitaties
In 2013 werden de volgende maatschappen/vakgroepen gevisiteerd: Revalidatiegeneeskunde,
Artsen-microbioloog, Intensive Care, Plastische chirurgie en Chirurgie.
Collectieven
De vrijgevestigd medisch specialisten zijn verenigd in drie collectieven. Aan het grootste collectief,
de Stafmaatschap Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, nemen 16 maatschappen deel. Daarnaast is er
het collectief Pathologen en het collectief Oogartsen/Plastisch chirurgen.
Overig
Twee door de medische staf gemandateerde medisch specialisten hebben zich in 2013 intensief
bezig gehouden met het EPD. Hierover hebben zij in diverse stafvergaderingen een presentatie
gehouden.
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3.6 Protocollen Advies Commissie
De Protocollen Advies Commissie bestond in 2013 uit vier personen: een voorzitter, een secretaris,
een algemeen lid en een lid, afgevaardigd namens de Raad van Bestuur (vanaf augustus 2013).
Secretariële ondersteuning werd verzorgd door de secretaresse ziekenhuisapotheek. Het lid,
afgevaardigd namens de Raad van Bestuur had als aandachtsgebied het in kaart brengen van de
financiële en organisatorische gevolgen voor het ziekenhuis.
De commissie vergadert niet meer volgens een vast schema. De advisering van de studies wordt per
mail gecommuniceerd om te kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke termijn van de RET 2012.
Vergaderingen worden gepland afhankelijk van hetgeen er te bespreken is. In totaal is de commissie
afgelopen jaar vijf keer bijeen gekomen voor een bespreking.
Beoordeling
In het verslagjaar werden negen WMO-plichtige protocollen beoordeeld, waarbij in alle gevallen een
positief advies gegeven werd. Het waren zes commerciële en drie niet-commerciële trials.
De ingediende protocollen betroffen in alle gevallen multicenter onderzoeken. In vier gevallen ging
het om fase drie geneesmiddelenonderzoek, twee protocollen betroffen observationeel onderzoek.
Daarnaast zijn er nog een fase twee en een interventie studie beoordeeld.
Verder is voor een ingediend protocol overleg met de lokale onderzoeker geweest waarna gezamenlijk overeen gekomen is dat de studie, gezien de zeer beperkte wetenschappelijke waarde, niet
in ons ziekenhuis zal gaan lopen. De commissie heeft voor dit onderzoek geen advies uitgebracht.
Mocht de lokale onderzoeker alsnog tot uitvoering van deze studie wensen over te gaan dan wordt
alsnog advies uitgebracht. Ook zijn zeven niet WMO-plichtige onderzoeken besproken.
De wettelijke termijn voor lokale advisering met betrekking tot een protocol volgens de RET 2012
bedraagt twee weken vanaf het moment dat de indiener het verzoek indient bij de Raad van
Bestuur. In 2013 bedroeg de gemiddelde tijd tot advisering door de PAC dertig dagen nadat het
verzoek om lokale beoordeling ontvangen werd. Voor de meeste protocollen geldt dat deze met een
lichte overschrijding van de termijn werden beoordeeld. Langere overschrijding werd meestal
veroorzaakt door het opvragen van extra financiële informatie of het door de onderzoeker niet
volledig aanleveren van alle gewenste informatie. Wegens de overschrijding is er voor gekozen om
in 2014 weer maandelijks te vergaderen in combinatie met communicatie per mail.
In 2013 heeft de commissie bericht ontvangen van beëindiging van vier studies. Per 31 december
2013 zijn er in het ziekenhuis volgens de gegevens van de PAC vierendertig lopende studies, onder
te verdelen in twee fase twee onderzoeken, veertien fase drie onderzoeken, vijf fase vier
onderzoeken, vijf observationele studies, een epidemiologische studie, een enquête onderzoek
en zes niet geneesmiddel gerelateerde interventieonderzoeken.
3.7 Cliëntenraad
De Cliëntenraad van het Franciscus Ziekenhuis behartigt de gemeenschappelijke belangen van
degenen die kiezen voor de zorg die wordt verleend door het Franciscus Ziekenhuis. Zij doet dit
door op te treden als een actieve, toegankelijke en invloedrijke raad. De Cliëntenraad adviseert niet
alleen, maar praat ook mee over de ontwikkelingen in de ziekenhuisorganisatie. Een optimale zorg
voor de cliënten staat centraal, met accenten op kwaliteit en communicatie.
Binnen de mogelijkheden van het Franciscus Ziekenhuis kan de Cliëntenraad de invloed van de
cliënten op de vraaggerichte zorg versterken. Met als resultaat dat iedere cliënt de zorg krijgt die hij
nodig heeft. De cliëntenraad kan dit realiseren door systematisch na te gaan op welke wijze de
kwaliteit en de kwantiteit van de zorg gegarandeerd of verbeterd kan worden.
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Adviseren
De Cliëntenraad neemt binnen het ziekenhuis een onafhankelijke positie in en bestaat uit
vrijwilligers die afkomstig zijn uit het werkgebied van het ziekenhuis. De Cliëntenraad kijkt vanuit
het oogpunt van de patiënt naar de zorg van het Franciscus Ziekenhuis. De raad denkt mee over het
ziekenhuisbeleid en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur.
Vooral in deze periode waarin er veel veranderingen in de zorg plaatsvinden, is de Cliëntenraad van
groot belang bij het behartigen van de belangen van alle cliënten. De Cliëntenraad is aangesloten
bij het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg, dit is een landelijke organisatie.
De Cliëntenraad heeft zich in 2013 zeer intensief bezig gehouden met de voorgenomen fusie met
het Lievensberg ziekenhuis. De overige onderwerpen die op de agenda stonden waren:
reorganisatie, gastvrijheid, wachttijden, patiëntenraadpleging, kwaliteit en veiligheid,
verpleegkundige zorgvisie, financiën, bestuurlijke fusie en de benoeming van de Raad van Bestuur
met betrekking tot de bestuurlijke fusie.
Contact met medewerkers
De Cliëntenraad professionaliseert zich en wil daarvoor informatie vanuit de organisatie ontvangen.
Het contact met medewerkers is essentieel om een goed beeld te krijgen van wat er speelt.
De Cliëntenraad heeft contacten door het gehele ziekenhuis.
Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad van het Franciscus Ziekenhuis bestaat uit maximaal negen leden. In 2013 heeft de
Cliëntenraad de raad aangevuld met twee aspirant-leden (deze leden zijn drie maanden aspirant-lid
voordat zij formeel toetreden tot de Cliëntenraad). De raad bestond eind 2013 na toetreding van de
twee aspirant-leden uit zeven leden.
Vergadercyclus
De Cliëntenraad maakt gebruik van verschillende overlegsituaties, namelijk:
• Maandelijks overleg met de leden van de Cliëntenraad.
• Driemaandelijks overleg met de Raad van Bestuur.
• Jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht.
• Diverse interne overlegvormen, zoals met de Ondernemingsraad of met de klachtenfunctionaris.
• Diverse externe overlegvormen, zoals de contacten met cliëntenraden van andere ziekenhuizen.
• Daarnaast heeft de Cliëntenraad een afvaardiging in de kerngroep NCZ
(Netwerk Cliëntenraden in de Zorg).
• Het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad heeft maandelijks overleg met de voorzitter
van de Raad van Bestuur.
• Leden van de Cliëntenraad wonen ook regelmatig interne bijeenkomsten bij zoals zorgpodia
en de werkgroep gastvrijheid.
Ondersteuning Cliëntenraad
De Cliëntenraad heeft geen eigen budget en wordt financieel ondersteund door de organisatie.
Verder heeft de Cliëntenraad ondersteuning van een ambtelijk secretaris. De Cliëntenraad streeft er
naar om jaarlijks op scholing te gaan ter ondersteuning van lopende zaken. In 2013 heeft de
Cliëntenraad zich door een extern adviseur op beleidsmatig gebied en een extern adviseur op
juridisch gebied laten ondersteunen met betrekking tot de voorgenomen fusie met Lievensberg
ziekenhuis.
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3.8 De Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) heeft vijftien zetels en werkt met vaste commissies voor P&O, F&I,
Facilitair en de Medisch Ondersteunende Sector. Verder werkt de OR met projectgroepen die ingezet
worden indien een onderwerp daarvoor geschikt is. De OR en de vaste commissies worden
aangestuurd door het dagelijks bestuur, dat gevormd wordt door de voorzitter, vice-voorzitter
en de ambtelijk secretaris.
Vergadercyclus
De leden van de OR komen elke dinsdagmiddag bij elkaar. Daarnaast zijn er verschillende
gestructureerde overlegsituaties, namelijk:
• Overlegvergadering tussen OR, Raad van Bestuur en hoofd P&O, vier maal per jaar, waarvan
eenmaal met de Raad van Toezicht.
• OR-vergadering, plenaire vergadering, vier maal per jaar definitief met daarnaast nog vijf maal de
optie tot vergaderen indien het nodig is.
• Delegatieoverleg, dit is een gesprek tussen de Raad van Bestuur, het hoofd P&O en het dagelijks
bestuur van de OR, tweewekelijks.
• Commissie-overleggen met de vaste commissies van de OR en de afvaardiging van de
organisatie, vier maal per jaar.
• De commissie P&O heeft contacten met de arbo-arts.
• Bijna wekelijks overleg tussen de leden van de OR, de vaste commissieleden en de
projectgroepleden.
Een delegatie van de OR neemt naast bovenstaande overleggen ook deel aan landelijke overlegvormen. Met de andere adviesorganen in het Franciscus Ziekenhuis, de Cliëntenraad, de VAR en het
Stafbestuur heeft ook overleg plaatsgevonden.
Onderwerpen in 2013
Instellingsbrede onderwerpen worden door één of meerdere commissies of projectgroepen
uitgewerkt en verder afgehandeld door de OR. In 2013 zijn onder andere de volgende onderwerpen
aan de orde geweest: RI&E’s, bereikbaarheidsdiensten, generiek functiehuis, lateralisatie chirurgie,
investeringen meerjarenplan, levensfase bewust personeelsbeleid, aanpassingen werktijden,
rest- en verlofuren, roostering, jaarrekening, viermaandsrapportages, conceptopdracht VAR, PLB
uren, beleidskaderbrief, beleidsnotitie IGM, procedure BMW topstructuur, aanstelling nieuw lid Raad
van Toezicht, aanstelling lid Raad van Bestuur, invulling personele unie, bestuurlijke fusie, convenant
medezeggenschap en organisatie.
Scholing
De OR maakt sinds 2012 bijna geen gebruik meer van een algemeen scholingsdoel. De OR en de
commissies/projectgroepen laten zich meer onderwerpgericht scholen. Op deze manier vergroten
de OR-leden hun kennis en expertise over bepaalde onderwerpen die in de organisatie spelen. Ook
het dagelijks bestuur laat zich regelmatig bijscholen, zoals een scholing gericht op de voorgenomen
fusie. De Ondernemingsraden van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis hebben
een kennismakingsochtend gehad.
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3.9 Verpleegkundige Adviesraad
De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) bestaat uit zeven leden. In 2013 heeft er een wisseling
plaatsgevonden bij de voorzitter en vicevoorzitter. Ook zijn er twee nieuwe leden toegetreden.
Onderwerpen
In 2013 heeft de VAR zich met de volgende activiteiten en onderwerpen bezig gehouden:
• Deelname aan diverse werkgroepen zoals Patiëntenveiligheid (jaarthema),
Elektronisch Patiënten dossier (EPD), Kliniek op orde, VIM-meldingen en Bevoegd en Bekwaam.
• Deelname aan de dag van de zorg, met als thema patiëntveiligheid en privacy.
• Overleg gevoerd met de VAR Lievensberg ziekenhuis over voorgenomen fusie, EPD en
verpleegkundige zorgvisie.
• Thematische audits kwetsbare ouderen besproken met de betrokken zorgeenheden.
De VAR beschikt over een boekje wat een aantal standaard procedures bevat. Op aanvraag wordt
het VAR boekje uitgereikt. Iedere gebruiker is vrij om er zijn eigen geheugensteuntje van te maken.
Een rekenboekje maakt deel uit van het VAR boekje. Voor leerlingen worden presentaties door de
VAR gehouden. Deze vinden ongeveer driemaal per jaar plaats. Op aanvraag worden presentaties
verzorgd voor teamvergaderingen.
Adviezen
Over de volgende onderwerpen heeft de VAR een advies uitgebracht:
• Reorganisatie
• Leidinggevende structuur
• Aquapack
• Convenant
• Bestuurlijke fusie en statuten
• Verpleegkundige zorgvisie
• Voorschrijven medicatie
• Personele unie
Vergadercyclus
De leden van de VAR komen eenmaal in de veertien dagen bij elkaar. Daarnaast zijn er verschillende
gestructureerde overlegsituaties, namelijk:
• Overlegvergadering tussen Raad van Bestuur, zesmaal per jaar.
• Vergadering Algemeen bestuur VAR, eens in de zes weken,
dagelijks bestuur overlegt eens in de veertien dagen.
• Overleg met de OR eens in de twee maanden en met het Stafbestuur eenmaal per jaar.
• Met de VAR Lievensberg ziekenhuis kwam de VAR van het Franciscus Ziekenhuis afgelopen jaar
verschillende keren bijeen. Er wordt gestreefd naar een integratie van beide verpleegkundige
adviesraden in 2014.
• Deelname regionale bijeenkomsten met meerdere Verpleegkundige Adviesraden van
Zuid-Nederland.
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4. Beleid, inspanning en prestaties
4.1 Meerjarenbeleid
4.1.1 Missie
De missie van het Franciscus Ziekenhuis geeft aan waar het ziekenhuis voor staat en
waar ze aan werkt:.
• Multidisciplinaire professioneel specialistische zorg is de kern van ons bestaan.
• We vinden het belangrijk geworteld te zijn in de regio.
• We sluiten aan bij de behoefte van de patiënt.
• We kunnen het niet alleen, maar werken samen: intern, maar ook extern.
• We zorgen voor continuïteit van de ziekenhuiszorg.
• Vernieuwing is een onlosmakelijk onderdeel van het werk: inhoudelijk én procesmatig.
4.1.2 Visie
In haar visie kiest het Franciscus Ziekenhuis ondubbelzinnig voor verbinding en vernieuwing.
Verbinding met inwoners uit haar werkgebied, verbinding met patiënten, verbinding met andere
zorgverleners in de regio en verbinding tussen medisch (ondersteunend) specialisten en
medewerkers binnen het Franciscus Ziekenhuis. De complexer wordende zorg vereist
multidisciplinaire samenwerking. Verbinding met patiënten en tussen zorgverleners is het
antwoord op deze complexere zorgvraag. Daarbij vragen inhoud en organisatie van zorg
constant om vernieuwing.
Vernieuwen om te voldoen aan de nieuwste medische inzichten, vernieuwing op het gebied van
medische technologie en ICT en vernieuwing in de wijze van samenwerking. Vernieuwing van de
externe samenwerking door inbedding van het Franciscus Ziekenhuis in de regio en door de wijze
waarop zorg wordt verleend in nauwe samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, instellingen
voor verpleging en verzorging en andere zorgaanbieders. Vernieuwing van de interne samenwerking
waarbij patiëntenprocessen leidend zijn bij de inrichting en organisatie van zorg.
Visie 2020
In 2010 heeft het Franciscus Ziekenhuis Visie 2020 ontwikkeld. Deze visie geeft richting aan het
ziekenhuis voor de komende jaren en geeft antwoord op de vraag hoe het ziekenhuis wil omgaan
met de veranderende eisen van de omgeving en de wensen van de patiënt. Kernpunten uit de Visie
2020 zijn:
• Visie op patiëntenzorg
- Zorg is dichtbij beschikbaar en geworteld in de sociale omgeving.
- Wat kwaliteit van zorg is wordt bepaald in samenhang met de omgeving.
- Kwaliteit van zorg hangt direct samen met de kwaliteit van samenwerking.
- Kwaliteit van zorg vraagt om een zorgvuldige balans tussen herkenbaarheid van
behandelaar enerzijds en specialisatie en functiedifferentiatie anderzijds.
• Visie op medewerkers
- Kernwaarden zijn professionaliteit, passie voor de zorg en plezier in het werk.
- Behoud van medewerkers is goed voor medewerkers en het ziekenhuis.
- Opleiden van nieuwe professionals is vanzelfsprekend.
- Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk.
- Ondernemerschap en een externe oriëntatie van medewerkers zijn noodzakelijk voor
vernieuwing.
• Visie op samenwerking
- De patiënt ervaart de zorg als vanzelfsprekend en samenhangend.
- Samenwerking vereist een gedeelde visie op patiëntenzorg.
- Samenwerking met externe partijen is noodzakelijk om kwaliteit en doelmatigheid van zorg
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blijvend te waarborgen.
• Visie op innovatie
- Een verandercultuur is noodzakelijk om inhoud, processen en organisatie van zorg continu
te verbeteren.
- Informatisering is een belangrijke pijler voor het continu verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid.
4.1.3 Strategisch beleidsplan
In 2011 is het strategisch beleidsplan voor de periode 2011-2013 opgesteld.
Het strategisch beleidsplan is gestoeld op acht thema’s:
1. Breed pakket van medisch specialistische zorg in de regio
Het Franciscus Ziekenhuis kiest voor het aanbieden van een breed pakket aan medisch-specialistische zorg. Hier wordt voor gekozen vanuit de overtuiging dat patiënten behoefte hebben aan
zorg dichtbij huis, geleverd door zorgaanbieders die ingebed zijn in de regio. Om dit waar te maken
wordt niet-vrijblijvende samenwerking aangegaan met andere ziekenhuizen en ketenpartners in
West-Brabant. Met het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom is een fusietraject ingegaan. Deze
samenwerking garandeert dat een breed pakket van kwalitatief hoogwaardige medisch-specialistische zorg voor patiënten uit het werkgebied in de regio beschikbaar blijft.
2. Persoonlijke en gastvrije zorg
Het Franciscus Ziekenhuis staat voor persoonlijke zorg. Medewerkers werken samen in een
organisatie die georganiseerd is rondom de zorgvraag van de patiënt. Concentratie zal plaatsvinden
van complexe behandelingen met een laag volume. Uitgangspunt voor het Franciscus Ziekenhuis
echter blijft een generalistisch werkend medisch specialist waardoor altijd duidelijk blijft welke
dokter de regierol vervult voor het behandelproces van de patiënt. Evenzo is voor de patiënt
duidelijk wie binnen het Franciscus Ziekenhuis aanspreekbaar is ten aanzien van zijn/haar
zorgproces. Deze zorg wordt geleverd door betrokken medewerkers in een organisatie waar
patiënten zich welkom voelen.
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3. Veilige zorg door betrokken en gekwalificeerd personeel
Het Franciscus Ziekenhuis staat voor veilige zorg die kwalitatief goed is. Wat kwaliteit is wordt
bepaald in samenhang met verwachtingen van de patiënt en de omgeving. De basis voor
kwalitatieve en veilige zorg zijn medewerkers en medisch specialisten die zich bewust zijn van de
risico’s van hun handelen en een cultuur die stimuleert om te leren van fouten en te verbeteren.
Veel belang wordt gehecht aan de zelfverantwoordelijkheid van medewerkers en medisch
specialisten om de eigen deskundigheid te onderhouden. Een externe oriëntatie is nodig om
blijvend op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die bijdragen aan veilige en kwalitatieve zorg.
Vanuit de organisatie wordt dit gefaciliteerd. Werven, opleiden en behouden van medisch
ondersteunend specialisten en medewerkers vormt daarom, mede gezien de krapper wordende
arbeidsmarkt voor specialistische functies, één van de speerpunten van het strategisch beleid.
4. Duurzame relatie met andere zorgaanbieders
Zorg wordt dicht bij huis aan de patiënt geleverd. Complexer wordende zorg vraagt om afstemming
in de keten en een visie op zorg die gedeeld wordt door zorgaanbieders in de regio. Daarvoor is
het belangrijk dat zorgaanbieders geworteld zijn in de regio en dat multidisciplinaire zorg in gezamenlijkheid wordt verleend. Ketenfinanciering stimuleert samenwerking en zorgt voor versterkte
onderlinge afhankelijkheid van zorgaanbieders in de keten. Het Franciscus Ziekenhuis kiest voor
duurzame relaties met ziekenhuizen en ketenpartners in de regio.
5. Procesgerichte organisatie
De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het slechten van grenzen tussen afdelingen die
betrokken zijn bij dezelfde zorgprocessen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van multidisciplinaire zorgpaden samen met ketenpartners en de coalitiebeweging waarbij professionals van
verschillende disciplines en afdelingen gezamenlijk werken aan het verbeteren van het proces voor
de patiënt. In de komende beleidsperiode zullen deze ontwikkelingen worden doorgezet.
Uitgangspunt is het creëren van een verbetercultuur waarin de patiënt centraal staat en die een
beroep doet op de professionaliteit van medewerkers die sturing geven aan het proces.
6. Meer met minder
Ontwikkelingen op het gebied van de bekostiging van de ziekenhuiszorg zijn talrijk. De overgang
naar de prestatiebekostiging, het vervallen van de transitiefinanciering, de weinig transparante
productstructuur en de andere wijze van contractering door zorverzekeraars kunnen in dat kader
worden genoemd. Deze ontwikkelingen zullen resulteren in een scherpere prijsstelling bij de
contractering van zorg, het afschaffen van de bevoorschotting en een veel directere relatie tussen
productie en opbrengsten. Intern zorgen investeringen in bouw en een nieuw Ziekenhuisinformatie-systeem tot een toegenomen kapitaalsbeslag. Deze ontwikkelingen vragen om een
bedrijfsvoering die gericht is op het sturen op balans tussen kosten en opbrengsten en een
organisatiestructuur die deze sturing op decentraal niveau faciliteert. Het vraagt ook om
toenemende participatie van medisch specialisten bij de bedrijfsvoering.
7. Sturen met informatie
Zorgvuldige vastlegging en het waarborgen van de toegankelijkheid van patiëntgegevens zijn
essentieel voor goede multidisciplinaire zorg. Verbinding met patiënten en zorgaanbieders vereist
een goede gegevensuitwisseling waar nodig. Het sturen op processen en het afleggen van verantwoording aan de samenleving vragen om een duidelijke informatiearchitectuur en goede mogelijkheden om informatie te ontsluiten. Het toekomstbestendig inrichten van de ICT systemen voor
zowel de directe patiëntenzorg als de ondersteunende processen en het toegankelijk maken van
stuurinformatie staat centraal.
8. Gefaseerde bouw
In de afgelopen jaren zijn de voorwaarden gerealiseerd om te starten met renovatie en nieuwbouw
die de capaciteit en toegankelijkheid van het Franciscus Ziekenhuis moeten waarborgen. Renovatie
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is gericht op het bieden van een gastvrije zorg in een patiënt- en medewerkervriendelijke omgeving.
De fasering van nieuw- en verbouw activiteiten wordt afgestemd op de ontwikkelingen in de samenwerking met andere ziekenhuizen in West-Brabant. Flexibiliteit ten aanzien van de capaciteit en het
kunnen inspelen op de gevolgen van spreiding en concentratie in de regio zijn bij de bouwactiviteiten dan ook belangrijke uitgangspunten.
4.1.4 Zorgvolume
Het aantal klinische opnames en het aantal dagopnames vertoont een lichte daling ten opzichte van
2012. Het totaal aantal polikliniekbezoeken stijgt daarentegen licht. De gemiddelde verpleegduur
daalt ten opzichte van 2012 verder van 5,13 naar 4,9 een positieve en wenselijke ontwikkeling. Wel
is een duidelijke verzwaring van de zorg waarneembaar de patiëntmix laat zien dat (mede door de
verschuivingen naar de eerstelijn) de zorgzwaarte in het ziekenhuis toeneemt. Daarnaast lijken zowel de recessie als de verhoging van het eigen risico voor veel mensen een aanleiding voor lagere
zorgconsumptie. Ten opzichte van de landelijke productiedalingen blijft de productiedaling van het
Franciscus Ziekenhuis achter..
4.2 Algemeen beleid verslagjaar
Hieronder wordt een selectie van de activiteiten/speerpunten benoemd die in het verslagjaar
hebben geleid tot belangrijke resultaten van het ziekenhuis.
4.2.1 Fusie Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis
Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom hebben
in augustus 2012 bekend gemaakt dat zij na jarenlange samenwerking willen fuseren tot één ziekenhuisorganisatie met twee hoofdlocaties met elk een eigen profiel. Op die manier kunnen patiënten
in de regio Roosendaal - Bergen op Zoom blijven rekenen op een breed aanbod van ziekenhuiszorg
van hoge kwaliteit. Door de fusie blijft het ziekenhuis ook een aantrekkelijke werkplek voor medisch
specialisten en medewerkers. Hoewel de fusie niet is gericht op bezuinigingen worden er ook
voordelen behaald op het gebied van kosten en investeringen.De kwaliteits- en volumenormen
waaraan ziekenhuizen moeten voldoen worden steeds hoger. Voor middelgrote ziekenhuizen als het
Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis is het niet mogelijk om individueel te (blijven)
voldoen aan alle normen. Dat kan wel als de ziekenhuizen samenwerken en fuseren, waarbij delen
van de zorg worden geconcentreerd.
Dichtbij wat kan en centraal wat moet
Voorlopig blijven de beide ziekenhuizen vanaf de huidige hoofdlocaties en buitenpoli’s werken. Er is
wel al gestart met de concentratie van sommige behandelingen op één van de beide locaties. Hierbij
geldt het uitgangspunt ‘dichtbij wat kan en centraal wat moet’. Het accent zal bij het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal komen te liggen op oncologie oftewel de behandeling van kanker, en bij het
Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom op acute complexe zorg. Vrijwel alle patiënten in de regio
Roosendaal – Bergen op Zoom kunnen binnen de wettelijk vastgestelde 45 minuten in het Lievensberg ziekenhuis zijn. Op langere termijn (streefdatum 2025) zal er een nieuw ziekenhuis met spoedeisende hulp, operatiekamers en intensive care worden gebouwd op een nog te bepalen locatie.
Melding fusie bij ACM
Op 20 december 2012 hebben de Raden van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis en het
Lievensberg ziekenhuis de melding van de voorgenomen fusie ingediend bij de Nederlandse
Mededingingsautoriteit, thans Autoriteit Consument en Markt (ACM). Op 12 juni 2013 kwam het
bericht dat de ACM in haar voorlopig onderzoek oordeelt dat de fusie tussen het Franciscus
Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom de keuzemogelijkheden
voor patiënten en zorgverzekeraars zou kunnen beperken. De uitspraak van de ACM betekende dat
de ziekenhuizen om te mogen fuseren een vergunning van de ACM nodig hebben.
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Goedkeuring ACM
Op 1 juli 2013 hebben beide ziekenhuizen de vergunningsaanvraag bij het ACM ingediend. Op 30
september berichtte de ACM dat zij haar goedkeuring hechtte aan de fusie tussen het Franciscus
Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom. Het ACM besluit maakte hiermee de weg vrij om toe te werken naar een bestuurlijke fusie per 31 december 2013 en een
juridische en organisatorische fusie per 31 december 2013.
Eén van de overwegingen van het ACM om deze fusie goed te keuren, 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. De ACM vindt dat de keuzevrijheid van de patiënt voldoende behouden blijft.
Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
De Raden van Toezicht hebben in hun decembervergaderingen in 2013 besloten om per 1 januari
2014 de statuten van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis te wijzigen en de
Raad van Bestuur van beide ziekenhuizen uit te breiden van twee naar vier personen.
Raad van Bestuur
In het Franciscus Ziekenhuis zullen per 1 januari 2014 mevrouw Ineke Smalbraak en de heer Hans
Ensing toetreden tot de Raad van Bestuur die voorheen bestond uit mevrouw Janneke van Vliet en
de heer Jan van den Brand. In het Lievensberg zal het omgekeerd plaatsvinden. Daar zullen
mevrouw Janneke van Vliet en de heer Jan van den Brand toetreden tot de Raad van Bestuur.
Hiermee zal de bestuurlijke fusie tussen beide ziekenhuizen op 1 januari 2014 een feit zijn.
De volgende stap is de juridische fusie per 1 januari 2015.
Voorzitter
De Raad van Toezicht van het Franciscus Ziekenhuis heeft ook besloten om per 1 januari 2014 de
heer Ensing te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis. De
Raad van Toezicht van Lievensberg ziekenhuis heeft de eerdere benoeming van de heer Ensing tot
voorzitter van de Raad van Bestuur van het Lievensberg ziekenhuis bekrachtigd.
Raad van Toezicht
Om de bestuurlijke fusie af te ronden is ook besloten om op 1 januari 2014 de leden van de Raad van
Toezicht van het ene ziekenhuis te benoemen in het andere ziekenhuis. De Personele Unie van de
Raden van Toezicht gaat samen vergaderen.
Voorzitter
Mevrouw Schutjens, in 2013 nog voorzitter Raad van Toezicht Franciscus Ziekenhuis, wordt per 1
januari 2014 voorzitter in de Personele Unie van de Raden van Toezicht. De heer Van den
Nieuwenhuijzen, in 2013 voorzitter Raad van Toezicht Lievensberg ziekenhuis, wordt vice-voorzitter.
4.2.2 Moeder- en Kindcentrum
Met de goedkeuring van de fusie heeft ook de realisatie van het Moeder- en Kindcentrum een ‘go’
gekregen. Om de geplande openingsdatum te halen (1 januari 2015) is eind 2013 gestart met de
voorbereidingen van de bouw, uiteraard na goedkeuring door de adviesorganen.
Het centrum komt op de bovenste verdieping van twee nieuw te bouwen etages, bovenop de
bestaande Spoedeisende hulp van het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom. Op de eerste
etage komt een Geriatrisch Revalidatiecentrum van tante Louise-Vivensis.
Klinische verloskunde en neonatologie
In het Moeder- en Kindcentrum wordt de klinische verloskundige zorg en de zorg rond te vroeg
geboren kinderen geconcentreerd voor de gehele regio. Daarnaast biedt het centrum de eerstelijns
en poliklinische zorg voor zwangeren, en voor moeder en zuigeling voor de patiëntengroep uit het
verzorgingsgebied van Lievensberg.
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De eerstelijns en poliklinische patiëntengroep uit het verzorgingsgebied van het Franciscus
Ziekenhuis blijft aanwezig in Roosendaal. In het Moeder- en Kindcentrum komen luxe beval-,
kraam- en couveusesuites volgens het hotelprincipe.
4.2.3 Reorganisatie
De Raad van Bestuur heeft in 2011 besloten om een reorganisatie door te gaan voeren. De plannen
hiervoor zijn begin november 2012 als een voorgenomen besluit aangeboden aan de
adviesorganen. De reorganisatie, inclusief een nieuwe topstructuur, is op 1 juni 2013 ingevoerd.
Uitgangspunten
De reorganisatie is gebaseerd op drie uitgangspunten:
• De organisatiestructuur sluit aan op de inrichting van patiëntprocessen en zorgpaden.
De organisatie van de zorg is logisch afgestemd op de zorgvraag van de patiënt.
• De medisch specialist participeert in de bedrijfsvoering (duaal management), wat
betekent dat de medisch specialist samen met het management stuurt op het op doelmatige
wijze realiseren van kwalitatief hoogwaardige medische zorg.
• De organisatiestructuur faciliteert het sturen op resultaat. Leidinggevenden hebben samen met
de medische staf de mogelijkheden en bevoegdheden om te sturen op kosten en opbrengsten.
Zorgeenheden
In de nieuwe organisatiestructuur zijn zeven zorgeenheden onderscheiden die bestaan uit specialismen met een vergelijkbaar zorgproces. Binnen een zorgeenheid ligt de focus op uniformiteit in
proces, afgestemd op de belangrijkste patiëntengroepen. Per zorgeenheid is een manager aangesteld. Elke zorgeenheid bestaat uit polikliniek, kliniek (indien van toepassing) en functies die specifiek zijn voor de eenheid, bijvoorbeeld hartfunctieonderzoek en longfunctieonderzoek. Binnen de
zorgeenheden is de functie van meewerkend teamleider ingericht, zowel binnen de klinische als
binnen de poliklinische zorg. Daarmee zijn de bestaande functies vervallen van senior
verpleegkundige, teamleider en coördinerend medewerker. Binnen de polikliniek geldt dat ook voor
de functies van planner en kwaliteitscoördinator. Voor de functies die zijn vervallen is het sociaal
plan in werking getreden waarbij het uitgangspunt is behoud van werk en maximale inspanning
om iedereen intern te herplaatsen.
4.2.4 Bouw
Verbouwing Nucleaire Geneeskunde
In januari 2013 is de afdeling Nucleaire Geneeskunde verbouwd voor de plaatsing van een PET-CT
scanner, en de vervanging van drie gammacamera’s door een nieuwe gammacamera en een Spect
CT-scanner. Voor plaatsing van de nieuwe apparatuur zijn de ruimten bouwkundig aangepast en is
met name de elektrische capaciteit vergroot en de luchtbehandeling aangepast. Ook is er een
ruimte op de afdeling radiologie omgebouwd voor de plaatsing van een tweede CT-scanner.
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Renovatie HKL
In mei van het jaar heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de elektrische hoofdstructuur. Dat
betekende dat twee bestaande hoofdverdeelinrichtingen volledig gereviseerd zijn en dat aan de
verder in de gebouwen gelegen zogenaamde subverdelers groot onderhoud is uitgevoerd. De
meet- en regelsystemen die de juiste werking van de noodstroominstallatie moeten aansturen zijn
volledig vervangen. Alle energietransportkabels zijn geïnspecteerd en zo nodig vervangen. Tevens
is de verdeling van de energieverbruikers vanaf de hoofdverdeelinrichtingen heringericht, waardoor
in de toekomst flexibiliteit is gecreëerd bij toenemende elektrische energievraag in de verschillende
gebouwdelen.
Renovatie Operatiekamers
In 2013 is het OK complex gerenoveerd. Voor de renovatie is een tijdelijk OK complex boven op
het Poortgebouw geplaatst, wat in juli 2013 in gebruik is genomen. Hiermee is de weg vrijgemaakt
voor de renovatie van het bestaande OK complex. Het tijdelijk OK complex bestaat uit zes operatiekamers. Alle nutsvoorzieningen en medische apparatuur worden door het Franciscus Ziekenhuis zelf
voorzien. De holding en recovery van het ziekenhuis complex blijven gewoon in bedrijf.
De uitvoering van de OK renovatie is begin september gestart en was half december bouwkundig
gereed. Inhoudelijk bestaat het project uit kaalslag van het complex en de techniek. Het aantal OK’s
is van acht teruggebracht naar zes en het complex is uitgerust met een opdekruimte voorzien van
drie opdekplaatsen. De voornaamste technische aanpassingen zijn de luchtbehandeling en scheiding per OK, 3 x 3 meter plenums, toename van het aantal apparatuurpendels, uitbreiding van de
beeldtechnische faciliteiten, ICT en het patiëntvriendelijker maken van de OK. Bouwkundig is het
complex volledig vernieuwd. De eerste zeven weken van 2014 worden gebruikt voor het inregelen
van de techniek, valideren van de ruimten en trainen van het OK personeel. In februari 2014 wordt
het gerenoveerde complex in gebruik genomen.
Instandhouding
In de loop van het jaar is een aantal instandhoudingprojecten uitgevoerd. Dit betreffen ‘kleine’
aanpassingen aan gebouwen, techniek en/of infrastructuur om het ziekenhuis aan te passen aan
de ontwikkelingen in de zorgprocessen.
Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI)
In mei van het jaar is het ZRTI in eigen beheer gestart met de bouw van een radiologisch behandelcentrum op het Franciscus terrein. De zorg die het ZRTI biedt sluit aan op de behandeling van
oncologische patiënten door het Franciscus Ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft de nutsvoorzieningen
aangeleverd en het terrein aangepast.
4.2.5 Zorgpaden
Het Franciscus Ziekenhuis gebruikt zorgpaden om zorgprocessen voor specifieke diagnosegroepen
zo optimaal mogelijk te organiseren. Een zorgpad is erop gericht om de diagnose, behandeling en
de nazorg zó op elkaar af te stemmen dat het zorgtraject snel, veilig en comfortabel kan worden
doorlopen. Zorgpaden zijn bruikbaar voor diagnosegroepen waarbij het zorgtraject in redelijke
mate voorspelbaar is en waarbij meerdere specialismen en afdelingen betrokken zijn.
Het afgelopen jaar is het ingezette beleid gecontinueerd en is de ontwikkeling van meerdere nieuwe
zorgpaden gestart zoals voor patiënten met slaapproblemen en terugkerende hoofdpijn. Verwacht
wordt deze paden begin 2014 te implementeren. In juni is het ziekenhuis gestart met het zorgpad
darm- en endeldarmkanker. Het doel is om de periode van onzekerheid voor de patiënt zo kort
mogelijk te houden.
Automatisering wordt als een belangrijk hulpmiddel gezien om zorgpaden in de dagelijkse werkroutine te implementeren, zowel door digitaal ondersteunen van de processtappen in een zorgpad
als het gericht terugkoppelen van (indicator-) informatie. Het nieuwe EPD biedt belangrijke

Jaardocument 2013

32

mogelijkheden om zorgpaden digitaal beter te ondersteunen, zoals het werken met verpleegplannen voor specifieke patiëntengroepen. Het verbeteren van de digitale ondersteuning van zorgpaden
is een belangrijk thema voor 2014.
In 2012 hebben vier medewerkers de tweedaagse opleiding ‘zorgpaden’ vanuit het netwerk gevolgd.
Twee medewerkers hebben de meerdaagse expertopleiding gevolgd en per januari 2014 succesvol
afgerond.
Ketenzorgpad CVA verkozen tot beste zorgpad
Het Franciscus Ziekenhuis participeert actief in het Belgisch-Nederlandse Netwerk Klinische Paden.
Binnen dit netwerk wordt kennis over zorgpaden en methodiek uitgewisseld tussen ziekenhuizen.
Op 10 oktober 2013 is het ketenzorgpad CVA regio Roosendaal/Moerdijk verkozen tot beste zorgpad
2013. Dit is de prijs die jaarlijks vanuit het Netwerk Klinische Paden aan een zorgpad wordt toegekend. Het ketenzorgpad is een transmuraal samenwerkingsverband van het Franciscus Ziekenhuis,
Stichting Groenhuysen, Surplus zorg en TWB Thuiszorg met Aandacht en omvat het gehele
behandeltraject van patiënten met een CVA (beroerte): vanaf de verwijzing door de huisarts naar de
spoedeisende hulp van het ziekenhuis, naar opname op de verpleegafdeling en via revalidatie uiteindelijk naar nazorg om de patiënt in zijn/haar eigen zijn/haar eigen omgeving terug te laten gaan.
4.2.6 Gastvrijheid
Gastvrije zorg staat op de bestuurlijke agenda en is belegd in het visiedocument ‘Visie 2020’ van het
Franciscus Ziekenhuis. In 2012 is gestart met het project Gastvrije Zorg. Het is een meerjarig project
wat wordt ontwikkeld door een team enthousiaste medewerkers, samengesteld uit alle disciplines
van het ziekenhuis, de zogeheten Kopgroep. Het Franciscus Ziekenhuis heeft deelgenomen aan het
programma ‘Gastvrijheidszorg met sterren’ en kreeg in 2013 wederom drie sterren toegekend. Het
ziekenhuis is er trots op het niveau van 2012 te hebben kunnen vasthouden.
Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de gastvrijheidszorg
in zorginstellingen in Nederland. Het classificatiesysteem beoordeelt de instellingen op het gebied
van eten, drinken, ambiance, service en gastvrijheid.In 2013 is een campagne gestart voor het
werven van ambassadeurs van gastvrijheid. Het ambassadeurs corps telt inmiddels ruim 50 leden
uit de gehele organisatie, waaronder een aantal medisch specialisten.
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4.2.7 Digitale ontwikkelingen
Het jaar 2013 heeft voor de afdeling I&A volledig in het teken gestaan van de implementatie
trajecten van een nieuw ZIS/EPD (HiX van Chipsoft), een nieuw ERP (AX4Health van Avanade) en de
implementatie van VDI (Virtuele Desktop Interface). AX4Health en HiX zijn op respectievelijk 15
september en 25 oktober succesvol in productie genomen in het Franciscus Ziekenhuis en in het
Lievensberg ziekenhuis. VDI is begin juni (AX4Health) en in oktober (HiX) in productie genomen in
het Franciscus Ziekenhuis.. Redenen voor de introductie van VDI waren: noodzaak om delen van de
huidige infrastructuur te vervangen, vervanging van Windows XP door Windows 7 (omdat Microsoft
stopt met de ondersteuning van XP in april 2014) en het gegeven dat de beperkingen c.q.
tekortkomingen van het ‘fat client’ werkplekconcept steeds manifester werden. De voortschrijdende
digitalisering van de zorg- en bedrijfsprocessen stelt andere, nieuwe eisen aan het werkplekconcept.
Hieronder staan de belangrijkste werkzaamheden benoemd die, voornamelijk in het kader van
beide implementatietrajecten, zijn uitgevoerd.
ZIS/EPD – HiX
Al in 2012 is door beide ziekenhuizen besloten om voor HiX gebruik te gaan maken van één
database; dus één omgeving voor beide ziekenhuizen. De afdeling I&A heeft in samenspraak met
het Lievensberg ziekenhuis de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Ontwerpen en inrichten van één gezamenlijke infrastructuur voor HiX.
• Aanleggen van redundant darkfiber verbindingen tussen beide ziekenhuizen.
• Inrichten van een centrale meldkamer en het inrichten/organiseren van een centraal meldpunt in
het Franciscus ten behoeve van de livegang.
• Deelname aan werkgroepen en projectgroepen tijdens de implementatiefase van HiX.
• Uitvoeren van de conversie voor beide ziekenhuizen.
• Afronden en implementeren van het gemeenschappelijke beheerplan.
• Inventariseren, aanschaffen en tijdig uitrollen van alle benodigde randapparatuur
(zoals 24”-schermen, labelprinters, scanners).
De werkzaamheden vonden plaats in het Franciscus Ziekenhuis. De afdeling I&A heeft alle werkgroepen en aspectgroepen gefaciliteerd. Hierbij is rekening gehouden met de noodzaak dat medewerkers vanuit de locatie in Bergen op Zoom moesten kunnen inloggen in het Franciscus Ziekenhuis.
ERP – AX4Health
Voor AX4Health zijn twee gelijke, maar fysiek gescheiden omgevingen ingericht. Dit omdat beide
ziekenhuizen een gescheiden financiële administratie dienen te behouden tot aan de organisatorische fusie. Uitgangspunt hierbij was dat de omgevingen op dezelfde manier ingericht moesten
worden om de toekomstige overgang naar één omgeving mogelijk te houden.
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
• Deelname aan projectgroepen tijdens de implementatiefase van AX4Health.
• Inrichten van de noodzakelijke omgevingen.
• Deelname aan het conversietraject.
• Afronden en implementeren van het gemeenschappelijke beheerplan.
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4.2.8 Overige ontwikkelingen en activiteiten
Hieronder volgt een opsomming van ontwikkelingen en activiteiten die plaatsvonden in 2013 en die
een uitvloeisel zijn van het gevolgde beleid.
Informatiebijeenkomsten en andere activiteiten
In het verslagjaar zijn veertien informatiebijeenkomsten en drie informatiedagen in het kader van de
Week van de Chronisch Zieken georganiseerd.
Informatieavonden
De onderwerpen tijdens de informatieavonden waren: aanstaande ouders (vier maal
georganiseerd), artrose (drie maal), refractiechirurgie (twee maal), ziekte van Ménière, Tinnitus,
prostaatkanker, longkanker en Novasure. In totaal zijn er op deze avonden 935 bezoekers geweest.
Week Chronisch Zieken
De Week van de Chronisch Zieken had als thema “Mantelzorg en vrijwilligerswerk”. Er werd aandacht
besteed aan COPD, diabetes, artrose en mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Belangstellenden
konden terecht voor voorlichting, screening en (dieet)advies door een diabetesverpleegkundige,
een diëtist, de Diabetes Vereniging, het Longfonds, de Unie van Vrijwilligers en medewerkers van
de polikliniek Orthopedie.
Inloopdagen en lotgenotencontact door patiëntenverengingen
In het verslagjaar hielden drie patiëntenverenigingen vijftien keer een lotgenotencontactdag. De
Nederlandse Stomavereniging, de Schildklierstichting Nederland en de Hart&Vaatgroep waren op
diverse dagdelen aanwezig. Er zijn veertien inloopdagen georganiseerd door in totaal zes
verschillende patiëntenverenigingen. Vertegenwoordigers van de verenigingen gaven informatie en
belangstellenden konden hun vragen stellen. De volgende patiëntenverenigingen hebben acte de
presence gegeven: Lymfklierkanker Vereniging Nederland, Nederlandse Hartstichting, Diabetes
Vereniging Nederland, Patiëntenvereniging voor Neurostimulatie, Vereniging CRPS (Complex
Regionaal Pijnsyndroom) en de ProstaatkankerStichting.
World Kidney Day
Leden van de Niervereniging DIGNA waren aanwezig om aandacht te vragen voor nieren,
nierziekten en dialyseren. Het Dialysecentrum stelde een dialyseapparaat beschikbaar.
Week van de Schildklier
Leden van de Schildklierstichting Nederland waren een dag aanwezig om aandacht te vragen voor
schildklieraandoeningen. Er stond een stand met voorlichting en advies.
Week van de Orgaandonatie
Tijdens deze week werd aandacht gevraagd voor orgaandonatie. Er was een stand met informatiemateriaal over dit onderwerp. Ook hield de Nederlandse Transplantatiestichting tijdens de Open
Dag een interactieve tentoonstelling om het belang van orgaandonatie onder de aandacht te
brengen. De bezoekers konden filmpjes bekijken, informatie zoeken op internet, een quiz doen
of zich online registreren.
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Franciscus Ziekenhuis 45 jaar
In 2013 bestond het Franciscus Ziekenhuis 45 jaar. Ter gelegenheid hiervan werden gedurende het
jaar diverse lustrumactiviteiten georganiseerd zoals een lustrumquiz en een lustrumfeest.

Open dag
Op 8 juni werd er een Open Dag georganiseerd met als thema ‘45 jaar Franciscus Ziekenhuis, een reis
door de tijd’. Een kleine 1800 bezoekers kwam een kijkje nemen. Met belangstelling maakten ze de
‘reis’ door het ziekenhuis en namen ze alle tijd voor de informatiemarkt en de diverse rondleidingen.
In totaal waren 53 afdelingen, specialismen en organisaties vertegenwoordigd langs de route die
was uitgezet. Er was voor elk wat wils.
Jubileum magazine
Ook het Lievensberg ziekenhuis bestond in 2013 45 jaar. Ter gelegenheid hiervan hebben beide ziekenhuizen een gezamenlijk jubileummagazine uitgebracht. Het magazine is huis-aan-huis verspreid
in alle gemeenten in West-Brabant en in de Zeeuwse gemeentes Tholen en Reimerswaal.
Franciscus Ziekenhuis nummer 12 in AD Ziekenhuis Top 100
Met een mooie twaalfde plaats in de AD Ziekenhuis Top 100 is het ziekenhuis flink gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen het nog op de 56e plaats stond. De gegevens en criteria voor de AD
Ziekenhuis Top 100 zijn geselecteerd op basis van normen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, verenigingen van medisch specialisten en medische commissies van project zichtbare zorg,
waarin ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, overheid en zorgverzekeraars samenwerken.
Mooie cijfers voor kwaliteit beroepspraktijkvorming
Het Franciscus Ziekenhuis heeft deelgenomen aan een onderzoek naar de kwaliteit van de
beroepspraktijkvorming (BPV), ook wel leerbedrijf genoemd. De uitkomsten waren zeer positief met
gemiddelde cijfers tussen 7.2 en 9.4. Aan het onderzoek, uitgevoerd door Calibris, hebben 50
leerling verpleegkundigen, 35 praktijkopleiders en werkbegeleiders en de adviseur zorgopleidingen
van het ziekenhuis deelgenomen. Ook vier docenten van de opleidingsinstituten waar het ziekenhuis mee samenwerkt, Avans Hogeschool en het Kellebeek College, namen deel aan het onderzoek.
Calibris, het kenniscentrum voor leren in zorg, welzijn en sport, is onder andere verantwoordelijk
voor het toekennen van erkenningen aan leerbedrijven.
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Oorkonde voor laag ziekteverzuimbeleid
Het ziekteverzuim van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal is in 2012 drastisch gedaald. In de
Vernet Health Ranking die jaarlijks wordt gepubliceerd, staat het Franciscus Ziekenhuis op de derde
plaats. Voor deze topprestatie kreeg het ziekenhuis een oorkonde overhandigd door het verzuimnetwerkbedrijf Vernet. Vernet is gespecialiseerd is in het verzamelen en interpreteren van gegevens
over personeelszaken in de zorgsector.
Ervaringscarrousel voor VMBO leerlingen
46 tweedejaars VMBO-leerlingen brachten in maart een bezoek aan het ziekenhuis. Zij waren afkomstig van het Jan Tinbergen College, het Gertrudis College en het Ravelijn College in Steenbergen. In
de vorm van een zogenaamde ervaringscarrousel maakten de scholieren in de praktijk kennis met
diverse beroepen
Deel van Longafdeling ingericht als leerafdeling
Een leerafdeling is een concept van stage lopen en leren in de praktijk en is gericht op een betere afstemming tussen het onderwijs en de beroepspraktijk. Vijftien derde- en vierdejaars studenten verpleegkunde van Avans Hogeschool liepen gedurende 20 of 40 weken stage op de leerafdeling, die
bestond uit tien bedden. De studenten vormden met elkaar een team en kregen naarmate de stage
vorderde meer verantwoordelijkheden toebedeeld. Hierdoor konden zij in de loop van de stage zelfstandig de verpleegkundige zorg uitvoeren.
Drie sterren voor de kwaliteit van de gastvrijheidszorg
Voor Gastvrijheidszorg met sterren worden instellingen beoordeeld op de kwaliteit van het eten en
drinken, de ambiance en de gastvrijheid. Ook de ervaringen van patiënten (gasten) worden in de beoordeling meegenomen. Volgens het onderzoek zijn de sterke punten van het Franciscus Ziekenhuis
op het gebied van gastvrijheid: de gemoedelijke sfeer en de betrokkenheid van de medewerkers.
Daarnaast wordt gastvrijheid in het ziekenhuis integraal opgepakt, is het ziekenhuis kindvriendelijk
en is de informatie voor patiënten goed zichtbaar georganiseerd. Het Franciscus Ziekenhuis kreeg
drie sterren.
Neurologen geprezen voor beste coschap 2011-2012
Van de 60 verschillende coschappen hebben Utrechtse studenten Geneeskunde het coschap Neurologie van het Franciscus Ziekenhuis als beste beoordeeld. Op 31 januari 2013 werd het bijbehorende
certificaat uitgereikt aan de afdeling neurologie tijdens een symposium van het Universitair Medisch
Centrum in Utrecht. Het is de tweede keer dat de maatschap Neurologie deze eervolle prijs in
ontvangst mocht nemen.
CVA nazorgpoli officieel gestart
Op 1 maart 2013 is de CVA nazorgpoli van start gegaan. De nazorgpoli is specifiek bedoeld voor
CVA-patiënten die vanuit het Franciscus Ziekenhuis rechtstreeks met ontslag naar huis gaan, en hun
naaste(n). Het gaat om ongeveer 160 CVA patiënten per jaar. Veel CVA patiënten en hun naasten
ondervinden op lange termijn matige tot ernstige problemen als gevolg van het CVA.
Samenwerking en afstemming binnen de CVA zorgketen is dan ook van groot belang. De problemen
zullen door een goed georganiseerde CVA nazorgpoli eerder worden gesignaleerd, waarop
adequate zorg en begeleiding kan worden ingezet.
Aandacht voor Wereld Borstvoeding Week
In de eerste week van oktober werd de Wereld Borstvoeding Week gehouden. Het thema was:
Borstvoeding doe je Samen. De werkgroep Borstvoeding van het Franciscus Ziekenhuis haakte in
op dit initiatief. Pas bevallen moeders op de afdeling Verloskunde en zwangeren die op controle
kwamen bij de polikliniek Gynaecologie ontvingen een kleine attentie. De attentie bestond uit een
kaartje over de Wereld Borstvoeding Week en een zakje M&M’s. De M&M’s verwezen met een
‘knipoog’ naar Moeder Melk.
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Spreekuur intakeverpleegkundige
Sinds oktober 2013 komen patiënten die geopereerd moeten worden, op het spreekuur bij de
intakeverpleegkundige. Het spreekuur maakt deel uit van de preoperatieve screening (POS). Na de
POS-registratie krijgt de patiënt een afspraak mee voor de anesthesioloog, die beoordeelt of de
patiënt geopereerd kan worden en welk type anesthesie het meest geschikt is. Vervolgens vindt het
gesprek met de intakeverpleegkundige plaats, waarbij de patiënt onder andere algemene
informatie krijgt over opname en operatie en terecht kan met vragen.
Motorrijders bezoeken Kinderafdeling tijdens negende editie Eggrun
Ook in 2013 verrasten motorrijders die deelnamen aan de Eggrun Nederland de patientjes van de
Kinderafdeling met een bezoek. Ongeveer vijftien motoren reden in colonne langs de hoofdingang
van het ziekenhuis om vervolgens via het parkeerterrein van de polikliniek naar de tuin bij de
Kinderafdeling te rijden. De motorrijders deelden paaseieren en knuffels uit.
Bloemendans voor dialysepatiënten
Op het Dialysecentrum worden regelmatig activiteiten georganiseerd om de patiënten tijdens het
dialyseren wat af te leiden. Met zichtbaar plezier genoten op een zaterdag in april de patiënten van
het vrolijke optreden van jeugdige leden van het Dansatelier. Twee groepen kinderen in de leeftijd
van 4/5 jaar en 10/11 jaar dansten een mooie voorstelling. Tijdens de bloemendans kregen alle
patiënten een bloem aangeboden
Franciscus in de media
In 2013 heeft het Franciscus Ziekenhuis gemiddeld drie maal per week met een (pers)bericht of
nieuwsartikel in de lokale of regionale media gestaan over nieuwe ontwikkelingen of activiteiten.
De regionale maar ook de landelijke media hebben veel aandacht geschonken aan de plannen tot
fuseren. Daarnaast heeft de afdeling Oncologische Revalidatie meegewerkt aan een film over het
belang van bewegen voor oncologiepatiënten. De opnames zijn vertoond in een thema-uitzending
op ZuidWest TV.
Onder de aansprekende titel ‘SOS, baarmoederproblemen’ verscheen in juni in het weekblad
Libelle een interview met gynaecoloog R. Pal over de problemen die vrouwen ondervinden bij hevig
menstruatieverlies. In november van dit jaar werd, eveneens door deze gynaecoloog medewerking
verleend aan een artikel over aandoeningen als cysten, poliepen, endometriose en myoom in het
tijdschrift Vriendin.
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4.2.9

Activiteiten vanuit Stichting Vrienden Franciscus Ziekenhuis

Fitnessapparaat voor oncologische revalidatie
In april is officieel de Kinesis One op de afdeling Oncologische Revalidatie in gebruik genomen.
De Kinesis One is een fitnessapparaat voor medisch gebruik en revalidatie en wordt specifiek
gebruikt voor oncologische patiënten. Het fitnessapparaat is aangeschaft met de opbrengst van
‘De Golftrofee’ van 2012. De Golftrofee is een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd door
stichting SHGH projecten om geld in te zamelen voor het goede doel.

Roparun Bergen op Zoom
In februari 2013 heeft Stichting Vrienden een bedrag van 1500 euro ontvangen van de vereniging
Roparun doorkomst Bergen op Zoom. Het geld is besteed aan de workshop ‘Look Good, Feel Better’.
In deze workshop leren patiënten met kanker hoe ze zich met eenvoudige tips en adviezen een
verzorgd uiterlijk kunnen geven.
Roparun Ossendrecht
Ook Roparunstad Ossendrecht heeft aan de Stichting Vrienden van het Franciscus Ziekenhuis
gedacht en schonk hen een bedrag van 1750 euro. Dit geld is besteed aan de zorg voor
oncologische patiënten.
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid
In het Franciscus Ziekenhuis wordt het NIAZ kwaliteitsmodel als overkoepelend kwaliteitssysteem
gehanteerd. Een aantal afdelingen maakt daarnaast gebruik van andere kwaliteitsmodellen.
De afdeling Dialyse gebruikt het HKZ certificatieschema Dialysecentrum (2009). De afdelingen
Medische Microbiologie en het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium en Trombosedienst
hanteren de CCKL richtlijnen. De betreffende afdelingen beschikken over de bijbehorende
certificaten.
4.3.1 Heraccreditatie Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)
In juni 2011 heeft het NIAZ de accreditatiestatus van het Franciscus Ziekenhuis verlengd tot juni
2015. In 2013 is gestart met de voorbereidingen en planvorming voor de in 2014 geplande
verlenging van het NIAZ accreditatiebewijs. In december is de aanvraag voor deze
vervolgaccreditatie opgesteld en ingediend bij het NIAZ. In oktober 2014 zal het ziekenhuis
weer doorgelicht worden door het NIAZ.
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4.3.2 Patiëntenraadpleging
Het doel van patiëntenraadpleging in het Franciscus Ziekenhuis is drieledig:
• Het achterhalen van de beoordeling van de patiënt: zijn of haar ervaring ten aanzien van het
polikliniekbezoek of het verblijf op de verpleegafdeling.
• De organisatie in beweging te krijgen om dichter bij de patiënt te komen.
• Op centraal niveau inzicht krijgen in wat de patiënt vindt ten aanzien van essentiële punten.
In het verslagjaar werd verder uitvoering gegeven aan het ‘Beleidsplan patiëntenraadpleging
2012-2013’. Belangrijke onderwerpen daarin zijn: zorgen voor kennisoverdracht over methoden en
goede voorbeelden van patiëntenraadpleging binnen het Franciscus Ziekenhuis, het vaker betrekken van de patiënt bij de opstart van nieuwe zaken of bij het toetsen van werkwijzen, het gebruiken
van informatie uit externe websites als interne (stuur)informatie en het uitvoeren van een ziekenhuisbrede patiëntenraadpleging waarbij vergelijking met andere ziekenhuizen mogelijk is.
In 2013 zijn tal van patiëntenraadplegingen uitgevoerd. Naast de reeds bekende en vaak toegepaste
instrumenten zoals enquêtes bij ontslag vinden sinds 2012 vanuit het traject Franciscus op Orde
regelmatig zogenaamde ‘quickscans’ plaats op thema’s die voor de patiënt relevant zijn. Andere
bijzondere vormen van patiëntenraadpleging die in 2013 hebben plaatsgevonden zijn de behoefteinterviews voor COPD en hartfalen patiënten bij het ontwikkelen van anderhalvelijnszorg voor deze
doelgroep. Samen met het Lievensberg ziekenhuis hebben panelgesprekken plaatsgevonden voor
het te ontwikkelen moeder- en kindcentrum. In de meeste gevallen is het achterhalen van mening
of behoefte van de patiënt de start voor een verbetercyclus op de betreffende poli of verpleegafdeling. In het voorjaar van 2014 zal een patiënttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd in de
poliklinieken. Daarnaast is aandacht voor het in gezamenlijkheid ontwikkelen van beleid voor
patiëntenraadpleging met het Lievensberg ziekenhuis.
4.3.3 Patiëntveiligheid
De tien veiligheidsthema’s
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de consolidatie van de behaalde resultaten als gevolg
van het landelijke veiligheidsprogramma VMS. Specifiek is hierbij de aandacht uitgegaan naar de
veiligheidsthema’s Acuut Coronair Syndroom en Post Operatieve Wondinfecties. In dit jaar zijn aan
alle voorwaarden voldaan om deze twee veiligheidsthema’s te implementeren en te meten.
Regie bij de patiënt
In 2013 zijn op kleine schaal activiteiten ontwikkeld om de patiënt een grotere rol te geven in het
bewaken van de eigen patiëntveiligheid. Op verschillende afdelingen in de kliniek zijn patiëntveiligheidskaarten geïntroduceerd en in de Zorgeenheid Snijdend is gewerkt met een pijnboekje. Met
dit boekje kan de patiënt zelf de regie houden over het meten van de pijn en de te nemen acties in
het kader van de pijnbestrijding. De Verpleegkundige Adviesraad neemt het initiatief om dit boekje,
zoveel mogelijk, integraal toe te gaan passen in de kliniek.
Patiëntveiligheidscultuur
In 2013 zijn de resultaten van het landelijke cultuuronderzoek naar patiëntveiligheid bekend
gemaakt. De afdelingen Spoedeisende Hulp, Kinderafdeling/Verloskunde, Longafdeling,
Chirurgische zorg, Radiologie/Nucleaire geneeskunde en IC/CCU van het Franciscus Ziekenhuis
hebben aan dit onderzoek deelgenomen.
De score in dit onderzoek geeft aanleiding om het Franciscus in te delen in de categorie die zich
kenmerkt door de aanwezigheid van veel ‘papieren’ verslaglegging; er wordt veel informatie verzameld, er zijn veel statistieken en er worden veel protocollen en regels gemaakt. In vergelijking tot
2009 (in dat jaar werd deze meting voor de eerste keer uitgevoerd) zien we dat op alle gemeten
aspecten of dimensies de score in 2013 een verbetering is. Met andere woorden, de meting geeft
aan dat de patiëntveiligheidscultuur zich positief heeft ontwikkeld.
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4.3.4 VIM
Het VIM systeem als meldsysteem is goed ingeburgerd in de organisatie.
De Centrale Vim Commissie heeft het afgelopen jaar conform afspraken naar trends en opvallende
zaken gekeken in de meldingen betreffende patiëntveiligheid. Per soort melding is een deskundige
of zijn meerdere deskundigen belast met de taak de meldingen te onderzoeken op de genoemde
deskundigheidsgebieden. Helaas heeft de Centrale Vim Commissie een deel van dit jaar zonder
voorzitter moeten functioneren. Samen met de vele aandacht die naar de invoering van het
nieuwe EPD gegaan is dit wel een belemmering voor het werk van deze commissie geweest.
4.3.5 Toezicht Operatief Proces
Begin 2012 is integraal gestart met de checklist Toezicht Operatief Proces (TOP) conform de
opgestelde richtlijnen. De opzet van deze checklist is om de veiligheid van de patiënt in het
operatieve proces te borgen. Hier ligt ook een directe koppeling met het landelijke veiligheidsthema
verwisseling. De actieve toepassing van de checklist wordt door middel van regelmatig uitgevoerde
interne audits getoetst en in september is een brede TOP audit uitgevoerd. Daarnaast is het
toepassen van de checklist vast onderdeel van het overleg in het Crew Resource Management
kernteam. Dit kernteam richt zich op het steeds verder invoeren en verbeteren van de
patiëntveiligheid in de operatiekamer.
4.3.6 Lean
In 2012 is het Franciscus Ziekenhuis gestart met een lean verbetermethodiek binnen drie verpleegafdelingen onder de naam ‘Franciscus op Orde’. Het is een evidence based veranderaanpak gebaseerd op de principes van Lean Management en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de
zorg, toename van patiënttevredenheid, meer tevreden medewerkers en doelmatiger werken met
terugdringing van verspilling. Door het organiseren, verbeteren en vernieuwen van werkprocessen
op de verschillende afdelingen en commitment vanuit de top van de organisatie, wordt er gewerkt
naar een situatie met gemotiveerde zelfsturende en effectieve teams die betrouwbare en kwalitatief
goede zorg aan patiënten leveren. Het programma gaat uit van een bottom-up aanpak waarin de
medewerkers samen met hun leidinggevenden de omgeving van de afdeling en de bijbehorende
processen naar eigen inzicht veranderen en verbeteren. Om dit te kunnen realiseren biedt de lean
methodiek ter ondersteuning gestructureerde methoden en tools aan waar de verbeterteams mee
aan de slag kunnen gaan. Daarnaast pleit Lean voor een integrale aanpak waarbij alle processen op
een afdeling stap-voor-stap worden verbeterd, in plaats van slechts een bepaald thema. Een belangrijk aspect hierin is dat medewerkers inzicht ontwikkelen in de bestaande processen. In 2013 is de
lean methodiek volgens een modulair systeem verder geïmplementeerd op de verpleegafdelingen:
longgeneeskunde, neurologie, orthopedie, chirurgie, kort verblijf en kinder/kraam afdeling. Tevens
heeft er een vertaling plaats gevonden van dit programma voor de SEH. De oorspronkelijke aanpak
op de polikliniek bleek te vrijblijvend, dus ook daarvoor zijn er modules ontworpen om de ‘continu
verbeter gedachte’ handen en voeten te geven. Op de polikliniek Oogheelkunde zijn nu vier
modules geïmplementeerd.

Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal
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Reeds bereikte resultaten met lean
270 medewerkers hebben scholing gevolgd waarin de lean principes uitgelegd worden en waarin
zij op weg geholpen worden om door middel van deze methode met verbeteringen aan de slag te
gaan. Er zijn 29 patiënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd waarbij een duidelijke stijging in de
patiënttevredenheid te zien is. Ook zijn er dit jaar 18 quickscans afgenomen waarbij de tevredenheid
van de medewerkers gepeild is. Op de verpleegafdelingen die in 2012 als eerste zijn gestart, zijn herhalingsmetingen uitgevoerd. Samengevat:
• Op de afdeling Nefrologie is een stijging van de directe patiëntenzorg te zien van 7% en een
reductie van het aantal verstoringen in het werk met 25%.
• Op de afdeling Cardiologie is het aantal verstoringen met de helft afgenomen.
Op deze afdeling is een lichte stijging van de directe patiëntenzorg te zien van 1,75%.
• Op de afdeling Interne/Oncologie is een stijging in de medewerkertevredenheid te zien van 29%
sinds de start van Franciscus op Orde.
Er zijn in totaal 79 verbeteringen gerealiseerd op de afdelingen. De verbeteringen variëren van het
realiseren van telemetriefolders tot een flinke reductie in de tijdinvestering bij de vernevelingprocedure. Er lopen nog 17 verbeteringen die nog niet gerealiseerd zijn maar wel volgens planning
verlopen. Daarnaast lopen nog 24 verbeteringen die nog niet gerealiseerd zijn en die niet volgens
planning verlopen. Lean is een managementfilosofie, een manier van kijken, denken en werken. Het
is een ontwikkelingsweg van de organisatie (lerende organisatie) om continu te blijven ontwikkelen
en te verbeteren. Het Franciscus maakt serieuze stappen om zich voortdurend aan de veranderende
omgeving aan te passen. Dit vereist naast het aanleren van nieuwe vaardigheden ook het loslaten
van oude gewoonten. In 2014 wordt verder gegaan om de lean filosofie te integreren in de
dagelijkse werkzaamheden en aansturing van de afdelingen.
4.3.7

Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging

Zoals al eerder gemeld heeft het jaar 2013 in het teken gestaan van de implementatietrajecten van
een nieuw ZIS/EPD (HiX van Chipsoft) en een nieuw ERP (AX4Health van Avanade). De opdracht was
zorg te dragen dat het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis gebruik konden gaan
maken van één EPD en één ERP. Bij het toekennen van de bevoegdheden moet rekening worden
gehouden met de vigerende wet- en regelgeving. Met name de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WPB) en de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) dienen in
het bevoegdhedenbeleid te zijn opgenomen.
Een belangrijk onderdeel bij de implementatietrajecten was het uniformeren van regelingen en
procedures op het gebied van informatiebeveiliging, zoals een gezamenlijk wachtwoordenbeleid,
authenticatiebeleid en autorisatiebeleid. Om het autorisatiebeleid te realiseren is een aspectgroep
Autorisaties samengesteld waarvan de focus gericht was op het opstellen van een gezamenlijk bevoegdhedenbeleid met daaraan gekoppeld een bevoegdhedenmatrix aangepast aan het nieuwe
EPD en ERP. Door te zorgen dat ieder functieprofiel over de juiste bevoegdheden beschikt, en deze
als zodanig aan de gebruiker toe te kennen, is de privacy van de patiënt en de medewerker geborgd.
4.3.8 Calamiteitencommissie
De calamiteitencommissie is in 2011 van start gegaan. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood of een ernstig
schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid. Het Franciscus Ziekenhuis wil calamiteiten in de
patiëntenzorg grondig onderzoeken om te kijken waar verbeteringen noodzakelijk zijn. De leden
van deze commissie zijn artsen, verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers. In 2013 zijn
er negen calamiteiten (ernstige incidenten patiënten) door het Franciscus Ziekenhuis gemeld bij de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hiervan zijn de patiënten en/of familie op de hoogte
gebracht. Naar aanleiding van de interne onderzoeken door de calamiteitencommissie van het
Franciscus Ziekenhuis is een aantal verbetermaatregelen ingevoerd.
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4.3.9

Certificaten/keurmerken

Landelijke erkenning voor patiëntgerichte borstkankerzorg
Het Franciscus Ziekenhuis heeft opnieuw het roze lintje ontvangen van de Borstkanker Vereniging
Nederland (BVN). Hiermee geeft de BVN aan dat de zorg rondom borstkanker in het Roosendaalse
ziekenhuis voldoet aan de eisen voor patiëntgerichte borstkankerzorg, die in samenwerking met
ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners zijn opgesteld. Ook in 2012, 2011 en 2010 werd
het roze lintje verkregen.
Erkenning voor MBRT- opleiding
Het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft het Franciscus Ziekenhuis erkenning verleend voor de
MBRT- opleiding (medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken). Het ziekenhuis
verzorgt deze opleiding samen met de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven.
De erkenning is vijf jaar geldig. Afgestudeerden van de MBRT opleiding kunnen binnen het Franciscus Ziekenhuis aan de slag als medisch nucleair werker, radiodiagnostisch laborant en echografist.
Kwaliteitskeurmerk voor stomazorg van Nederlandse Stomavereniging
Met dit kwaliteitskeurmerk toont het ziekenhuis aan dat het aan de voorwaarden voor goede zorg
aan mensen met darmkanker voldoet. Zij heeft dit keurmerk gekregen van de patiëntenorganisaties
SPKS, Vereniging HNPCC-Lynch, Polyposis Contactgroep en de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiënten- organisaties (NFK).
Borstvoedingscertificaat voor afdeling Verloskunde en Zuigelingenafdeling
De landelijke stichting Zorg voor Borstvoeding heeft het WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat op 1
mei jl. opnieuw toegekend aan de afdeling Verloskunde en de Zuigelingenafdeling van het
Franciscus Ziekenhuis. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de internationaal vastgestelde criteria, de tien vuistregels voor borstvoeding. Het keurmerk is drie jaar geldig.
Kwaliteitszegel voor maatschap Dermatologie
Huidpatiënten Nederland heeft de maatschap Dermatologie het Kwaliteitszegel Dermatologie
toegekend. Dit betekent dat de maatschap volgens eigen opgave voldoet aan alle 18 gestelde
criteria. Deze zijn opgesteld op basis van input vanuit de Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie en Veneorologie (NVDV) en huidpatiëntenverenigingen.
HACCP-certificaat voor restaurant en keuken
Hygiëne Consult Nederland (HCN) heeft een HACCP-audit verricht in de centrale keuken, enkele
afdelingskeukens en het restaurant. De audit wordt jaarlijks gehouden en heeft als doel het naleven
van de regelgeving met betrekking tot de voedselveiligheid te controleren.
Op basis van de audit heeft HCN voor elke bezochte afdeling een rapport opgesteld. In het rapport
staat duidelijk aangegeven wat goed gaat en welke punten nog voor verbetering vatbaar zijn. De
audit leverde de centrale keuken een 8,7 en het restaurant een 8,3 op waarvoor beide afdelingen
een certificaat hebben ontvangen.
HKZ certificaat Dialysecentrum gecontinueerd
In het kader van de certificering werd het Dialysecentrum bezocht door Lloyd’s Register Nederland.
Als onafhankelijke partij beoordeelt Lloyd’s of een organisatie voldoet aan alle HKZ-normen. Het
Dialysecentrum heeft deze toets met lof doorstaan en mag opnieuw het HKZ-certificaat voeren. Met
het HKZ-certificaat maakt het Dialysecentrum zichtbaar dat het intern de zaken goed op orde heeft,
dat de patiënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan
verbetering van het zorgaanbod. Bovendien voldoet het HKZ-kwaliteitssysteem aan de
internationale ISO-9001 normen.
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4.3.10 Kwaliteit van gebouwen en infrastructuur
Beheer en Onderhoud van de gebouwen en infrastructuur bestaat uit regulier Beheer en Onderhoud
(exploitatie) en meerjarenonderhoud. Meerjarenonderhoud is vastgelegd in een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) waarin wordt bepaald welk onderhoud aan gebouwen, installaties en
infrastructuur nodig is. Ook zijn de daarvoor benodigde financiële behoeften aangegeven.
Het MJOP is een ‘evergreen’ document dat jaarlijks geactualiseerd wordt door het verwerken van
mutaties als gevolg van (ver)bouw, renovatie, vervanging, etc.
In mei van het jaar heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de elektrische hoofdstructuur. Dat
betekent dat twee bestaande hoofdverdeelinrichtingen volledig gereviseerd zijn en dat aan de
verder in de gebouwen gelegen zogenaamde sub-verdelers groot onderhoud is uitgevoerd.
Dergelijk groot onderhoud dient normaal gesproken eens in de 15 jaar uitgevoerd te worden,
afhankelijk van de ontwikkelingen (toename) in het gebruik van elektrische energie.
In 2012 is het rioleringsstelsel op het ziekenhuisterrein, buiten de gebouwen, volledig geïnspecteerd. In 2013 is een start gemaakt met groot onderhoud en reparatie van het rioolstelsel, in 2014
zullen deze herstelwerkzaamheden afgerond worden.
De elektrische infrastructuur wordt, volgens de NEN 3140 voorschriften, met een interval van 2 jaar
gekeurd. Deze keuringen worden gefaseerd waarbij jaarlijks een gedeelte van het
gebouwencomplex gecontroleerd wordt. In het lopend jaar worden de uit de inspectie
voortvloeiende aanpassing- en correctief onderhoudseisen uitgevoerd.
Waterkwaliteit
Het leidingnet, de reinwatertanks en keerkleppen worden periodiek gecontroleerd en gereinigd.
Conform protocol worden wekelijks alle niet of weinig gebruikte tappunten gespoeld; periodieke
controle van warm en koud tapwater temperaturen. Dit alles wordt geregistreerd en vastgelegd. De
jaarlijkse monstername van het tapwater heeft plaatsgevonden en voldoet ruim aan alle daarvoor
geldende kwaliteitseisen.
Medische gassen
Het niet meer in gebruik zijnde lachgasnet is omgebouwd naar een koolzuurnet (CO2). Met aansluitingen op het OK complex en de afdeling radiologie. Hierdoor is permanente beschikbaarheid van
CO2 voor deze afdelingen geborgd. In de toekomst zal ook de nieuw te realiseren scopie afdeling
uitgerust worden. Zuurstof (O2) en CO2 aansluitverbindingen van de voorraadflessen zijn gemodificeerd en voldoen hiermee aan de meest recente NEN73691norm. De medische gassen op het OK
complex zijn voorzien van nood afsluiterkasten per ruimte waardoor aan alle recent aangepaste veiligheidseisen is voldaan.
De medische gassen wordt door een externe geaccrediteerde partij gecontroleerd en voldoen aan
alle daarvoor geldende kwaliteitseisen. Additioneel heeft een microbiologische meting plaats
gevonden op O2 en ademlucht. Ook hier wordt aan de criteria voldaan.
4.3.11 Brandveiligheid
In 2013 zijn de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen afgewerkt. Hierdoor wordt
volledig voldaan aan het pakket vigerende brandveiligheidseisen. Aan alle voorwaarden is voldaan
om de brandveiligheidscertificering van het Franciscus Ziekenhuis in het eerste kwartaal van 2014 te
verkrijgen. De samenwerking met de brandweer is verstevigd door het betrekken van de brandweer
in een vroeg stadium van (ver)bouwprojecten. Zo kan in overleg met de brandweer de brandveiligheidsmaatregelen bepaald worden. Ook tijdens projectrealisatie wordt de brandweer betrokken in
vroegtijdige controle/keuring van de brandveiligheidsmaatregelen
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4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten
4.4.1 Kwaliteit van zorg
De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en transparant gemaakt door middel van de
prestatie-indicatoren. De indicatoren zijn ingedeeld in twee soorten: zorginhoudelijke en bedrijfsmatige indicatoren. Het doel hiervan is dat de kwaliteit en de doelmatigheid binnen ziekenhuizen
verbetert en de keuzevrijheid van patiënten vergroot.
De prestatie-indicatoren voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden gepresenteerd op de
website www.ziekenhuizentransparant.nl en op de site van het ziekenhuis www.franciscusziekenhuis.nl. In het jaardocument 2013 worden via DiGiMV de prestatie-indicatoren 2012 gepresenteerd.
Patiëntenorganisaties, consumentenbond en zorgverzekeraars publiceren steeds meer hun eigen
kwaliteitscriteria. Deels zijn deze gebaseerd op de hiervoor genoemde indicatoren en deels op eigen
criteria. Het Franciscus Ziekenhuis heeft in 2013 ook een selectie van indicatoren gemaakt waarop
via maandelijkse rapportages wordt gestuurd. Jaarlijks wordt deze set van indicatoren vastgesteld
en worden de normen bepaald.
4.4.2 Klachten
Conform de Wet Klachten Cliënten Zorginstellingen beschikt het Franciscus Ziekenhuis over een
regeling voor de behandeling van klachten. De klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie
tot de hulpverlener tegen wie de klacht is gericht om te trachten op deze wijze tot een oplossing te
komen. Als de klager dit wenst, kan hij zijn klacht bespreken bij het Patiënten Service Bureau of laten
bemiddelen door de klachtenfunctionaris. Als dit niet tot een oplossing van de klacht leidt, kan de
klager een klacht indienen bij de ambtelijk secretaris van de patiëntenklachtencommissie.
Zes categorieën van klachten
• Signaal: een patiënt of bezoeker geeft bij het Patiënten Service Bureau aan waarover hij niet
tevreden is of waarvan hij denkt dat het te verbeteren is. Hij hoeft verder geen opvang of reactie
van de aangeklaagde.
• Klachtopvang: vindt plaats bij het Patiënten Service Bureau, is laagdrempelig en vooral gericht op
het geven van ‘eerste hulp’. Hiermee wordt bedoeld dat er een luisterend oor en, indien nodig,
een direct contact wordt gelegd met degene tegen wie de klacht gericht is. Hierdoor wordt de
onvrede bij degene die de klacht heeft geuit veelal weggenomen en gestreefd naar het herstel
van de verstoorde behandelrelatie.
• Klachtenbemiddeling: de klachtenfunctionaris probeert door bemiddeling de relatie tussen
hulpvrager en hulpverlener zo goed als mogelijk te herstellen.
• Bemiddeling door de Raad van Bestuur: in incidentele gevallen vindt de bemiddeling plaats samen
met (of door) een lid van de Raad van Bestuur.
• Aansprakelijkheidsstelling: de klager richt een aansprakelijkstelling aan de Raad van Bestuur.
• Klachtenbehandeling: vindt plaats door de formele Patiëntenklachtencommissie.
Dit komt verderop in deze paragraaf aan de orde.
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Aspecten van een klacht
Een klachtmelding kan uit meerdere aspecten bestaan:
Relationeel
Deze klachten gaan over communicatie, bejegening, invoelend vermogen of informatie over
aandoening of behandeling.
Behandelingstechnisch
Deze klachten betreffen situaties waarbij er, althans in de beleving van degene die de klacht heeft
geuit, sprake is van een verkeerde diagnose of onjuiste behandeling door de arts, de
verpleegkundige of anderen. Ook gaat het om klachten als het niet verschijnen van een behandelaar
op de afspraak, of behandeling door een ander dan de eigen arts zonder dat dit voorgelegd is.
Financieel
De klacht is gericht tegen de financiële afwikkeling van een behandeling.
Organisatorisch
Deze klachten gaan over het gebouw, wachttijden, berichtgeving over het tijdstip van de opname,
het regelen van het vervoer naar huis bij ontslag, etc.
In onderstaand overzicht is aangegeven welke aspecten in de klachten, die ingediend werden bij
het Patiënten Service Bureau en de klachtenfunctionaris, aan de orde waren. Bij één klacht kunnen
meerdere aspecten een rol spelen.
Kwantitatieve gegevens
Totaal meldingen
Relationeel
Behandelingstechnisch
Financieel
Organisatorisch

2011
189
134
113
7
108

2012
134
79
71
1
75

2013
223
134
130
25
137

In vergelijking met 2012 werden 89 klachtenmeldingen meer ontvangen. Opgemerkt dient dat het
aantal meldingen in 2012 afweek van eerdere jaren: 2010: 288 en 2009: 217.
De organisatorische aspecten waren in 2013 vaak toe te schrijven aan wachttijden op poliklinieken
ten gevolge van het in gebruik nemen van het EPD. Ook kwam het EPD regelmatig aan de orde bij
de relationele aspecten. De patiënt had het idee dat er meer aandacht was voor de computer dan
voor hem. Een ander item bij dit aspect was dat de patiënt informatie had willen hebben over de
kosten en of hij deze vergoed kreeg. De financiële aspecten hadden veelal als oorzaak dat de kosten
hoger waren als eerder aangeven. Dat kwam voornamelijk omdat de prijsafspraken met de zorgverzekeraars pas in april bekend waren. Ook het erg laat (vaak pas na meer dan een half jaar) ontvangen
van de rekening was aanleiding tot het indienen van een klacht.
Rapportage
Alle klachten/signalen van onvrede worden geregistreerd en als zodanig doorgegeven aan de
desbetreffende afdeling/hulpverlener ter verbetering van de kwaliteit van zorg.
Per vier maanden wordt aan elke maatschap- of vakgroepvertegenwoordiger een rapportage
verstrekt als input voor het verbeteren van de kwaliteit.
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Naar aanleiding van klachten werden de volgende maatregelen ter verbetering uitgevoerd of
in werking gezet:
• Naar aanleiding van een klacht werd het protocol “vochtbalans” aangepast.
• De leidinggevenden van de patiëntgerichte afdelingen stimuleerden hun medewerkers om
positief te blijven in bijzijn van de patiënten ondanks de startproblemen bij het werken met
het EPD.
• Naar aanleiding van de klachten met betrekking tot rekeningen werd medio 2013 de folder
“Kosten van ziekenhuiszorg (Bent u goed verzekerd?)” voor patiënten ontwikkeld.
• Eind 2013 is er overlegd tussen de afdeling Communicatie en de financiële administratie over
het verbeteren van de informatievoorziening aan patiënten over rekeningen.
Informatie voor de patiënt
De folder “Een compliment, advies of klacht” geeft informatie aan de patiënt hoe en waar hij terecht
kan met zijn onvrede of juist met zijn tevredenheid. In de klachtenregeling “U bent niet tevreden
over de zorg. Wat nu?” is beschreven waar de patiënt zijn klacht kan neerleggen en hoe een en ander
in zijn werk gaat. Over deze regeling wordt de patiënt geïnformeerd via de algemene folder “Thuis
in het Franciscus Ziekenhuis”. De regeling is opgenomen in het documentbeheerssysteem van het
ziekenhuis en op de website.

4.4.3

Patiëntenklachtencommissie

Patiëntenklachtencommissie
De Patiëntenklachtencommissie is op grond van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector ingesteld.
De klager wendt zich bij voorkeur nog voordat het tot een officiële indiening van de klacht bij de
commissie komt, tot de hulpverlener tegen wie de klacht is gericht om te trachten op deze wijze tot
een oplossing te komen. Als de klager dit wenst, kan hij/zij de klacht bespreken bij het Patiënten Service Bureau of laten bemiddelen door de klachtenfunctionaris (artikel 13 van het reglement van de
commissie).
Indienen klacht
Als dit niet tot een oplossing van de klacht leidt, kan een klacht worden ingediend bij de ambtelijk
secretaris van de patiëntenklachtencommissie. De commissie neemt slechts schriftelijk ingediende
klachten in behandeling. In het nieuwe aangepaste reglement wordt hieraan de term “in het Nederlands” toegevoegd. De commissie draagt er zorg voor dat binnen een week een ontvangstbevestiging aan de klager wordt gestuurd waarin hij/zij verder wordt geïnformeerd over het verloop van de
procedure. Indien een klacht naar het oordeel van de commissie onvoldoende informatie bevat, stelt
zij de klager in de gelegenheid alsnog duidelijkheid te verschaffen. De commissie doet mededeling
van de klacht aan de aangeklaagde(n) met het verzoek hierop binnen twee weken schriftelijk te
reageren. Deze reactie gaat in kopie naar klager.
Behandeling klacht
De commissie behandelt de klacht in een hoorzitting, waarbij, bij voorkeur en voor zover mogelijk,
beide partijen worden gehoord. Na deze zitting komt de commissie tot een schriftelijk oordeel dat
zij aan klager, beklaagde en de Raad van Bestuur zendt met daarbij eventuele aanbevelingen. Op
deze manier is de commissie in staat de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Tegen het oordeel van
de commissie kan niet in beroep worden gegaan. Aan het oordeel zijn geen sancties of financiële
consequenties verbonden, zoals het toekennen van schadevergoeding of vergoeding van gemaakte
(procedure)kosten.
Commissies
Er zijn twee patiëntenklachtencommissies. Beide commissies komen in beginsel éénmaal per maand
bijeen. De commissies bestaan beiden uit een voorzitter (extern), een vice-voorzitter (extern) en een
ambtelijk secretaris (intern).
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Commissie 1 bestaat uit de volgende leden: advocaat (voorzitter), huisarts (vice-voorzitter), drie
specialisten, een afdelingshoofd, een verpleegkundige, een ziekenverzorgende, een
ziekenhuisapotheker en een ambtelijk secretaris.
Commissie 2 bestaat uit de volgende leden: een advocaat/rechter-plv (voorzitter), een huisarts
(vice-voorzitter), drie specialisten, een optometrist, een echoscopiste, een verpleegkundige,
een maatschappelijk werkster en een ambtelijk secretaris.
Bijeenkomsten
In 2013 kwamen de commissies in totaal tweeëntwintig keer bijeen. Er was dit jaar geen gezamenlijk
overleg met de Raad van Bestuur. Het is de bedoeling dat dit overleg in april 2014 zal plaatsvinden.
Klachten
In 2013 werden twaalf klachten in behandeling genomen en afgerond. Een klacht kan gericht zijn
tegen meerdere personen waardoor het mogelijk is dat er meerdere oordelen geredigeerd worden.
Dit mede in verband met de vertrouwelijkheid van betrokken personen.
Van de behandelde klachten :
• Werd één klacht gegrond bevonden zonder aanbeveling.
• Werden twee klachten gegrond bevonden met aanbeveling.
• Werden twee klachten gedeeltelijk gegrond/ongegrond bevonden.
• Werd één klacht gedeeltelijk gegrond/ongegrond bevonden met aanbeveling.
• Werden drie klachten ongegrond bevonden.
• Werden drie klachten ongegrond bevonden met aanbeveling.
Aanbevelingen
• Eén klacht heeft in de aanbeveling geresulteerd dat artsen erop bedacht dienen te zijn dat
wanneer patiënten in een ander ziekenhuis zijn behandeld, er eventueel andere
behandeltechnieken toegepast kunnen zijn, dan in het eigen ziekenhuis gebruikelijk.
• Een aanbeveling betrof het beleid bij een gecompliceerde bevalling, waarbij de aanbeveling is
gedaan dat ten behoeve van de zorgvuldigheid en de overdracht aan de kraamzorg de
onderdelen zoals aangegeven in Tabel 1 van de richtlijn van de NVOG in de verslaglegging
opgenomen dienen te worden.
• Een aanbeveling betrof het verzoek van de patiëntenklachtencommissie aan de Raad van Bestuur
om gezien de ernst, de gevolgen en de impact op klaagster ter wille van de transparantie hiervan
melding te doen bij de Inspectie van de Gezondheidszorg, ook al was er in casu geen sprake van
een medische fout of van verwijtbaar medisch handelen of nalaten.
• Een aanbeveling betrof het beleid bij patiënten die binnenkomen op de spoedeisende hulp met
een trauma en bij wie sprake is van complexe comorbiditeit en/of gebruik van antistolling om bij
deze patiënten altijd screenend laboratoriumonderzoek te verrichten.
• Een aanbeveling betrof het opstellen van een up to date protocol bij de organisatie rondom
opname/hoofdbehandeling bij meerdere disciplines.
4.4.4 Aansprakelijkstellingen
Vaststellingsovereenkomsten (opgesteld door het Franciscus Ziekenhuis)
en afgewezen aansprakelijkstellingen
In 2013 zijn er tweeëndertig nieuwe aansprakelijkstellingen ingediend bij de Raad van Bestuur en
in behandeling genomen door de juridisch stafmedewerker van het ziekenhuis.
Van deze aansprakelijkstellingen zijn er elf zaken zelf afgehandeld door een minnelijke schikking
overeen te komen door middel van vaststellingsovereenkomsten en twee aansprakelijkstellingen
zijn afgewezen.
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Aansprakelijkstellingen in behandeling gegeven bij Centramed
De overige negentien aansprakelijkstellingen zijn in 2013 in behandeling gegeven bij de
verzekeringsmaatschappij. Eind 2013 zijn er zesendertig “lopende zaken” in behandeling bij
verzekeringsmaatschappij Centramed. Gedurende het jaar 2013 zijn er door Centramed zestien
zaken afgerond (zeven afgewezen, vijf erkenning, vier schikking).

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
De stafdienst Personeel & Opleiding (P&O) werkt vanuit de visie op medewerkers zoals vastgesteld in
het visiedocument 2020. Voortkomend uit de organisatiebrede visie heeft de afdeling P&O de
volgende visie opgesteld:
Kwaliteit van zorg is mede afhankelijk van de kwaliteit van personeel. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun werk en ontwikkeling zijn hierbij essentieel. P&O
levert vanuit haar expertise een bijdrage aan de kwaliteit van het werk en de wendbaarheid in/
van de organisatie, gericht op behoud en verbetering van de kwaliteit van zorg.
Missie van de afdeling P&O is:
Personeel- en opleidingsbeleid maakt onderdeel uit van het strategische organisatiebeleid.
Op het snijpunt van organisatie en maatschappij geeft P&O inhoud aan het beleid gericht op
aantrekkelijk werkgeverschap, sociale innovatie en (persoonlijk) leiderschap.
Speerpunten voor 2013 waren
• Ontwikkeling van managementinformatie.
• Opzet van Leernetwerk West-Brabant en evaluatie van het leerplein.
• Ondersteunen bij realisatie en implementatie reorganisatie zorggroep.
• Versterking integraal gezondheidsmanagement.
4.5.1 Opleiding en ontwikkeling
Het Franciscus Ziekenhuis is een professionele, kennisintensieve organisatie waar de kwaliteit van
dienstverlening sterk afhankelijk is van de deskundigheid van de medewerkers. Het is van cruciaal
belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en dat zij de voor hun functie vereiste kennis en
vaardigheden op peil houden.
Leerbeleid en digitaal leerplein
Sinds 2011 beschikt het Franciscus Ziekenhuis over een digitale leeromgeving, het zogenaamde
Franciscus Leerplein. Het leerplein bevat niet alleen mogelijkheden voor e-learning, maar biedt ook
een leermanagement- en een managementinformatiesysteem. In 2013 is het systeem nog verder
ontwikkeld en verfijnd en werden nog meer medewerkers in het systeem ingevoerd. Eind 2013
hadden dan ook vrijwel alle medewerkers toegang tot het leerplein.
Daarnaast is, na een intensieve voorbereiding, per 1 juli 2013 het Leernetwerk West-Brabant formeel
van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband tussen vijf organisaties: het Franciscus Ziekenhuis, het Lievensberg ziekenhuis, Thuiszorg West-Brabant, Stichting Groenhuysen en Tante Louise
Vivensis. Het doel van het leernetwerk West-Brabant is een optimale afstemming in de zorgketen.
Beleid bevoegd en bekwaam
In 2012 is het beleid Bevoegd en Bekwaam organisatiebreed geïmplementeerd. Dit betekent dat alle
medewerkers die voorbehouden handelingen uitvoeren periodiek (eenmaal per drie jaar) worden
getoetst op hun bekwaamheid. De toetsing bestaat uit een theoretische toetsing via het digitaal
leerplein en een praktische toetsing op de werkvloer. Deze laatste wordt verricht door de zogenaamde afdelingsinstructeurs. Dit zijn medewerkers van de betreffende afdelingen die niet alleen vakinhoudelijk bekwaam zijn, maar die ook een training hebben gevolgd in het objectief beoordelen.
In 2013 waren er in totaal ongeveer zeventig getrainde afdelingsinstructeurs actief bezig met het in
de praktijk aftoetsen van hun collega’s. De bekwaamheid van alle medewerkers die voorbehouden
handelingen verrichten wordt geregistreerd in het digitaal leerplein.
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Herregistratie beroepsbeoefenaren BIG register
Uiterlijk 31 december 2013 was het voor de eerste groep verpleegkundigen, verloskundigen en
fysiotherapeuten noodzakelijk dat zij zich liet herregistreren in het BIG register. Het betreft de groep
medewerkers die vóór 1 januari 2009 zijn ingeschreven in het BIG register. In 2013 werden
medewerkers en leidinggevenden evenals in 2012 geïnformeerd over de herregistratie.
Medewerkers die in aanmerking kwamen voor herregistratie zijn persoonlijk aangeschreven en
daarbij verzocht tijdig aan de afdeling P&O een kopie van het bewijs van herregistratie toe te
zenden. Alle medewerkers voor wie BIG registratie een functie-eis is hebben inmiddels een bewijs
van herregistratie ingeleverd. Dit met uitzondering waarvan de herregistratie nog in behandeling
is door het register. Voor deze enkele medewerkers geldt dat de geldigheidstermijn van de eerste
registratie verlengd wordt tot op het moment dat de behandeling van de herregistratie voltooid is.
De volgende medewerkers voor wie herregistratie aan de orde is worden zowel via het ministerie als
vanuit de werkgever geattendeerd op de noodzaak van herregistratie wil de medewerker zijn
functie uit kunnen blijven oefenen.
4.5.2 Opleiden van leerling verpleegkundigen
Om te kunnen blijven voldoen aan de toekomstige behoefte aan gekwalificeerd verpleegkundig
personeel en tevens een bijdrage te leveren aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, zijn
er, evenals in voorgaande jaren, ook in 2013 weer een aantal leerling verpleegkundigen opgeleid.
Dit betreft zowel MBO- als HBO leerling verpleegkundigen van de verschillende opleidingsvarianten
(werken/leren en leren/stage).
De begeleiding van leerling verpleegkundigen op afdelingsniveau vindt plaats door zowel
werkbegeleiders als praktijkopleiders.
Competentiemanagement en jaargesprekken
Na de stijging van het aantal jaarlijks gevoerde jaargesprekken in 2012 ten opzicht van 2011 kon in
2013 geen prioriteit worden gelegd bij het voeren van jaargesprekken. De reden hiervoor is de
reorganisatie en het ziekenhuisbreed invoeren van het ERP en EPD systeem. Eind 2013 is met slechts
21,5% van het aantal medewerkers een formeel jaargesprek gevoerd.
In 2013 werd in het kader van inwerken aan alle meewerkend teamleidinggevenden van de
zorgeenheden een workshop jaargesprekken aangeboden waarmee kennis en vaardigheid een
impuls heeft gekregen.
4.5.3

Arbeidsmarktbeleid

Aantal medewerkers

In 2013 is het aantal personeelsleden gedaald van 1513 (2012) naar 1481 (1063,8 fte). Er heeft een
selectieve vacaturestop plaatsgevonden, waarbij vrijvallende vaste formatieplaatsen kritisch tegen
het licht werden gehouden.
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Eind 2013 was 14% van het aantal medewerkers oproepkracht en 7% had een contract voor
bepaalde tijd. In 2013 was 85% van de medewerkers vrouw en 15% man. De gemiddelde
arbeidsduur is evenals vorig jaar 26 uur per week. Meer dan de helft van het personeelsbestand
heeft een dienstverband van 10 jaar of langer. En daarvan heeft ongeveer weer de helft een
dienstverband langer dan 20 jaar.
Leeftijd

Meer dan de helft van het personeelsbestand is 45 jaar of ouder. Historisch gezien neemt de groep
35 t/m 44 naar verhouding af. De reden hiervan is onbekend. Mogelijk dat er een correlatie is met
het gevoel dat de ontwikkel- en carrièremogelijkheden beperkt of onduidelijk zijn.
In-door-uitstroom
In 2013 zijn er 105 mensen (76,6 fte) in dienst getreden. Zonder de oproepovereenkomsten is de
instroom 78 mensen. De instroom is voornamelijk in de leeftijdscategorie t/m 25 jaar en 26-35 jaar.
Er wordt geen doorstroom gemeten. In 2013 zijn er 118 mensen uit dienst getreden. Zonder de
oproepovereenkomsten is de uitstroom 87 mensen. In 2013 is aan 91 mensen een exit vragenlijst
toegestuurd waarvan er 50 zijn geretourneerd.
Vacaturebeleid
Aantal vacatures en sollicitaties
Er zijn 52 vacatures opgesteld waarvan 18 intern en 34 extern. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal
van vorig jaar. In de tellingen zijn ieder jaar de vacatures opgenomen die doorlopend op de site
staan. De website van het Franciscus Ziekenhuis is nog steeds het belangrijkste wervingskanaal.
Het aantal open sollicitaties in 2013 is 619. Dit aantal is vergelijkbaar met andere jaren.
Structurele en moeilijk vervulbare vacatures
De SEH artsen waren in 2013 moeilijk vervulbaar. De voormalig moeilijk vervulbare functies, zoals OK
assistenten/ anesthesiemedewerker, SEH verpleegkundige zijn niet meer vacant.
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De functie van poortarts was voorgaande jaren moeilijk vervulbaar. Deze functie staat structureel
open, maar er is inmiddels een ruim aanbod. De vacatures voor flexmedewerkers staan niet meer
structureel open in verband met krimpbeleid.
Proeftijd & bepaalde tijd
In 2013 zijn er 105 nieuwe contracten met een proeftijd aangegaan. Van deze contracten is niemand
binnen de proeftijd vertrokken. Er is niet gemeten hoeveel van de tijdelijke contracten zijn verlengd
of omgezet naar onbepaalde tijd.
Sociaal plan
Met de voorgenomen bestuurlijke fusie met het Lievensberg ziekenhuis is in 2013 in overleg met de
vakbonden een eensluidend nieuw sociaal plan voor beide ziekenhuizen tot stand gekomen.
Zodra de bestuurlijke fusie zijn beslag krijgt, is sprake van één sociaal plan voor de nieuwe
ziekenhuisorganisatie.
Generiek functiegebouw
Vanuit het samenwerkingsconvenant met het Lievensberg ziekenhuis en het Amphia ziekenhuis is
sinds 2012 het ontwikkelen van een nieuw functiegebouw een gezamenlijk thema. Een functiegebouw is het geheel aan bestaande functiebeschrijvingen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis is in de
loop der jaren een wildgroei aan functiebeschrijvingen ontstaan waarvan de inhoud vaak te
gedetailleerd is en in veel situaties ook niet meer volledig actueel is. De drie ziekenhuizen hebben
het idee van een gezamenlijk functiegebouw in 2013 laten toetsen door een extern bureau.
De verschillen in organisatiestructuur en cultuur tussen enerzijds het Amphia ziekenhuis en
anderzijds het Lievenberg en Franciscus Ziekenhuis werden als dusdanig groot beoordeeld dat de
implementatie van één functiegebouw voor de drie ziekenhuizen sterk werd afgeraden. Met daarbij
het voorgenomen besluit tot een bestuurlijke fusie met het Lievensberg ziekenhuis is besloten
verdere voorbereidingen te treffen om één functiegebouw voor de twee ziekenhuizen te realiseren.
4.5.4 Integraal gezondheidsmanagement
In 2013 is verder gegaan met het doorontwikkelen van het integraal gezondheidsmanagement
(IGM). Het doel van integraal gezondheidsmanagement is het ontwikkelen van een pro-actief beleid
dat gericht is op de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.
In het kader van het duurzaam inzetbaar houden van onze medewerkers is er een beleidsnotitie
integraal gezondheidsmanagement ontwikkeld waarin vijf pijlers worden benoemd:
• Verzuimmanagement
• RI&E
• Vitaliteit
• Fysieke belasting
• Psychosociale arbeidsbelasting
Om de nieuwe visie op verzuim te borgen, door te ontwikkelen naar IGM en te blijven sturen op de
resultaten (verzuimcijfers, gezondheid en financiën) is in 2013 de klankbordgroep IGM opgericht.
Hierin zijn de bedrijfsarts, OR, stafdienst P&O en leidinggevend kader vertegenwoordigd. De doelen
van de klankbordgroep zijn als volgt geformuleerd:
• Draagvlak creëren binnen de organisatie op de thema’s verzuim- en gezondheidsmanagement.
• Bespreken van de hulpmiddelen die de organisatie nodig heeft (instrumenten, kengetallen,
interventies) om op te gaan sturen en hierover te adviseren aan MT.
• Algemene voorbereiding van de onderwerpen waarop instemming/advies wordt gevraagd.
• Dit alles met het doel om een positieve bijdrage te leveren aan de verzuimbeheersing en om de
focus te blijven leggen op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.
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Verzuimmanagement
Binnen het Integraal Gezondheidmanagement (IGM) heeft in de laatste jaren het accent gelegen op
het inhoud geven aan de pijler verzuimmanagement. Er is beleid afgesproken om te komen tot een
minder re-actieve aanpak van verzuim. Inhoud geven aan de eigen verantwoordelijkheid van de
medewerkers en het sturen op gedrag van de medewerkers door het management is geëffectueerd
door eind 2011 een andere aanpak en werkwijze in verzuimbegeleiding te implementeren.
Om dit nader inhoud te geven is de werkwijze in het sociaal medisch team (SMT) aangepast en
afgestemd op de resultaten uit de Werkvermogensmonitor (2012/2013).
Reeds vastgestelde beleidsafspraken in het kader van verzuim zijn per 1 januari 2015:
• Verzuimpercentage is 3% organisatiebreed.
• Meldingsfrequentie is gemiddeld 1 maal per jaar per medewerker.
• Langdurig verzuim casuïstiek (meer dan 1 jaar) neemt af.
• WGA instroom neemt structureel af, waarbij streefpercentage maximaal 17% is.
Het jaar 2013 is afgesloten met een verzuimpercentage van 3,24%, een gemiddelde
meldingsfrequentie van 1,25 maal per jaar. Het langdurige verzuim is gedaald en de WGA
instroom is verminderd.
RI&E
Voor de uitvoering van de RI&E wordt jaarlijks een planning vastgesteld. In samenwerking met de
gecertificeerd hoger veiligheidskundige (ook wel kerndeskundige genoemd) van het Amphia
ziekenhuis, is in 2013 de RI&E uitgevoerd op de afdelingen: Logistieke diensten, Beveiliging,
Hoteldiensten, Cateringservice, Inkoop, SEH, Kaakchirurgie, Behandelcentrum, Ergotherapie,
Revalidatieartsen, Bureau Planning en Opname, Loket Nazorg, KCHLT, Medische microbiologie.
Dit betreft een RI&E voor de veiligheids- en gezondheidsaspecten.
Binnen de RI&E gaat het om drie onderdelen: veiligheid, gezondheid en het welzijnsdeel.
Voor het onderdeel welzijn is gekozen voor het toepassen van de Werkvermogensmonitor van
PreventNed (WAI (workability index) met als toevoeging de vragenlijsten gericht op werktevredenheid en werkbeleving (risico op burnout). Door het toevoegen van de welzijnsspeerpunten aan het
actuele plan van aanpak van de afdeling vormt dit samen met het gedeelte van veiligheid en
gezondheid een complete RI&E.
De RI&E levert een rapportage op met een overzicht van knelpunten op veiligheids-, gezondheidsen welzijnsrisico’s. Hiervan wordt na afronding van het onderzoek een plan van aanpak gemaakt,
met als doel maatregelen te nemen waardoor risico’s (verder) worden beheerst dan wel voorkomen.
Vitaliteit
Voor de pijler vitaliteit is eind 2012/begin 2013 een nulmeting geweest door middel van de
Werkvermogensmonitor van PreventNed. Het werkvermogen, de werkbeleving en de
werktevredenheid zijn in kaart gebracht. Deze nulmeting is tevens het onderdeel “welzijn” die
volgens de wettelijke verplichtingen ook aan de RI&E toegevoegd dient te worden.
De meting wordt gezien als een zogenoemde ‘nulmeting’, streven is om de WerkVermogensMonitor
in 2015 te herhalen. In 2013 is begonnen met het uitbreiden van interventies op het gebied van de
BRAVO thema’s (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning). Dit met als doel medewerkers
te motiveren om aan hun gezondheid en inzetbaarheid te (blijven) werken.
Fysieke belasting
Op het gebied van fysieke belasting bestond reeds het beleid fysieke belasting met de volgende
doelstellingen:
• Handhaving en borging beleid fysieke belasting.
• Op iedere afdeling is een ergocoach aanwezig.
• Hulpmiddelen zijn aanwezig en worden ingezet.
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Eind 2013 is door stafdienst P&O gestart met een evaluatie van dit beleid, waarbij het effect van
beleid fysieke belasting wordt getoetst. April 2014 zullen de uitkomsten van deze evaluatie leidend
zijn voor aanpassingen van het beleid fysieke belasting. De ergocoaches zijn op nagenoeg alle
afdelingen aanwezig en groeien in hun rol. Er zijn in 2013 vier netwerkbijeenkomsten geweest voor
de ergocoaches, waarin onder andere aandacht is geweest voor haptonomisch tillen en verplaatsen.
In 2013 zijn vijfendertig individuele werkplekonderzoeken uitgevoerd, waarvan vijfentwintig
preventief en tien curatief. Tevens is er een cursus beeldschermwerk gegeven en zijn er twee
herhalingen geweest van de basisdag opleiding voor ergocoaches.
Preventie psychosociale arbeidsbelasting
Op het gebied van preventie psychosociale arbeidsbelasting is er ook in 2013 samengewerkt met de
Bedrijfsmaatschappelijk Werker vanuit het Amphia ziekenhuis. Door de stafdienst P&O zijn er twee
trainingen ‘vroegtijdig herkennen van psychisch verzuim’ georganiseerd voor leidinggevenden. Voor
psychologische interventies wordt samengewerkt met Ascender psychologie. Er zijn in totaal vijftien
trajecten afgenomen in 2013. Het beleid agressie en geweld wordt in 2014 hernieuwd in samenwerking met het Lievensberg ziekenhuis.

4.5.5 Klachten- en klokkenluidersregeling, vertrouwenspersoon, gewetensbezwaren
Klachtenregeling
Het individuele klachtrecht voor medewerkers is vastgelegd in een interne regeling. Klachten die
ontvankelijk worden verklaard worden behandeld door de klachtencommissie onder voorzitterschap van mevrouw mr. S. van den Bosch-van de Sande. In 2013 behandelde de commissie geen
enkele klacht.
Vertrouwenspersonen
Op basis van de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling kan door ziekenhuismedewerkers
een beroep worden gedaan op een vertrouwenspersoon.
In 2013 werd door de vertrouwenspersoon met vier medewerkers gesproken. In één situatie was
sprake van grensoverschrijdend gedrag. In drie situaties was sprake van verstoorde communicatie.
4.5.6 Vrijwilligers
De Unie Van Vrijwilligers (UVV) is in het Franciscus Ziekenhuis een goed geoliede organisatie die veel
goed werk verricht. Het ruim 130 mensen tellende corps is van cruciaal belang voor de continuïteit
van de werkzaamheden van het ziekenhuis. De vrijwilligers van het UVV zijn een waardevolle
aanvulling op het medewerkersbestand. De organisatie bedankt de UVV medewerkers jaarlijks
door ondermeer een, geheel door eigen medewerkers georganiseerde, bijeenkomst te organiseren.
Muziek en zang staan daarbij centraal. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt de
waardering tot uiting gebracht.
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4.6. Samenleving & belanghebbenden
4.6.1 Economische meerwaarde voor de samenleving
Op verschillende manieren onderhoudt het Franciscus Ziekenhuis haar relatie met de maatschappij.
Het Franciscus Ziekenhuis participeert bij veel activiteiten in de samenleving of zij organiseert
zelf overkoepelende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: Week van de Chronisch Zieken,
Informatiebijeenkomsten over medische onderwerpen voor patiënten, Open Dagen en diverse
activiteiten met onderwijs en opleidingsinstituten uit de regio. Daarnaast zijn er goede contacten
met diverse gemeenten uit het adherentiegebied. Het Franciscus Ziekenhuis is bovendien een van
de grootste werkgevers in de zorg in Roosendaal en omgeving.
4.6.2 Informatie aan en raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging
Het Franciscus Ziekenhuis volgt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
In deze wet zijn de rechten en de plichten van de patiënt en van de hulpverlener vastgelegd. De
hulpverlener heeft een informatieplicht. Daarnaast zijn veel behandelingen, onderzoeken en
aandoeningen vastgelegd in folders, te gebruiken als naslagwerk. Deze folders worden uitgereikt
door de hulpverlener of zijn op te vragen bij het Patiënten Service Bureau of te raadplegen via de
website. Patiënten kunnen daarnaast altijd met hun vragen, opmerkingen of klachten terecht bij
het Patiënten Service Bureau. Patiënten hebben recht op inzage en recht op een afschrift van (een
gedeelte van) het dossier, voor zover het hun gegevens betreft. Gegevens uit het dossier worden
minimaal tien jaar bewaard. Binnen het Franciscus Ziekenhuis is de handleiding gebruik Patiënten
Dossier (2000) van toepassing. Deze handleiding is geheel afgestemd op de WGBO en wordt op
verzoek beschikbaar gesteld.
4.6.3 Milieubeleid
Het Franciscus Ziekenhuis moet evenals andere bedrijven voldoen aan een streng milieubeleid.
Het milieubeleid is gericht op afval-, energie- en emissiebeheer. Ook in 2013 was daarvoor weer
veel aandacht. Gesteld kan worden dat de milieuvergunning terecht aan het Franciscus Ziekenhuis
is verleend. Brabant Water was verontrust dat er rioolwater in de hydrantenleiding was gekomen
tijdens werkzaamheden. Uit voorzorg is een watermonster laten nemen en er is geen besmetting
waargenomen.
Mogelijk was er een patiënt besmet met Legionella binnen het ziekenhuis. Uit onderzoek van de
GGD kwam dat er geen besmetting binnen dit ziekenhuis heeft plaats gevonden.
Er is geen Legionella aangetoond in de kamers waar de patiënt heeft gelegen.
Dit is buiten het ziekenhuis gebeurd. Verder zijn er talloze verbetermaatregelen getroffen om te
komen tot verbeterde prestaties ten aanzien van milieuzaken. Voorbeelden hiervan zijn:
• Monstername en kweek (ten aanzien van Legionella) worden vanaf halverwege 2013 door een
externe partij uitgevoerd. Op deze wijze is de onafhankelijkheid van de bevindingen ook
gewaarborgd.
• De nodige cursussen zijn gevolgd teneinde op de hoogte te blijven van de vereisten en de
nieuwste ontwikkelingen.
• Leegstaande afdeling afgekoppeld van water in verband met legionellaplan.
• Ombouw lachgasnet naar CO2, waarbij de afdelingen waarbij het lachgas niet vervangen hoeft te
worden door CO2 zijn afgekoppeld.
• Gehele OK complex voorzien van een nieuw medische gassen installatie inclusief een
afsluiterkast per operatiekamer.
• Nieuwe pendels in de operatiekamers inclusief nieuwe slangen en gassen afnamepunten.
• Het interim OK complex voorzien van medische gassen.
• Tweede CT-scan voorzien van een CO2 afnamepunt.
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Naar aanleiding van opmerkingen van de milieu-inspecteur zijn zowel binnen als wel buiten het
ziekenhuis nieuwe milieu symbolen aangebracht op die locaties waar zich gevaarlijke stoffen
bevinden of waar afvalstoffen zijn opgeslagen. Afdeling V&T heeft in 2013 de Lea®n methode
geïntroduceerd binnen de afdeling. Ook haar takenpakket inzake milieu zal in deze verbeteringcyclus worden meegenomen. De milieu-inspecteur heeft verklaard tevreden te zijn met de wijze
waarop het Franciscus Ziekenhuis omgaat met milieu gerelateerde issues.
4.6.4 Bedrijfshulpverlening
De Bedrijfshulpverlening (BHV) heeft zich het afgelopen jaar gefocust op uitbreiding van het aantal
medewerkers met “BHV-light” door hun een interne training aan te bieden. In 2013 is de BHV niet in
actie gekomen op basis van calamiteiten.
4.6.5 Ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP)
In 2013 is het project Implementatie ISEE Brabant afgerond. ISEE is een virtueel softwareprogramma
dat ingezet kan worden voor OTO-activiteiten binnen het ZiROP. Ten behoeve van het project CBRNpreparatie (chemische, biologische of radiolo-gische/nucleaire stoffen) in de ROAZ-regio Brabant
is een CBRN-aandachtsfunctionaris binnen de SEH opgeleid. Deze functionaris heeft tot taak de
leidraad “opvang CBRN slachtoffers voor de SEH” te implementeren.
4.6.6 CBRN
De rapportage, voortkomend uit deelname aan het overheidsproject “weerstandsverhoging
CBRN (chemische, biologische of radiologische/nucleaire stoffen)” wordt vertaald in een integraal
veiligheidsplan waarbij de veiligheidscoördinator de procesbewaker gaat worden.
Deze functionaris, die per 1 december 2013 binnen de Facilitaire Dienst is aangesteld, heeft als
opdracht de BHV, het ZiROP en het beleid rondom agressie en geweld samen te voegen tot een
nieuw integraal veiligheidsbeleid.
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4.7 Financieel Beleid
4.7.1 Algemeen
Zoal reeds beschreven in paragraaf 3.4 verkeert het Nederlandse financieringssysteem voor de
ziekenhuizen in een systeemcrisis. Nog nooit is er zoveel onduidelijkheid geweest over de omzet
van het ziekenhuis. De prijsafspraken met de zorgverzekeraars kwamen ook in 2013 laat tot stand
waardoor het declaratieverkeer eveneens vertraging op liep. Met prognosetools van externe
bureaus wordt gedurende het jaar getracht een beeld te vormen van de schadelast per verzekeraar. Als afgeleide hiervan kan een voorzichtige omzetprognose worden gemaakt. Een definitieve
omzet kan op zijn vroegst twee jaar na dato worden vastgesteld. Het wachten is dan ook op
fundamentele systeemwijzigingen en vereenvoudigingen. Desondanks en met alle genoemde
beperkingen presenteren wij u met genoegen onderstaande jaarresultaten 2013 van het
Franciscus Ziekenhuis.
4.7.2 Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat van het Franciscus Ziekenhuis heeft zich ten opzichte van vorig jaar als
volgt ontwikkeld:
2013

2012

mutatie

X € 1.000

X € 1.000

X € 1.000

%

748

1.796

- 1.048

- 58%

116.929

108.009

+ 8.920

+ 8%

287

1.228

- 941

- 76%

3.364

5.750

- 2.386

- 41%

121.328

116.783

+ 4.545

+ 3,9%

Personele kosten

59.356

57.860

+ 1.496

+3%

Afschrijvingen

10.604

10.384

+ 220

+ 2%

Ontwikkeling opbrengsten
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Omzet DBC’s/ DOT’s
Transitiebedrag
Overige opbrengsten/subsidies
Totaal opbrengsten
Ontwikkeling kosten

Materiële kosten

17.563

16.641

+ 922

+ 5.5%

Patiëntgebonden kosten

31.801

29.455

+ 2.346

+ 8,0%

Totaal kosten

119.324

114.340

+ 4.984

+ 4.3%

Financiële baten/lasten

- 1.454

- 917

+537

+59%

550

1.526

- 976

- 64%

Ontwikkeling resultaat

In algemene zin kan gesteld worden dat het positieve exploitatieresultaat 2013 zich ongunstig
heeft ontwikkeld ten opzichte van 2012. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het resultaat
2012 mede tot stand is gekomen door eenmalige incidentele baten.
Het positieve exploitatieresultaat ten spijt, vormt de beperkte netto marge zeker aanleiding de
resultaten structureel te verbeteren. Ten opzichte van andere vergelijkbare ziekenhuizen blijft de
rendementmarge van het Franciscus Ziekenhuis (te) beperkt.
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4.7.3 Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten
De totale opbrengsten stijgen ten opzichte van 2012 met bijna 4%. Deze stijging wordt veroorzaakt
door de verdere overheveling van geneesmiddelen (oncolytica en groeihor-monen) naar de
ziekenhuisexploitatie, een toename van de verstrekking van dure geneesmiddelen (TNF-alfaremmers en oncolytica) en een verschuiving van goedkopere naar duurdere DOT’s (zwaardere
patiëntenpopulatie). Het in 2012 berekende transitiebedrag daalt met circa € 375.000 als gevolg van
een aan dat jaar toe te rekenen hogere omzet. Dit effect, dat ook doorwerkt in het transitiebedrag
2013 is eveneens verwerkt in het jaarresultaat 2013. Inzake de in het transitiebedrag verantwoorde
kapitaallasten loopt nog een bezwaarprocedure bij de NZA. De omvang van het geschil bedraagt
circa € 300.000. De overige bedrijfsopbrengsten dalen met bijna 2.8 miljoen. Dit is het gevolg van in
2012 verantwoorde eenmalige baten.
4.7.4. Ontwikkeling bedrijfskosten
Over de hele linie stijgen de kosten in 2013 met ruim 4 %. Onderstaand volgt een korte toelichting
op de belangrijkste kostenposten.
De personele kosten stijgen met circa 3%. Dit ondanks de gerealiseerde reductie van de formatie
met 14 fte. Naast de kostenconsequenties vanuit de CAO, pensioenen en sociale premies heeft met
name de extra inzet van eigen personeel voor de implementatie van het EPD- en ERP-systeem en de
inhuur van personeel niet in loondienst hiervoor zorg gedragen. In 2013 is er ook een opschoningsaktie gehouden om oplopende vakantie-tegoeden en resturen weer te reduceren tot normale
proporties en een gezonde basis te leggen voor toekomstige sturing.
De stijging van de afschrijvingslasten met € 220.000 wordt veroorzaakt door de ingebruikname van
het dienstengebouw in 2012 en de in paragraaf 4.2.3 genoemde overige investeringen.
De stijging van de materiële kosten met ruim € 0,9 miljoen wordt grotendeels verklaard door:
• Een beperkte stijging van de algemene kosten als gevolg van gestegen advieskosten in het
kader van de reorganisatie en de fusie (+500.000).
• Gestegen licentiekosten (+200.000).
• Gestegen kosten van belastingen + verzekeringen (+200.000).
De patiëntgebonden kosten stijgen met ruim € 2,3 miljoen, grotendeels als gevolg van de eerder
genoemde stijging van de kosten van oncolytica en TNF-alfaremmers en de uit toenemende
kwaliteitseisen voortvloeiende kosten.
4.7.5 Balansmutaties
Onderstaand treft u aan een toelichting op de balanspositie per ultimo 2013 en de belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar.
Activa
De materiële vaste activa zijn met ruim € 7.4 miljoen gestegen als gevolg van de reeds eerder
genoemde investeringen in gebouwen en infrastructuur. De financiële vaste activa stijgen met ruim
€ 2,2 miljoen als gevolg van een herrubricering van een uitstaande lening aan de stichting
nucleaire geneeskunde voor de investering in een PET-scan.
Bij de vlottende activa zien we een forse stijging van de vorderingen op debiteuren. Deze stijging
wordt met name veroorzaakt door een late facturering in 2013 en het verwerken van creditnota’s
met betrekking tot 2013 in de eerste maanden van 2014. Inmiddels is een aanzienlijk deel van het
debiteurensaldo opgeschoond en voorzien de getroffen voorzieningen in het resterende deel.
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Passiva
Het eigen vermogen stijgt met bijna € 5,7 miljoen. Dit is het gevolg van het positieve exploitatieresultaat van € 550.000 en de doorgevoerde stelselwijziging bij de bepaling van de waarde van het
onderhanden werk. (+ € 5.1 miljoen). Met ingang van 2013 wordt het onderhanden werk berekend
op basis van de te verwachten opbrengstwaarde. Dit geeft een reëler beeld dan de in het verleden
gehanteerde waardering tegen kostprijs.
De voorzieningen stijgen eveneens met bijna € 1.2 miljoen. Dit is grotendeels het gevolg van de
dotatie aan de voorziening onderhoud en de beperkte onttrekking in 2013
De langlopende schulden stijgen met ruim € 5 miljoen als gevolg van een met de Rabobank
afgesloten lening van € 10 miljoen voor onze ICT-investeringen.
De kortlopende schulden stijgen met 17.5 miljoen door toename van kasgeldfaciliteiten voor de
renovatie en achterstanden bij de crediteuren als gevolg van de implementatie van het ERP-systeem.
4.7.6 Kengetallen
De belangrijkste kerncijfers kunnen als volgt worden samengevat:
(Bedragen in miljoenen euro’s)

2013

2012

2011

Eigen vermogen (EV)

23,8

18,1

16,7

Voorzieningen (V)

7,9

6,7

5,3

Balanstotaal (BT)

151,4

121,8

98,6

Totale bedrijfsopbrengsten (TO)

121,3

116,0

107,3

De belangrijkste ratio’s op het gebied van financiële positie betreffen:
2013

2012

2011

Weerstandsniveau o.b.v. balanstotaal (EV/BT)

15,7%

14,9%

16,9%

Weerstandsniveau o.b.v. opbrengsten (EV/TO)

19,6%

15,6%

15,6%

Voorzieningenniveau (V/TO)

6,5%

5,8%

4,9%

Liquiditeit

0,91

Netto Marge

0,45%

0,90

0,50

1,31%

0,56%

De formele verantwoording is terug te vinden in de bijgesloten “Jaarrekening 2013”.
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Bijlage 1
Publicaties
J. Ansems, klinisch fysicus
Ioniserende straling heeft geen geheimen meer, Facetten van licht, lustrumboek 40 jaar klinische
fysica in Nederland, oktober 2013, 3
B. Damink, klinisch fysicus, en M. Janssen
Uniek Selling point in Europa, Facetten van licht, lustrumboek 40 jaar klinische fysica in Nederland, oktober 2013, 3
C. van Eekelen, stoma- coloncareverpleegkundige
Parastomale hernia, oorzaken en oplossingen,Welland magazine (patiënten tijdschrift), maart
2013, 2
M. Franken e.a., klinisch fysicus
Kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele scopen 3.0 2013, Kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele scopen 3.0 2013, september 2013, 111
F.W.M. de Hooge-Machielse, verpleegkundig specialist orthopedie, M ANP, L.M.A. de Vries,
MS, E.L. Hoffman, MD, X. Eijsbouts, MD
Snel en veilig herstel na het plaatsen van een heup- of knieprothese, De Verpleegkundig Specialist, Jaargang 8, nummer 3, herfst 2013, 16-19
Z. Bozkurt, H. Broos, M.J.M. de Groot, M. van Heerde, A.M.C.P. Joosen, M.B. Kok, I.J.M. van der Linden, klinisch chemicus, J. van Pelt
Analytische en klinische evaluatie van de bepaling van calprotectine in feces, Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, oktober 2013 vol. 38 no. 4, 196-201
C. Perdaems, wond- decubitusconsulent
Open been, Kwartslag, januari 2013, 2-5
M. Kriege, W. Reitsma, P.M. Vencken, gynaecoloog, PhD student et al
Outcome of BRCA1- compared with BRCA2- associated ovarian cancer: a nationwide study in the
Netherlands, Annals of oncology, augustus 2013, 24 (8), 2036-42
M. Hooning, M. Kriege, P.M. Vencken, gynaecoloog, PhD student et al
The risk of primary and contralateral breast cancer after ovarian cancer in BRCA1/BRCA2 mutatian
carriers: Implications for counseling. Cancer, maart 2013, 1;119(5), 955-62
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Voordrachten of symposium
Janneke Ansems, klinisch fysicus
“Dosimetrie en afscherming röntgenstraling”
November 2013, stralingshygiëne niveau 3 cursisten van de SMPE Eindhoven, Eindhoven
B. Damink, klinisch fysicus
“Beeldvormende technieken: nucleaire geneeeskunde”
Mei 2013, gezondheidszorgtechnologen in opleiding Avans Hogeschool Tilburg, Tilburg
D. Deraedt, anesthesioloog
Lesgever opleiding “Internationaal Duikerarts niveau 1”
Maart 2013, artsen met interesse voor duikgeneeskunde, Vrije Universiteit, Brussel
C. van Eekelen, stoma- coloncareverpleegkundige
“Crohn op je werk”
Februari 2013, operatie assistenten, Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal
“Gedelegeerde voorbehouden handelingen bij stomazorg, klisteren via de stoma, als voorbeeld”.
Juni 2013, stomaverpleegkundigen, Europees congres, Parijs
G. J. van Eijck, chirurg
“Claudicatio intermittens; pathofysiologische aspecten
Maart 2013, Fysiotherapeuten, Bergen op Zoom
G. J. van Eijck, chirurg
“Het Acute Aneurysma van de Abdominale Aorta op de SEH”
Mei 2013, SEH artsen, poortartsen, SEH verpleegkundigen, Roosendaal
G.J. van Eijck, chirurg
“Abdominaal trauma”
September 2013, specialisten (in opleiding), Tilburg
G.J. van Eijck, chirurg
“Wervelkolomletsel”
September 2013, specialisten (in opleiding), Tilburg
G. J. van Eijck, chirurg, H.A. Hilhorst, arts hyperbare geneeskunde, K. Jongmans, ergotherapeut, K. Kas, fysiotherapeut, I. v.d. Kieboom, fysiotherapeut, C. van de Werve, ervaringsdeskundige, M. Nonneman, specialist ouderengeneeskunde, M. Pas, revalidatiearts, P. van Rooden,
psycholoog St. Groenhuysen
“Van het ene been op het andere”
Oktober 2013, verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, werknemers thuiszorg,
verpleeg- en verzorgingshuizen, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen, Wieckendael,
Roosendaal
T. Enneking, orthopedisch chirurg
“Kinderorthopedie”
December 2012, huisartsen, Roosendaal
M. Franken, klinisch fysicus
“Inleiding tot medische Technologie”
Maart 2013, gezondheidszorgtechnologen in opleiding Avans Hogeschool Tilburg, Tilburg
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R. de Graaf, radioloog
“Interventie radiologie”
Maart 2013, huisartsen West-Brabant, Warfum
R. de Graaf, radioloog, R. van de Rijt, radioloog
“Interventie radiologie”
Maart 2013, huisartsen West-Brabant, Warfum
R. de Graaf, radioloog
“Interventie radiologie”
April 2013, huisartsen West-Brabant, Warfum
A. de Hooge, verpleegkundig specialist orthopedie, W. Rosenberg, orthopedisch chirurg
“Artrose”
Februari 2013, informatiebijeenkomst voor (toekomstige) patiënten, Etten-Leur
September 2013, informatiebijeenkomst voor (toekomstige) patiënten, Roosendaal
A. De Hooge, verpleegkundig specialist orthopedie, E. Huijbregts, senior verpleegkundige 3c
“Wat doen we in Brabant” een voorbeeld uit het Franciscus Ziekenhuis
April 2013, Netwerk Acute Zorg Brabant, Tilburg
I.J.M. van der Linden, klinisch chemicus
“Een analytische en klinische valuatie van calprotectine in feces”, 66e voorjaarscongres NVKC
April 2013, klinische chemici (in opleiding), Veldhoven
A. Masclee, medisch psycholoog
“Voorlichting medische psychologie”
Maart 2013, beroepenavond Norbertuscollege, Roosendaal
J. Oostenbrink, hoofd Innovatie&Organisatie
“Beddencapaciteit in het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal”
April 2014, gastcollege voor het vak zorglogistiek, Master Zorgmanagement, Rotterdam
C. Perdaems, wond- decubitusconsulent
“Training vacuümtherapie”
December 2013, thuiszorgorganisaties, Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal
R. van de Rijt, radioloog
“Interventie radiologie”
Maart 2013, huisartsen West-Brabant, Warfum
M.J.J.F. Schrauwen-Sanders, Parkinsonverpleegkundige, Parkinsonnetwerk Bergen op Zoom
Middagsymposium “Parkinson, onze zorg!”
April 2013, professionals in de zorg, Lievensberg ziekenhuis, Bergen op Zoom
P. Stolarczyk, orthopedisch chirurg
“Kadarvercursus schouderprothese”
Mei 2013, orthopedisch chirurgen, Erasmus, Rotterdam
P. Verbeek, orthopedisch chirurg
“Letsel van bovenste extremiteiten”
November 2013, fysiotherapeuten, Roosendaal
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E. van der Vlist, medisch psycholoog
“CROHN op je werk” Psychologische impact Crohn “je kunt de golven niet tegenhouden, maar wel
leren surfen”
Februari 2013, verpleegkundigen in opleiding en hun familie, Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal
R. van Wandelen, anesthesioloog
“Airway & cervical spine”
Juni 2013, artsen, specialisten, militair geneeskundigen, Hilversum
R. van Wandelen, anesthesioloog
“Dierlab: cursus inbrengen tracvheostoma, thoraxdrainage, intraossale toedieningsweg”
Juni 2013, artsen, specialisten, militair geneeskundigen, Hilversum
R. van Wandelen, anesthesioloog
“Breathing & ventilation”
Juni 2013, artsen, specialisten, militair geneeskundigen, Hilversum
R. van Wandelen, anesthesioloog
“Pediatric trauma & pregnant woman”
Juni 2013, artsen, specialisten, militair geneeskundigen, Hilversum
R. van Wandelen, anesthesioloog
“Praktisch syndicaat: ademhaling en beademing”
Juni 2013, artsen, specialisten, militair geneeskundigen, Hilversum
R.G. F. Wintermans, arts-microbioloog
“Dengue”
Maart 2013, analisten medische microbiologie Franciscus- Lievensberg- en Amphia Ziekenhuis,
Roosendaal
H. Van der Zee, medisch psycholoog
“Psychotrauma en indicatiestelling”
Maart 2013, revalidatiegeneeskunde, Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal
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In ontwikkeling

Oncologisch centrum

SEH
IC/CCU

Poliklinieken
Functieonderzoeken
Pijncentrum
Verpleegafdelingen

Cardiologie
Longziekten
Neurochirurgie
Neurologie
Psychiatrie
Reumatologie
Anesthesiologie
-pijn

SEH artsen

Intensivisten

Pim Sas
Manager

Poliklinieken
Dialysecentrum
Verpleegafdelingen

Interne geneeskunde
Maag-, darm-, leverziekten

Ilona Mooij
Manager

Zorgeenheid
interne geneeskunde

Anton Valk
Zorggroepmanager

Zorgeenheid
chronische zorg

Annelies Koeken
Manager

Zorgeenheid
acute zorg

Peter Moelands
Hoofd Vastgoed & Techniek

Bob Mulder
Hoofd Facilitaire Dienst

Herma Moerkerken
Hoofd Communicatie

Jan Oostenbrink
Hoofd Innovatie
& Organisatie

Marcel Mevissen
Hoofd Informatisering
& Automatisering

Leo Simons
Hoofd Financiën &
Informatievoorziening

Leonie Schijven
Hoofd Personeel & Opleiding

Poliklinieken
Verloskundig Centrum
Verpleegafdelingen

Verloskunde
Pediatrie

Carina Luijten
Manager

Zorgeenheid
moeder-kind zorg

Janneke van Vliet
Lid Raad van Bestuur

Ineke Smalbraak
Lid Raad van Bestuur

Polikliniek Revalidatie
Geneeskunde

Revalidatie

Peter Reijnaars
Manager

Zorgeenheid
revalidatie

Poliklinieken
Verpleegafdelingen

Chirurgie
Gynaecologie
Orthopedische chirurgie
Urologie
Anesthesiologie
-algemeen

Ton Akkermans
Manager

Zorgeenheid
snijdend

Peter Brummel
Voorzitter

Poliklinieken
Poli Etten-Leur
Poli Oudenbosch
Dagverpleging
Behandelcentrum

Dermatologie
Kaakchirugie
KNO
Oogheelkunde
Plastische chirurgie

Hans Weltings
Manager

Zorgeenheid
electieve zorg

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

Managementteam

Jan van den Brand
Lid Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Bas Rikken
Manager Medische
Ondersteunende
Afdelingen a.i

Richard Pal
Vice-voorzitter

drukkerij

fzr ©

9-1-2014

Katrien Schelfhout
Hoofd Pathologisch en
Cytologisch laboratorium

Bunna Damink
Hoofd Medische Techniek
& Fysica

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

Corinne Valk-Swinkels
Hoofd Ziekenhuisapotheek

Rob Wintermans
Hoofd Medische
Microbiologie

Ruud Hack
Hoofd Radiologie/ Nucleaire
Geneeskunde

Verpleegkundige
Adviesraad

Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Vereniging
Medische Staf

Eric Beekmans
Hoofd OK/CSA/Bureau
Planning & Opname

Paramedische Zorg
Medische Psychologie
Geestelijke Verzorging

Peter Reijnaars
Manager

Stafbestuur

Hans Ensing
Voorzitter Raad van Bestuur
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Bijlage 3
Personalia per 31 december 2013
Raad van Toezicht
drs. P.W.C.M. Cobelens				
voorzitter (tot 23-06-2013)			
prof. mr. M.D.B. Schutjens 			
voorzitter (vanaf 23-06-2013)
							(vice-voorzitter vanaf 01-09-2012,
lid vanaf 01-01-2008)
ir. G.P. Jacobs					
vice-voorzitter (vanaf 23-06-2013)
lid (vanaf 01-01-2012)
ing. M.J.J. Mol MBA				
lid (vanaf 01-01-2007)		
W. de Ruiter RA					
lid (vanaf 01-02-2012)
Drs. C.J.S.E. Hermus				
lid (vanaf 01-01-2013)
Raad van Bestuur
dr. drs. J.A.G.M. van den Brand 			
mw. J. van Vliet MHA				
ing. A.P.A.M. de Jong				
Bestuur Medische Staf
T.J.M.Q. Enneking				
dr. G. Buunk					
P. Brummel					
R. Pal						
mw. A. Groenhuijzen				
D. Deraedt					

voorzitter Raad van Bestuur
lid Raad van Bestuur
lid Raad van Bestuur (tot 01-02-2013)

voorzitter (tot 26-11-2013), orthopedisch chirurg
vice-voorzitter (tot 01-07-2013), internist
vice-voorzitter (van 01-07 tot 26-11- 2013)
voorzitter (vanaf 26-11-2013), chirurg
vice-voorzitter (vanaf 26-11- 2013), gynaecoloog
penningmeester, ziekenhuisapotheker
lid (dossier ICT), anesthesioloog

Managers/Hoofden van dienst
ir. A.P.M. Valk					manager zorgsectoren
S.A.J.J. Rikken, arts np				
manager Medisch Ondersteunende
Afdelingen a.i.
mw. drs. L.J.C.M. Schijven			
hoofd stafdienst personeel en opleiding
mw. H.A. Moerkerken				
hoofd stafdienst communicatie
P.B.F.M. Moelands				
hoofd stafdienst vastgoed en techniek
B.M. Mulder					manager facilitaire sector
dr. J.B. Oostenbrink				
hoofd stafdienst innovatie en organisatie
drs. L.J.M.H. Simons MBA-H		 hoofd stafdienst financiën en informatievoorziening
dr. M.L.C.M. Mevissen				
hoofd automatisering en informatievoorziening
Ondernemingsraad
Dagelijks bestuur
E.A.F. van Rooij					
voorzitter, maatschappelijk werker
C.A.G. Potters					vice-voorzitter verpleegkundige chirurgie
mw. A.C.M. Klaver				
ambtelijk secretaris
OR-leden
mw. Y.M. Broos					
medewerker centrale sterilisatie (MSMH)
S. Boerke					medisch elektronicus
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E. Crielaard					klinisch chemisch analist
mw. J. Hartenhof				
operatie assistente chirurgie
mw. E. van Hooijdonk 				
verpleegkundige kinderafdeling
mw. L. Jongeneelen				
verpleegkundige cardiologie
E. Jonker					beveiliger
D. Koen						inkoper
mw. I.H.M. de Kok				
diëtiste
mw. A.A.M. de Kok		 technisch oogheelkundig assistent /
			 coördinator poli oogheelkunde
J. Verdonk					verpleegkundige dialyseafdeling
Cliëntenraad
Dagelijks bestuur
mw. G.A.M. Broos-van Staaij			
voorzitter		
Roosendaal
L.C.M. van den Oever				vice-voorzitter		Roosendaal
mw. A.C.M. Klaver				
ambtelijk secretaris
P.A.M. Dingenouts				lid			Standdaarbuiten
mw. P.J. Kitz- van Rooijen			
lid			
Roosendaal
mw. M.E. Spoelstra				lid			Zundert
Verpleegkundige Adviesraad
T. Akkermans					voorzitter (tot 01-11-2013)
mw. A. de Meijer				
vice-voorzitter (vanaf 01-06-2013)
voorzitter (vanaf 01-11- 2013)
mw. M.W. Wentzel				lid, kinderverpleegkundige
E.F.J. Schüller		 ambtelijk secretaris, verpleegkundige zorgeenheid
snijdend
M. de Wit					lid, leerling verpleegkundige
mw. A.W.J. Blommerde				
lid, consultatief psychiatrisch verpleegkundige
J.B.M. van Ginneken				
lid, dialyse verpleegkundige
mw. A.C. Jacobse				
vice-voorzitter (tot 01-06-2013)
lid, verpleegkundige oproepkracht
mw. E. de Klerk		 vice-voorzitter, verpleegkundige chronische eenheid
(vanaf 01-11-2013)
mw. M. Stevens		 lid, verpleegkundig specialist cardiologie
(tot 01-11-2013)
Protcolllen AdviesCommisie
A. van Boxem, longarts				
voorzitter
mw. C. Hooymans, ziekenhuisapotheker
secretaris
H. Wessels, oogarts 				
lid
mw. J. Rijckevorsel-Scheele		 lid namens de Raad van Bestuur
(vanaf 01-08- 2013)
mw. I. Martens					secretariële ondersteuning
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Bijlage 4
Functies en nevenfuncties Raad van Toezicht
drs. P.W.C.M. Cobelens (voorzitter RvT tot 23-06-2013)
Functies:		
Voorzitter adviesraad Forum Real Estate
				
Liaison manager M4B (ZZP)
				
Adviseur Hewlett-Packard Nederland
				
Voorzitter adviesraad PaceBlade Technology
				
Strategisch adviseur Policy Research Corporation
prof. mr. M.D.B. Schutjens (vice voorzitter RvT tot 23-06-2013, voorzitter vanaf 23-06-2013
Functie:		
Juridisch adviseur gezondheidsrecht bij Schutjens ⧫ De Bruin, Tilburg
				
Deeltijd hoogleraar farmaceutisch recht Betafaculteit, Universiteit Utrecht
ing. M.J.J. Mol MBA (lid RvT)
Functie:		
Partner/adviseur Perficio Adviseurs BV
				
Nevenfuncties: Lid bestuur Stichting Platform Ontmoeten is Leren
				
Voorzitter Het Punt, loket voor wonen, welzijn en zorg
Ir. G.P. Jacobs (lid RvT)
Functie:		
Lid Directieteam Katholieke Scholenstichting KS Fectio
				
Vz. Domeingroep financiën, middelen en huisvesting KS Fectio
				
Directeur r.k.b.s. St. Nicolaas Odijk
W. de Ruiter RA (lid RvT)
Functie:		
Voormalig partner Ernst & Young Accountants
Nevenfuncties:		
Vice voorzitter Raad van Toezicht Stichting GGZ Breburg te Rijen
				
Lid Raad Economische Aangelegenheden van Congregatie Zusters
				
Franciscanessen “Alles voor Allen” te Breda
				
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting ZuidZorg te Veldhoven
				
(vanaf 1 januari 2014)
drs. C.J.S.E.Hermus (lid RvT)
Functie:		
Gepensioneerd huisarts
Nevenfuncties:
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Bijlage 5
Geïmplementeerde zorgpaden en zorgpaden in ontwikkeling
Zorgpad

(deel-) traject

dominante
setting FZR

status

CTS

verwijzing - diagnose - behandeling

poliklinisch

geïmplementeerd

RR heup

verwijzing - diagnose - behandeling

klinisch

geïmplementeerd

RR knie

verwijzing - diagnose - behandeling

klinisch

geïmplementeerd

Gebroken heup

SEH - diagnose - behandeling - nazorg

klinisch

geïmplementeerd

Varices

verwijzing - diagnose - behandeling

dagbehandeling

geïmplementeerd

Sluders

verwijzing - diagnose - behandeling

dagbehandeling

geïmplementeerd

Dementie

onderzoek en diagnose

poliklinisch

geïmplementeerd

CVA

SEH - diagnose - behandeling - nazorg

klinisch

geïmplementeerd

Tia

SEH - diagnose - behandeling

klinisch

geïmplementeerd

onderzoek - diagnose - primaire behandeling

poliklinisch

geïmplementeerd

operatieve behandeling

klinisch

in ontwikkeling

onderzoek en diagnose

poliklinisch

geïmplementeerd

SEH en kliniek

klinisch

geïmplementeerd

Weihoek

1e lijn

geïmplementeerd

1,5 lijnszorg Oud-Gastel

1e lijn

in ontwikkeling

kliniek

klinisch

geïmplementeerd

1,5 lijnszorg Oud-Gastel

1e lijn

in ontwikkeling

hartrevalidatie

poliklinisch

in ontwikkeling

Prenatale zorg

begeleiding 1e en 2e lijn

ROOS

geïmplementeerd

Slaap

verwijzing - diagnose - behandeling

poliklinisch

in ontwikkeling

Hoofdpijnpoli

verwijzing - diagnose - behandeling

poliklinisch

in ontwikkeling

Obstipatie kinderen

verwijzing - diagnose - behandeling

poliklinisch

in ontwikkeling

Stervensfase

herkenning - erkenning - aangepast beleid

klinisch

geïmplementeerd

Melanoom

verwijzing - diagnose - behandeling

poliklinisch

in ontwikkeling

Huid maligniteiten

verwijzing - diagnose - behandeling

poliklinisch

in ontwikkeling

Koorts na chemo

SEH - opname

SEH

geïmplementeerd

Blaasca

verwijzing - diagnose - behandeling

poliklinisch

geïmplementeerd

screening

poliklinisch

in ontwikkeling

diagnose

poliklinisch

impl. per 15 april

behandeling

klinisch

geïmplementeerd

Mammaca

verwijzing - diagnose - behandeling

klinisch

herziening

Testisca

verwijzing - diagnose - behandeling

poliklinisch

in ontwikkeling

Huilbaby

verwijzing - diagnose - behandeling

poliklinisch

in ontwikkeling

Obesitas

verwijzing - diagnose - behandeling

poliklinisch

in ontwikkeling

HNP (hernia)
Osteoporosepoli

COPD

Hartfalen

Colonca
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functie(s)







beloning







5



Uitkeringen bij einde dienstverband overige functionarissen



Uitkeringen bij einde dienstverband topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen

totale bezoldiging






Totale
bezoldiging







omvang van het
duur van het dienstverband dienstverband in
het jaar
in het jaar

(in dagen)













4

functie(s)






voorziening
en ten
behoeve
van
beloningen
betaalbaar







Bezoldiging overige functionarissen - met dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking


Naam













duur van het dienstverband
in het jaar
(in dagen)






Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking
De bedragen zijn inclusief BTW voor zover van toepassing.

Naam







belastbare vaste en
variabele onkostenvergoedingen

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking

3

2

1

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording
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totale
bezoldiging

Motivering overschrijding
WNT-norm
 





Overige functionarissen - uitkeringen bij einde dienstverband



Topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - uitkeringen bij einde dienstverband



Overige functionarissen - bezoldiging

Naam


Topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - bezoldiging

10 Wettelijk onverschuldigde betalingen


9

8

7

6
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Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
5.3 BIJLAGEN
5.3.1 Overzicht naar specialismen
Specialismen

Interne geneeskunde
MDL-geneeskunde
Cardiologie
Longgeneeskunde
Chirurgie
Urologie
Orthopedie
Gynaecologie
Pediatrie
Neurologie
Dermatologie
K.N.O.-heelkunde
Oogheelkunde
Reumatologie
Plastische Chirurgie
Anesthesiologie
Totaal

Polikliniekbezoeken

Opnames

Gem. verpleegduur

Dagbehandelingen

2013

2012

2013

2012

2013

2012

1.465
474
1.800
1.198
2.223
701
1.839
1.573
1.267
1.129
1
173
22
3
105
91

1.449
438
2.038
1.239
2.430
707
2.034
1.760
1.290
1.062
5
240
15
14
138
136

7,7
7,6
4,6
6,3
5,0
4,1
4,1
3,4
4,6
5,0
1,0
2,8
2,2
28,7
2,3
2,6

7,1
7,4
5,0
7,1
5,0
4,4
4,2
3,2
4,7
5,2
13,4
2,1
2,5
9,3
2,1
2,5

2.353
2.573
542
203
1.103
431
975
718
130
433
1
1.088
50
401
262
3.219

2.544
2.112
528
143
1.197
468
1.201
710
151
544
2
1.238
80
392
299
3.426

14.064

14.995

5,0

5,3

14.482

15.035

Eerste bezoeken

Herhalingsbezoeken

Totaal

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Interne geneeskunde
MDL-geneeskunde
Cardiologie
Longgeneeskunde
Chirurgie
Urologie
Orthopedie
Gynaecologie
Pediatrie
Neurologie
Neurochirurgie
Dermatologie
K.N.O.-heelkunde
Oogheelkunde
Reumatologie
Plastische Chirurgie
Kaakchirurgie
Revalidatie
Anesthesiologie

6.949
3.197
7.761
4.674
10.260
4.344
10.666
5.222
3.768
6.715
420
7.896
7.058
10.300
2.439
1.394
2.035
1.463
2.166

7.168
2.582
7.596
4.507
11.052
4.628
11.660
5.488
3.975
6.903
455
7.945
7.283
11.668
2.347
1.526
2.203
1.580
2.302

16.175
7.330
9.629
9.830
17.560
9.318
19.908
10.796
5.457
7.584
136
13.604
8.989
23.634
4.108
2.087
759
2.020
3.340

14.501
2.339
9.431
9.833
19.886
9.843
21.659
11.585
5.811
8.893
179
12.489
9.487
21.135
4.467
1.606
1.412
2.523
2.144

23.124
10.527
17.390
14.504
27.820
13.662
30.574
16.018
9.225
14.299
556
21.500
16.047
33.934
6.547
3.481
2.794
3.483
5.506

21.669
4.921
17.027
14.340
30.938
14.471
33.319
17.073
9.786
15.796
634
20.434
16.770
32.803
6.814
3.132
3.615
4.103
4.446

Totaal

98.727

102.868

172.264

169.223

270.991

272.091
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5.3 BIJLAGEN
5.3.2 Herkomst van klinische patiënten naar woonplaats

2013

2012

Roosendaal
Halderberge
Rucphen
Steenbergen
Moerdijk
Bergen op Zoom
Breda
Etten - Leur
Tholen
Woensdrecht
Zundert
Essen België

6.326
2.108
1.747
947
1.643
249
39
370
137
120
60
37

6.121
2.221
1.795
974
1.654
267
36
341
176
125
49
41

288

330

14.071

14.130

Overige
Totaal
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5.3 BIJLAGEN
5.3.3 Personeelsoverzichten
5.3.3.1 Leeftijdsopbouw:
Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Totaal 2013

In percentage

Totaal 2012

0

4

4

0

6

20 - 24

11

54

65

5

69

25 - 29

18

103

121

9

125

30 - 34

20

106

126

9

129

35 - 39

11

126

137

10

157

40 - 44

25

177

202

14

220

45 - 49

35

221

256

18

253

50 - 54

39

211

250

18

265

55 - 59

37

132

169

12

152

60 -

19

64

83

6

69

215

1.198

1.413

100

1.445

< 19

Totaal

De grootste populatie personeel bevindt zich in de leeftijdscategorie 35 - 49 jaar.
5.3.3.2 Personeelsopbouw naar full-time en part-time
Full-time

Part-time

Totaal

In percentage

Mannen

165

50

215

15

Vrouwen

139

1.059

1.198

85

Totaal

304

1.109

1.413

100

De personeelsopbouw naar full-time en part-time geeft aan dat 78 % van het personeel part-time werkt.
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5.3 BIJLAGEN
5.3.4. Ziekteverzuim
5.3.4.1 Gemiddeld aantal ziekmeldingen
2013
Incl.
zwangeren

2012
Incl.
zwangeren

Mannen

1,2

1,0

Vrouwen

1,3

1,2

Totaal

1,3

1,2

2013

2012

Mannen

6,6

6,3

Vrouwen

12,3

13,3

Totaal

11,5

12,5

2013
incl.
zwangeren

2013
excl.
zwangeren

2012
incl.
zwangeren

2012
excl.
zwangeren

Mannen

2,6

2,6

2,1

2,1

Vrouwen

5,1

3,4

5

3,6

Totaal

4,6

3,2

4,4

3,3

5.3.4.2 Gemiddelde ziekteduur in dagen

5.3.4.3 Percentage ziekteverzuim
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5.3.4.4 Ziekteverzuim naar dienst (excl. zwangeren)
Dagen
ziek

Ziekte
in percentage

Facilitaire dienst

1.504

5,5

Medisch Ondersteunende Afdelingen

3.235

2,7

Zorggroep

7.408

3,6

488

1,4

12.635

3,2

Overige afdelingen
Totaal

5.3.4.5 Ziekteverzuim gerubriceerd naar leeftijdscategorieën (excl. zwangeren)
Leeftijd

Gemiddeld
aantal
meldingen

Gemiddeld
duur
in dagen

Gemiddelde
verzuim in
percentages

Gemiddeld
aantal
medewerkers

< 19

1,9

2,9

1,8

4

20 - 24

1,5

3,9

1,6

65

25 - 29

1,3

6,2

1,6

121

30 - 34

1,4

14,8

3,9

126

35 - 39

1,3

14,9

2,9

137

40 - 44

1,2

14,5

2,9

202

45 - 49

1,2

7,4

2,6

256

50 - 54

1,2

14,6

4,8

250

55 - 59

1,3

12,3

4,0

169

60 -

1,0

10,0

4,0

83

Totaal

1,3

11,5

3,2

1.413
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5.3 BIJLAGEN
5.3.5 Aantal leden van de medische staf per 31 december 2013

Specialisme
Anesthesie
Anesthesie Chef de clinique
Apotheek
Apotheker dienstapotheek
Cardiologie
Chirurgie
Chirurgie Chef de clinique
Dermatologie
Gynaecologie
Interne Geneeskunde
Kaakchirurgie
Kindergeneeskunde
Klinische Chemie
Klinische Fysica
KNO-heelkunde
Longgeneeskunde
Maag,darm,levergeneeskunde
Medische microbiologie
Medische Psychologie
Neurochirurgie
Neurologie
Nucleaire Geneeskunde
Oogheelkunde
Orthopedie
Pathologie
Plastische Chirurgie
Psychiatrie
Radiologie
Radiotherapeuten
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde
SEH-arts
Sportgeneeskunde
Urologie
Verpleeghuisartsen
Totaal

+ 1 chef de clinique
incl. LZB

incl. LZB

+ 1 chef de clinique

Aantal personen

Aantal FTE's

11
1
4
1
6
12
1
4
12
10
3
8
4
3
4
4
4
3
5
1
4
2
3
6
3
2
5
8
2
3
3
1
1
5
2

10,75
0,25
3,5
1,0
5,0
6,0
1,0
3,5
5,4
9,0
0,6
6,20
3,0
2,0
3,75
4,0
3,0
1,2
3,7
0,4
4,0
1,2
3,0
6,0
1,5
1,3
1,3
7,9
0,1
1,8
2,5
1,0
0,1
3,2
0,1

151

108,2

Voor de maatschappen Chirurgie en Gynaecologie geldt dat het totaal aantal personen incl. LZB is maar de FTE's is wat in FZR gewerkt wordt.
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