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1. Inleiding
ZGT valt onder het regime van de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).
Zorginstellingen met een WTZi-toelating zijn wettelijk verplicht om jaarlijks verantwoording af te
leggen over de manier waarop zij het geld uit de AWBZ en Zorgverzekeringswet besteden. Er zijn
twee onderdelen van het jaardocument die ZGT aanlevert aan het CIBG (uitvoeringsorganisatie van
het ministerie van VWS):
•
de jaarrekening. De jaarrekening wordt met de accountantsverklaring op de website gezet
en is openbaar;
•
de kwantitatieve gegevens. Dit gaat over diverse onderwerpen op het gebied van bestuur,
bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. Deze informatie is aangeleverd via de
webapplicatie DigiMV.
Deze onderdelen zijn openbaar via www.jaarverslagenzorg.nl archief Jaardocumenten.
Omdat ZGT het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk vindt om transparant te zijn over
het gevoerde beleid en de geleverde prestaties, heeft ZGT ervoor gekozen over het verslagjaar
2016, zoals ook in voorgaande jaren gebruikelijk was, voorliggend maatschappelijk verslag op te
stellen. Dit maatschappelijk verslag wordt samen met de jaarrekening als één verslag gebundeld
en aangeleverd aan het CIBG. Derhalve is ook dit maatschappelijk verslag vindbaar via de
betreffende website, evenals op www.zgt.nl.

Almelo, 20 juli 2017

Ton Ruikes

Wolter Odding

Voorzitter Raad van Bestuur ZGT

Lid Raad van Bestuur ZGT
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2. Profiel van de organisatie
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een algemeen ziekenhuis dat alle voorzieningen en specialismen
biedt die een patiënt van een algemeen ziekenhuis mag verwachten, inclusief psychiatrische zorg
(PAAZ). ZGT heeft twee locaties, in Almelo en Hengelo. Daarnaast zijn er buitenpoliklinieken in
Geesteren, Goor, Nijverdal, Ootmarsum, Rijssen en Westerhaar.
ZGT is een opleidingsziekenhuis en hecht veel waarde aan opleiding, onderwijs, (medisch)
wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Verder werkt ZGT nauw samen met partners in de
zorgketen om hoogwaardige kwaliteit en continuïteit van zorg dicht bij de patiënt te waarborgen
binnen de regio. ZGT vernieuwt en verbetert haar totale zorgaanbod voortdurend. De zorgbehoefte
van de patiënt is daarbij bepalend. Kwaliteit en veiligheid staan bij ZGT hoog in het vaandel.
Daarvoor is ZGT NIAZ-geaccrediteerd. Omdat geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van de zorg,
investeert ZGT in haar medewerkers. Zij voeren de zorg uit en maken de kwaliteit die ZGT
nastreeft waar.

2.1

Over ZGT

2.1.1 Kerngegevens
Enkele kerngegevens van ZGT over 20161:
Aantal bedden
Aantal medewerkers
Aantal fte
Aantal patiënten
Aantal polikliniekbezoeken
Aantal operatieve verrichtingen
Aantal klinische opnamen
Aantal klinische verpleegdagen

687
3.187
2.529
182.025
523.246
53.061
29.567
145.140

2.1.2 Missie
Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT
draagt bij aan de gezondheid van mensen in onze regio en daarbuiten, met de beste zorg, in de
vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Wij bieden onze (para)medische en
verpleegkundige expertise aan op een gastvrije en deskundige manier, in nauwe samenspraak met
de patiënt en andere partijen. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt
haar medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking,
opleiding en onderzoek centraal staan.
2.1.3 Meerjarenbeleidsvisie
In de Meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 (zie www.zgt2020.nl) heeft ZGT haar strategische
doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd. Om haar doelstellingen voor 2016 te realiseren
onderscheidt ZGT vier bouwstenen:
1. Aanbod
Het zorginhoudelijke aanbod van ZGT, rekening houdend met de
vraag, en de accenten die daarin gelegd worden. Hiermee wordt
omschreven ‘wat’ ZGT doet;
2. Werkwijze
De wijze waarop de zorg aan patiënten en anderen wordt aangeboden.
Hiermee wordt omschreven ‘hoe’ ZGT haar zorg aanbiedt;
3. Organisatie
is het middel om het juiste aanbod te kunnen realiseren en vormt de
verbinding tussen 'waartoe', ‘wat’ en ‘hoe’. Hiermee wordt de wijze
waarop wij onze zorg en dienstverlening organiseren omschreven;
4. Technologie
heeft een faciliterend of randvoorwaarden-scheppend karakter. Dit
gaat een cruciale rol spelen en betreft ‘technologische innovatie’.
Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op de
kwaliteit en de inhoud van onze zorg en de wijze waarop deze wordt aangeboden.

1

Gegevens zijn overgenomen uit DigiMV, cijfers zijn de gegevens over ZGT inclusief die van de PAAZ. Aantal
patiënten betreft het aantal patiënten met minimaal 1 afgesloten DBC in 2016 (bij de PAAZ het aantal
behandelde patiënten in verslagjaar). Aantal medewerkers is inclusief vrijgevestigde specialisten.
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Deze bouwstenen moeten bijdragen aan de totstandkoming van zorginnovatie. Uitgangspunt bij de
Meerjarenbeleidsvisie is de vraag wat het bestaansrecht is van de organisatie (waartoe);
vervolgens de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven (hoe) en welk aanbod hier bij past
(wat):

De missie staat opgenomen in voorgaande paragraaf. Het hoe is uitgewerkt in de zeven beloften:
1. Gastvrij.
Wij ontvangen patiënten en bezoekers gastvrij en zorgen ervoor dat zij zich welkom voelen.
2. Respectvol.
Wij werken op respectvolle manier samen met de patiënt èn met elkaar.
3. Eigen regie.
Wij ondersteunen de gezondheid van de patiënt door de zelfredzaamheid en eigen regie te
bevorderen.
4. Deskundig.
Wij leveren veilige, kwalitatief hoogwaardige zorg en zijn daar transparant over.
5. Inspirerend.
Wij bieden onze medewerkers een omgeving waar opleiding, onderwijs, onderzoek en innovatie
prominent op de agenda staan en waar zij hun vak met passie en plezier op hoog niveau kunnen
uitoefenen.
6. Betrouwbaar.
Wij werken verantwoordelijk en integer samen in een netwerk met relevante partijen.
7. Doelmatig.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor een doelmatige inzet van middelen.
Deze beloften zijn het uitgangspunt bij het maken van beleidskeuzes. De genoemde zorginnovatie
wordt in dit kader als volgt gedefinieerd:
Zorginnovatie is meer dan alleen de medisch inhoudelijke ontwikkeling van diagnostiek en
behandelmethoden. Vanuit de visie van ZGT omvat zorginnovatie, naast de medisch-inhoudelijke
ontwikkeling van diagnostiek en behandeling, de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten. Hierbij
wordt steeds naar verbetering gezocht vanuit de medisch specialistische, paramedische en
verpleegkundige expertise. Waarbij er aandacht is voor duurzaamheid ten aanzien van de zorg, de
professionals/medewerkers, de gebouwen en voorzieningen. Concreet betekent het dat ZGT, naast
bestaande zorg, nieuwe (vormen van) zorg- en dienstverlening zal ontwikkelen, en bepaalde zorgen dienstverlening aan anderen zal overlaten (substitutie).
In de Meerjarenbeleidsvisie zijn verschillende beleidskeuzes uitgewerkt.
Wat betreft het zorginhoudelijk aanbod heeft ZGT een drietal speerpunten Metabool Syndroom,
Kwetsbare Ouderen en Oncologische zorg op bepaalde oncologische aandoeningen. Meer informatie
hierover staat in hoofdstuk 4.1.
Qua werkwijze staat gastvrijheid en deskundigheid centraal. Verder zet ZGT in op co-makership.
Zie hiervoor hoofdstuk 4.2 en 4.3.
De organisatievorm staat ook voor een verandering. ZGT kiest ervoor om zich van een traditioneel
ziekenhuis te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie met een compact high-tech kernziekenhuis
en daaromheen businessunits en focusklinieken. Zie hiervoor hoofdstuk 4.4 t/m 4.7.
Innovatie als bouwsteen is voor ZGT een essentieel element voor het waarmaken van de missie
van ZGT en het bereiken van de strategische doelstellingen. ZGT kiest er dan ook voor om hier
volop op in te zetten. Meer hierover in hoofdstuk 4.8.
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2.2

Kernactiviteiten

2.2.1 Toelatingen
ZGT beschikt over een toelating conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en is hiermee
erkend als een instelling voor medisch-specialistische zorg. Dit houdt in dat zij wettelijk alle
volgens de Zorgverzekeringswet mogelijke zorg mag leveren. ZGT beschikt tevens over de
toelating voor AWBZ-zorg voor een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ).
2.2.2 Specialismen
ZGT levert een breed pakket aan specialismen, deze kunnen zowel een regionale als
bovenregionale functie uitoefenen. Onderstaande tabel geeft weer welke functies aanwezig zijn.
Specialismen
Allergologie

Longziekten en tuberculose

Anesthesiologie en pijnbestrijding

Klinische psychologie

Cardiologie

Medische microbiologie

Dermatologie

Neurologie

Klinische geriatrie

Nucleaire geneeskunde

Gynaecologie en obstetrie

Oogheelkunde

Heelkunde

Orthopedie

Interne geneeskunde, oncologie en dialyse

Pathologie

Maag-, darm-, leverziekten

Plastische chirurgie

Mondziekten en kaakchirurgie

Psychiatrie

Keel-, neus- en oorheelkunde

Radiologie

Kindergeneeskunde

Reumatologie

Klinische chemie

Revalidatiegeneeskunde

Klinische farmacie

Spoedeisende geneeskunde

Klinische genetica

Urologie

De onderstaande (medisch) specialistische zorg wordt in een samenwerking met andere partijen
geleverd:
1. Pijnbestrijding: Nocepta is centrum voor specialistische pijnzorg, dit is een
samenwerkingsverband (V.o.F.) tussen ZGT, MST en de pijnspecialisten;
2. Orthopedie: wordt in onderaanneming voor ZGT uitgevoerd in een door de orthopeden
opgerichte en geleide BV, OCON BV. ZGT heeft geen belang in OCON. ZGT heeft de WTZi
toelating voor orthopedie. Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van ZGT geldt onverkort voor
OCON;
3. Medische microbiologie: hiervoor heeft ZGT een overeenkomst gesloten met de Stichitng
Laboratorium Microbiologie Twente/Achterhoek (Labmicta);
4. Pathologie: hiervoor heeft ZGT een overeenkomst gesloten met de Stichting Laboratorium
Pathologie Oost Nederland (Labpon);
5. Klinische chemie: ZGT heeft samen met het MST een klinisch chemisch laboratorium,
Medlon BV. Medlon verzorgt de productie voor beide ziekenhuizen, inclusief hun eerstelijnsproductie;
6. Klinische farmacie: de apotheek van ZGT produceert zelf geneesmiddelen, zowel t.b.v. ZGT
als derden;
7. Klinische genetica: wordt op basis van detachering uitgevoerd in samenwerking met het
Klinisch Genetisch Centrum in Nijmegen.
2.2.3 Werkgebieden
Het verzorgingsgebied van ZGT omvat een groot deel van Noordwest en Midden-Twente: de
gemeenten Almelo, Hengelo, Dinkelland, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Borne, Hof van
Twente, Hellendoorn en Wierden. Er zijn buitenpoliklinieken in Goor, Nijverdal, Rijssen en
Westerhaar en buitenposten in Geesteren en Ootmarsum. In vrijwel alle gemeenten in het
verzorgingsgebied zijn Medlon-prikposten aanwezig. Voor een aantal functies heeft ZGT een
bovenregionale functie, zoals slokdarmchirurgie, bariatrie, complexe diabetische voet, allergologie
en prostaatchirurgie.
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2.3

Structuur van het concern

2.3.1. Juridische structuur
Ziekenhuisgroep Twente heeft de juridische structuur van een stichting en wordt bestuurd door de
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente. Deze stichting bestuurt tevens Boekelo Kuur B.V. en de
ZGT Holding B.V. Onder ZGT Holding B.V. vallen ZGT Private Activiteiten en ZGT Vastgoed.
Onderstaande afbeelding presenteert het concernorganogram.

ZGT heeft belangen in de volgende rechtspersonen:
•
ZGT Cleancare B.V.: De joint venture ZGT Cleancare B.V. is een samenwerking tussen ZGT
en Asito. In deze joint venture zijn met name de reinigingsactiviteiten van ZGT
ondergebracht. De aandelen zijn verdeeld in een verhouding van 51% ZGT en 49% Asito;
•
Medlon B.V.: In 2011 zijn de klinisch chemische laboratoria van ZGT en MST
samengebracht en verzelfstandigd onder de naam Medlon B.V. Beide ziekenhuizen zijn voor
50% aandeelhouder;
•
IZIT B.V.: ZGT is voor 34% aandeelhouder in IZIT B.V., een samenwerkingsverband van
ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio Twente op het gebied van ICT en informatieuitwisseling in de zorg ter ondersteuning van de zorgprocessen;
•
Nocepta V.o.F.: is een pijncentrum waarin ZGT, MST en de pijnspecialisten (Ane united)
ieder voor één-derde deelnemen. Nocepta is gevestigd in de locatie ZGT Hengelo;
•
Fertiliteitskliniek Twente B.V.: ZGT heeft in samenwerking met Medisch Spectrum Twente
(MST) per 1 januari 2012 de Fertiliteitskliniek Twente opgericht. De aandeelverhouding is:
50% gynaecologen van beide ziekenhuizen, 25% ZGT en 25% MST.
Verder heeft ZGT met MST een coöperatieve vereniging, het Twents Medisch Coöperatief. Deze
coöperatieve vereniging is bedoeld om samenwerking tussen MST en ZGT te faciliteren.
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ZGT heeft met het Orthopedisch Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) een overeenkomst van
opdracht; ZGT is geen aandeelhouder van OCON, maar wel belanghebbende op basis van deze
overeenkomst.
De Coöperatie Medisch Specialisten ZGT (CMS) is het medisch specialistisch bedrijf waarmee ZGT
het strategisch partnerschap heeft voor medisch specialistische zorg. Als strategisch partner is de
CMS nauw betrokken bij de beleidsvorming en de besluitvorming binnen ZGT.
2.3.2 Besturingsmodel
Het gehanteerde bestuursmodel is dat van een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit de
voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is
eindverantwoordelijk voor de totale ziekenhuisorganisatie, waarbij de individuele leden
verantwoordelijk zijn voor hun portefeuille. Het toezicht op bestuur en beleid wordt uitgeoefend
door de Raad van Toezicht. Het bestuur van de Coöperatie Medisch Specialisten ZGT (CMS) is
strategisch partner van de Raad van Bestuur.
De CMS is per 1 januari 2015 opgericht. ZGT heeft een samenwerkingsovereenkomst met de CMS
gesloten ten behoeve van de levering van de medisch specialistische zorg. In de overeenkomst zijn
tevens randvoorwaarden benoemd waaraan moet worden voldaan, zoals op het gebied van de
kwaliteit en veiligheid. In de CMS zijn zowel de vrijgevestigde medisch specialisten als medisch
specialisten in loondienst aangesloten. De leden van de CMS betreffen de vrijgevestigde
vakgroepen. De medische specialisten in loondienst zijn (net als voorheen) in dienst van het
ziekenhuis en bij de CMS aangesloten via zogenaamde organen dienstverband (statutaire
organen). De CMS heeft met elk lid een ledenovereenkomst gesloten en met elke individuele
medisch specialist een kwaliteitsovereenkomst.
2.3.3 Organisatiestructuur
Per 1 mei 2012 is binnen ZGT de RVE-structuur ingevoerd, met de implementatie van 26 Resultaat
Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Het organogram (zie volgende pagina) presenteert de
onderdelen van de organisatie die een RVE vormen. Een RVE (specialismegewijs ingericht) omvat
alle organisatorische eenheden (kliniek, polikliniek, functieafdeling) die deel uitmaken van het
(zorg)proces. Iedere RVE wordt aangestuurd door het RVE-management, bestaande uit een
medisch manager en een bedrijfskundig manager. Hiertoe zijn 26 medisch managers en negen
bedrijfskundig managers benoemd. De leidinggevende structuur binnen ZGT bestaat uit drie lagen,
te weten de Raad van Bestuur, het RVE-management en de unithoofden. De RVE-structuur maakt
medisch specialisten medeverantwoordelijk voor resultaten van de bedrijfsvoering. Het RVEmanagement is integraal verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, bedrijfsvoering en de
tactisch/operationele aangelegenheden van de betreffende RVE. Daarnaast beschikt ZGT over de
ondersteunende stafafdelingen: P&O, F&I, Informatievoorziening, Kwaliteit & Veiligheid en
stafbureau Raad van Bestuur (inclusief Bureau Communicatie). Voor het ondersteunen van de
opleiding, onderwijs en onderzoek is de ZGT-academie opgericht. Zij vormt een zelfstandige RVE.
In het Facilitair Bedrijf zijn alle facilitaire functies ondergebracht, waaronder vastgoedbeheer,
zorgtechnologie, horeca, patiëntenvoeding, ICT, telefonie & receptie, etc.
2.3.4 Medezeggenschapstructuur
De medezeggenschapstructuur wordt vormgegeven door de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en
de Zorgadviesraad. Van deze raden zijn ook de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen in
hoofdstuk 3. De Cliëntenraad is georganiseerd volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (WMCZ). De Ondernemingsraad is georganiseerd volgens de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR). De medezeggenschapsstructuur is in 2013 aangepast aan de structuur
van de organisatie.
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3.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

3.1

Normen voor goed bestuur

De Zorgbrede Governance Code 2010 is in 2016 uitgangspunt bij het handelen van ZGT. De
principes van de code zijn onder andere verwoord in de statuten en reglementen van de Stichting
Bestuur Ziekenhuisgroep Twente. Sinds 2011 past ZGT de zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’
toe. In 2016 zijn hiertoe geen meldingen gedaan. Vanaf 2017 geldt een nieuwe governancecode.

3.2

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van ZGT is tweehoofdig en bestaat uit een voorzitter; de heer M.J.P. Schmidt,
voorzitter Raad van Bestuur en de heer A.A.M. Ruikes, lid Raad van Bestuur.
In 2016 heeft de heer Schmidt aangekondigd per 31 december 2016 zijn functie neer te leggen in
verband met pensionering. De Raad van Toezicht heeft besloten dat de heer Ruikes vanaf 1 januari
2017 de rol van voorzitter vervult. Per april 2017 is de heer W.H.J. Odding aangesteld als lid Raad
van Bestuur. In onderstaande tabel is de portefeuilleverdeling in 2016 weergegeven.
De heer M.J.P. Schmidt
Voorzitter Raad van Bestuur
•
RVE Heelkunde
•
RVE SEH
•
RVE Cardiologie
•
RVE Longgeneeskunde
•
RVE Allergologie
•
RVE Neurologie
•
RVE Psychiatrie
•
RVE Revalidatie
•
RVE Geriatrie
•
RVE OK/CSA/Anesthesiologie
•
RVE Pijnpoli
•
RVE Intensive Care
•
Stafbureau F&I
•
Stafbureau P&O
•
Stafbureau Raad van Bestuur/Bureau
Communicatie
•
OCON

De heer A.A.M. Ruikes
Lid Raad van Bestuur
•
RVE Gynaecologie
•
RVE Kindergeneeskunde
•
RVE Urologie
•
RVE Interne geneeskunde
•
RVE Reumatologie
•
RVE Oogheelkunde
•
RVE KNO
•
RVE Kaakchirurgie
•
RVE Plastische chirurgie
•
RVE Dermatologie
•
RVE Radiologie
•
RVE Nucleaire geneeskunde
•
RVE Klinische Farmacie
•
ZGT Academie
•
Facilitair Bedrijf
•
Stafbureau K&V
•
Stafbureau Informatievoorziening

3.2.1 Werkwijze en taken Raad van Bestuur
De werkwijze van de Raad van Bestuur is vastgelegd in het vernieuwde reglement van de Raad van
Bestuur, dat op 6 april 2016 door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. In het reglement, dat
gebaseerd is op de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code, zijn onder meer de taken
en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur opgenomen. Ook opgenomen zijn de
doelstelling van het besturen, de werkwijze met betrekking tot de Raad van Bestuursvergaderingen
en de besluitvorming, evenals de omgang met externe verantwoording en openheid, gedragsregels
en evaluatie.
De Raad van Bestuur heeft tot taak:
a.
de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren;
b.
de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen, zowel voor de
zorginstelling als voor de zorgverlening;
c.
de strategie te vormen, te implementeren, te voeren, en te evalueren;
d.
te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming;
e.
intern en extern te communiceren;
f.
leiding te geven en medewerkers te motiveren;
g.
als werkgever van de medewerkers op te treden;
h.
te organiseren en de continuïteit te waarborgen;
i.
de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te waarborgen
j.
de organisatieontwikkeling en het management development te beheersen;
k.
de organisatie in al zijn facetten te beheren; en
l.
de Zorginstelling extern als bestuur te verantwoorden conform de Zorgbrede Governance
Code.
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De Raad van Bestuur kent een collectieve verantwoordelijkheid. Verder is een lid van de Raad van
Bestuur primair verantwoordelijk voor de aan dit bestuurslid toegedeelde bevoegdheden,
verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden, conform de portefeuilleverdeling.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, die in het bijzonder verantwoordelijk is
voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, het proces van besluitvorming
van de Raad van Bestuur, en voor de communicatie en het overleg tussen Raad van Bestuur en
Raad van Toezicht. De voorzitter is intern en extern als eerste aanspreekbaar op het overall beleid
van de gehele organisatie.
3.2.2 Prestaties en bezoldiging
De Raad van Toezicht heeft, net als in voorgaande jaren, besloten het presteren van de Raad van
Bestuur te willen toetsen aan de hand van de resultaten op een aantal van tevoren bepaalde
doelstellingen (targets). Deze doelstellingen zijn inhoudelijk afgeleid van het Jaarplan ZGT 2016.
Dit jaarplan is gebaseerd op de onderdelen van de Meerjarenbeleidsvisie ZGT2020.
De Raad van Toezicht bepaalt het bezoldigingsbeleid aan de hand van een voorstel van de
Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. Voor de beloning van de bestuurders wordt de
WNT gevolgd. Beide bestuurders vielen in 2016 onder het overgangsrecht. In dit kader is over 2016
is geen prestatiebeloning met de Raad van Bestuur afgesproken.
3.2.3

Nevenfuncties in 2016

Nevenfuncties drs. M.J.P. Schmidt
Plaatsvervangend voorzitter bestuurscommissie arbeidszaken NVZ
Lid pensioenraad van het pensioenfonds Zorg en Welzijn namens NVZ (tot augustus 2016)
Lid Werkgeversvereniging Zorgsector Twente/Achterhoek
Lid Raad van Toezicht Oldenkotte te Rekken tot liquidatie van de stichting
Lid Raad van Commissarissen Naviva Kraamzorg te Deventer
Lid Twenteboard (namens WGV)
Stichting Medisch Centrum Vrouw (commissaris)
Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Twente en Oost Achterhoek (bestuurder)
Nevenfunctie dhr. A.A.M. Ruikes, arts
Voorzitter Raad van Commissarissen IZIT (vanaf voorjaar 2016)
Lid bestuur NVZD
Lid Raad van Toezicht Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland
Lid (voorzitter a.i.) Raad van Toezicht Streeklaboratorium Microbiologie Twente/Achterhoek
Vicevoorzitter college kwaliteitsverklaringen NIAZ, NIAZ auditor
Voorzitter stichting Fibula

3.3

Raad van Toezicht

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad
van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal
van ten minste vijf leden. In 2016 bestond de Raad van Toezicht uit zes leden. Het rooster van
aftreden is vastgesteld door de Raad van Toezicht per juli 2015. Er wordt gestreefd naar een
structurele benoeming van ten minste twee vrouwelijke leden in de Raad van Toezicht.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Bestuur ZGT. De werkwijzen van de Raad
van Toezicht en de Raad van Bestuur, ook in relatie tot elkaar, zijn vastgelegd in de reglementen
van toezicht en bestuur van de Stichting Bestuur ZGT. De vernieuwde versies van deze
reglementen zijn door de Raad van Toezicht in 2016 vastgesteld. De reglementen zijn met de
Zorgbrede Governancecode 2010 in overeenstemming. De aandachtsgebieden binnen de Raad van
Toezicht zijn: bestuurlijk, bedrijfsleven, financieel-economisch, gezondheidszorg, juridisch,
wetenschap, kwaliteit en veiligheid, cliëntenbelang en maatschappelijk gebied. In het overzicht aan
het eind van deze paragraaf zijn de gegevens van de leden van de Raad van Toezicht over 2016
opgenomen.
3.3.1 Commissies
De Raad van Toezicht kent vier commissies, samengesteld uit eigen gelederen: de Auditcommissie
Financiën, de Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en
benoemingscommissie. De commissies zijn samengesteld uit telkens twee leden, of uit één lid en
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de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij de samenstelling is rekening gehouden met de
verdeling van aandachtsgebieden in de Raad van Toezicht.
De auditcommissies vergaderen samen met de portefeuillehouder uit de Raad van Bestuur. Tevens
nemen inhoudsdeskundigen uit de organisatie deel aan de vergaderingen van de auditcommissies.
De andere twee commissies vergaderen zonder de Raad van Bestuur. Van de vergaderingen van de
auditcommissies wordt een verslag gemaakt dat ter informatie naar de voltallige Raad van Toezicht
gaat. Tevens brengt de voorzitter van de desbetreffende auditcommissie in de eerstvolgende
vergadering van de Raad van Toezicht op hoofdlijnen mondeling verslag uit.
De Auditcommissie Financiën heeft in 2016 zesmaal vergaderd. De Auditcommissie Kwaliteit &
Veiligheid heeft in 2016 tweemaal vergaderd, en nog éénmaal met alleen de commissieleden en de
portefeuillehouder vanuit de Raad van Bestuur. De Remuneratiecommissie heeft overleg gevoerd
over de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De commissie
heeft daarover advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht. De Selectie- en
benoemingscommissie is in 2016 een aantal keren bij elkaar gekomen voor de rolwijziging van lid
van Raad van Bestuur naar voorzitter Raad van Bestuur, en voor de werving van een nieuw lid
Raad van bestuur. De inspanningen van de Selectie- en benoemingscommissie hebben zich
voortgezet in 2017, resulterend in de benoeming van de heer Odding als nieuw lid van de Raad van
Bestuur. Hij is per 1 april 2017 aangetreden.
De wijziging van de rol van de heer Ruikes naar die van voorzitter van de Raad van Bestuur is
breed gedragen binnen de organisatie. De vertegenwoordigende organen, te weten de
cliëntenraad, de ondernemingsraad en de zorgadviesraad zijn betrokken geweest vanuit hun
adviesfunctie. Daarnaast is ook een MT-delegatie bestaande uit bedrijfskundig- en stafmanagers
betrokken in de advisering, evenals het bestuur van de CMS als strategisch partner.
3.3.2 Informatievoorziening aan Raad van Toezicht
Juiste en tijdige informatieverstrekking richting de Raad van Toezicht is essentieel om goed
toezichthouderschap mogelijk te maken. Hiervoor is in 2016 een informatieprotocol opgesteld,
waarin de afspraken tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd. In het
protocol staan drie onderwerpen centraal: de wijze van (tijdig) informeren, belangrijke
onderwerpen waarover geïnformeerd wordt (o.a. met betrekking tot berichtgeving in de pers) en
de kwaliteit en wijze van aanbieden van informatie. Verder is er een bijlage opgenomen waarin is
uitgewerkt met welke frequentie er met betrekking tot welke verschillende onderdelen wordt
gecommuniceerd, en of de informatie ter kennisneming, bespreking of besluitvorming wordt
aangeboden. Verder kent de Raad van Toezicht een vergaderschema, waar ook de overleggen met
de Raad van Bestuur in zijn opgenomen. Dit vergaderschema is voorafgaand aan 2016 vastgesteld.
3.3.3 Vergaderingen, veiligheidsrondes, themabijeenkomst en bedrijfsbezoek
De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 conform schema zeven maal met de Raad van Bestuur
en drie maal zonder de Raad van Bestuur (een jaarlijkse besloten vergadering en een besloten
vergadering met betrekking tot het bekend worden van het aftreden van de heer Schmidt, plus één
extra vergadering als uitloop met betrekking tot lopende zaken). In aanwezigheid van de Raad van
Bestuur voerde de Raad van Toezicht in 2016 bovendien overleg met de Ondernemingsraad en de
Cliëntenraad. Ook heeft in aanwezigheid van de Raad van Bestuur tweemaal een themaoverleg met
het bestuur van de CMS plaatsgevonden. De leden van de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
nemen ieder jaarlijks deel aan minimaal één veiligheidsronde op een afdeling in het ziekenhuis.
De voltallige Raad van Toezicht heeft in 2016 één bedrijfsbezoek afgelegd op 12 oktober 2016,
tijdens dit bezoek is gestart met de opening van de ZGT Academie, met aansluitend een lezing
door prof. dr. Miriam Vollenbroek, de wetenschapscoördinator van ZGT. Vervolgens heeft de Raad
van Toezicht een rondleiding gehad over de nieuwe Intensive Care. Ook het in 2016 geopende
ouderenplein is op die dag bezocht, waarbij de medisch manager van de geriatrie, Hylke Stokvis,
een presentatie heeft gegeven. Tot slot heeft de Raad van Toezicht een gezamenlijke maaltijd
gehad uit de lijn van de patiëntenvoeding.
Eenmaal per jaar houdt de Raad van Toezicht samen met de Raad van Bestuur een themamiddag,
waarin een tevoren afgesproken actueel thema met betrekking tot het ziekenhuis wordt uitgediept.
Op 31 maart 2016 stond de themamiddag in het teken van Beheersing van risico’s in het
ziekenhuis.
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3.3.4 Accountant
Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht in mei heeft de externe accountant de voltallige
Raad van Toezicht geïnformeerd over zijn oordeel over de jaarrekening. De jaarrekening 2015 is
daarop door de Raad van Toezicht goedgekeurd en aan de Raad van Bestuur is decharge verleend
over het gevoerde beleid. Daarnaast is volgens het reglement van de Auditcommissie Financiën de
afspraak dat de Auditcommissie zo vaak zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste éénmaal per
jaar, buiten aanwezigheid van het bestuur met de externe accountant spreekt. Dit heeft
plaatsgevonden op 9 mei 2016.
3.3.5 Financiële situatie 2017
De Raad van Toezicht, en met name de auditcommisie financiën, is door de Raad van Bestuur
geïnformeerd en nauw betrokken bij het proces van het vaststellen van de jaarrekening 2016.
Tijdens dit proces is gebleken dat de prognose voor 2017 laat zien dat ZGT een negatief resultaat
zal realiseren en er sprake is van problemen in de kasstroom.
De Raad van Bestuur is maatregelen aan het treffen om het verwachte negatieve financiële
resultaat voor 2017 te beperken. Daarnaast worden maatregelen getroffen om te komen tot een
structureel positief resultaat voor 2018 en verdere jaren, resulterend in een ‘Financieel Gezond
ZGT’. De Raad van Toezicht wordt van de maatregelen goed op de hoogte gehouden door de Raad
van Bestuur en onderschrijft de conclusie van de Raad van Bestuur dat de jaarrekening terecht is
opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
3.3.6 Beoordelen functioneren Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft het functioneren van de Raad van Bestuur onder begeleiding van een
externe deskundige besproken aan de hand van de zogeheten 360-graden-feedback-methode. Na
een extern begeleide evaluatie eind 2015 van de Raad van Toezicht, heeft in 2016 de evaluatie in
een eigen besloten vergadering van de Raad van Toezicht plaatsgevonden.
3.3.7 Raad van Toezicht in 2016
In 2016 is de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur uitgebreid geïnformeerd en betrokken
bij de wijze waarop ZGT invulling heeft gegeven aan het realiseren van de strategische doelen
zoals verwoord in de Meerjarenbeleidsvisie 2016-2020.
De samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio, waaronder het Medisch Spectrum
Twente (MST), het Deventer Ziekenhuis en de huisartsen is ook in 2016 een belangrijk onderwerp
van gesprek tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geweest. De Raad van Toezicht
heeft hierbij onder andere goedkeuring verleend aan het voorgenomen besluit betreffende de
samenwerking met MST op het gebied van radiologie/nucleaire geneeskunde en de oprichting van
de V.o.F. Kaakchirurgie Oost-Nederland per 1 januari 2017.
Verder is de Raad van Toezicht o.a. geïnformeerd over de wijze waarop de Zorgbrede
Governancecode 2010 is toegepast binnen ZGT; de wijze waarop ZGT met Compliance omgaat; de
voortgang met betrekking tot de initiatieven voor nieuwe focusklinieken en de wijze waarop ZGT
hiermee om wenst te gaan.
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2016 zijn:
Alle reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn geactualiseerd en goedgekeurd;
Goedkeuring Verantwoordingsmatrix Zorgbrede Governancecode;
Goedkeuring regeling declaraties Raad van Bestuur;
Goedkeuring financieel kader investeringen voor de jaren 2015 en 2016;
Goedkeuring treasurystatuut;
Goedkeuring jaarrekening 2015;
Vaststelling informatieprotocol inclusief strategische jaaragenda;
Vaststelling dat ZGT een klasse V ziekenhuis is;
Besluit rolwisseling de heer Ruikes van lid Raad van Bestuur naar voorzitter Raad van Bestuur
per 1 januari 2017;
Vaststelling profielen voorzitter en lid Raad van Bestuur;
Goedkeuring voorgenomen besluit betreffende fase 1 samenwerking radiologie / nucleaire
geneeskunde ZGT en MST’;
Goedkeuring definitieve ZGT begroting 2016;
Goedkeuring jaarplan 2017;
Goedkeuring ZGT conceptbegroting 2017;
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3.3.8 Raad van Toezicht: leden, functies, nevenfuncties en rooster van aftreden
Naam van toezichthouder
Dhr. ir. P.H.M. te Riele
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht; voorzitter Selectie- en
benoemingscommissie
Vertegenwoordiging discipline
bestuurlijk/bedrijfsleven
Nevenfunctie(s)
Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (Bestuurder); Voorzitter
council ITER-NL Consortium; Jade Wonen B.V. (Commissaris); lid
CvA TMC
Datum eerste benoeming
01-06-2007
Datum herbenoeming
01-06-2011
Datum herbenoeming
01-06-2015
Datum aftreden
01-07-2017
Naam van de toezichthouder
Functie

Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)

Datum eerste benoeming
Datum aftreden/herbenoeming

Naam van toezichthouder
Functie
Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)

Datum eerste benoeming
Datum aftreden/herbenoeming

Naam van toezichthouder
Functie
Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)

Datum eerste benoeming
Datum aftreden/herbenoeming

Naam van toezichthouder
Functie
Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)

Datum eerste benoeming
Datum aftreden/herbenoeming

Dhr. drs. A.H. Hilbers
Vice voorzitter Raad van Toezicht; voorzitter Auditcommissie
Financiën; voorzitter Remuneratiecommissie; Lid Selectie- en
benoemingscommissie
Financieel-economisch, bestuurlijk, gezondheidszorg
Lid Raad van Bestuur Waterland ziekenhuis (tot 01-06-2016);
Organisatieadviseur Gelre Ziekenhuizen (per 15-10-2016); Lid Raad
van Toezicht ROC van Twente; Lid Raad van Toezicht Bibliotheek
Hengelo; Commissaris ARBE dienstverlening; lid CvA TMC
01-02-2013
01-02-2017

Dhr. J.F.M. van Rooijen
Lid Raad van Toezicht; lid Auditcommissie Financiën
Financieel-economisch, bedrijfsleven
CFO en lid RvB luchtverkeersleiding Nederland (tot 01-09-2016); Lid
Raad van Commissarissen Canso B.V. Hoofddorp (tot 01-11-2016);
Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie Stichting
Humanitas Huisvesting Rotterdam; Lid Raad van Toezicht en lid
auditcommissie De Haagse Hogeschool
01-07-2015
01-07-2019

Mw. mr. T.E. van Scheijndel
Lid Raad van Toezicht; lid Remuneratiecommissie
Juridisch, gezondheidszorg
Legal counsel/ bestuursadviseur, Zuyderland Medisch Centrum,
Heerlen/ Sittard-Geleen; Stichting Geïntegreerde Geestelijke
Gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (Commissaris)
01-10-2014
01-10-2018

Mw. dr. M.H. Oosterwijk
Lid Raad van Toezicht; Lid Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
gezondheidszorg, cliëntenbelang en maatschappelijk gebied
zelfstandig adviseur, psycholoog/coach; Stichting RK ouderenzorg
Sint Franciscus te Veendam (Lid Raad van Toezicht);
Zorgbelang Groningen (Lid Raad van Toezicht); NVTZ (regio
ambassadeur Friesland, Groningen, Drenthe)
01-10-2014
01-10-2018
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Naam van toezichthouder
Functie
Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)

Datum eerste benoeming
Datum aftreden/herbenoeming

3.4

Dhr. prof. dr. T. Wiggers
Lid Raad van Toezicht; voorzitter Auditcommissie Kwaliteit &
Veiligheid
Gezondheidszorg, kwaliteit en veiligheid, wetenschap
Theo Wiggers Advisering & Coaching B.V. (enig aandeelhouder &
bestuurder), vanuit deze BV: Medical director INCISION, NIAZ
auditor, voorzitter Dutch Surgical Colorectal Audit
Onbezoldigde nevenfuncties: Hoogleraar voor begeleiden
wetenschappelijk onderzoek UMCG; adviseur European School of
Oncology
01-09-2013
01-09-2017

Medezeggenschap

3.4.1 Cliëntenraad
ZGT heeft een Cliëntenraad conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
De Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van ZGT en komt op voor hun gezamenlijke
belangen. De Raad van Bestuur informeert de Cliëntenraad zowel mondeling als schriftelijk en
vraagt de raad om (verzwaard) advies, conform de WMCZ. De leden van de Cliëntenraad worden in
staat gesteld om de eigen deskundigheid te vergroten, onder meer door symposia bij te wonen en
het houden van een eigen jaarlijkse werkconferentie. Aan de Cliëntenraad is ter ondersteuning een
ambtelijk secretaris toegevoegd. De begroting voor 2016 is gehonoreerd.
Overlegstructuur
De Raad van Bestuur voert vier keer per jaar formeel overleg met de Cliëntenraad. Daarbij is ook
de Secretaris Raad van Bestuur aanwezig. In 2016 was de Raad van Bestuur drie keer voltallig
aanwezig, in februari was de voorzitter Raad van Bestuur verhinderd. Het dagelijks bestuur van de
Cliëntenraad spreekt maandelijks met de Secretaris Raad van Bestuur. Dan wordt informatie
uitgewisseld die ook dient ter voorbereiding op de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur.
Alle leden van de Cliëntenraad ontvangen een schriftelijk verslag van dat overleg. Een
vertegenwoordiging van de Cliëntenraad overlegt eenmaal per jaar in aanwezigheid van de Raad
van Bestuur met de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid en relevante ontwikkelingen.
Daarnaast neemt het lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied cliëntenbelangen,
benoemd op voordracht van de Cliëntenraad (doch handelend zonder last of ruggenspraak), twee
keer per jaar deel aan een reguliere cliëntenraadsvergadering. Er is een, uit 2015 daterende
Communicatieleidraad om concreet invulling te geven aan een transparante en open informatieuitwisseling tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad. De
Cliëntenraad heeft met een frequentie van acht tot tien keer per jaar overleg met een
vertegenwoordiger van de CMS.
Werkzaamheden Cliëntenraad
Tot de reguliere activiteiten van de Cliëntenraad behoort het gevraagd en ongevraagd adviseren
van de Raad van Bestuur over voorgenomen besluiten, visie, strategie, beleid, jaarplannen,
jaarverslagen en dergelijke. In 2016 zijn de volgende onderwerpen door of namens de Raad van
Bestuur besproken met de Cliëntenraad, of ter advisering voorgelegd en van een positief advies
voorzien:
•
Joint Venture Oncologie
•
Gedeeltelijke weekendsluiting Kinderafdeling ZGT Hengelo
•
Casemanagerschap
•
Lateralisatie kindergeneeskunde
•
Integraal Capaciteitsmanagement
•
Ontwerp Intentieverklaring samenwerking Oncologische zorg ZGT, MST en DZ
•
Rookbeleid
•
Benoeming lid Raad van Bestuur in de rol van voorzitter Raad van Bestuur en profiel Raad
van Bestuur
•
Klachtenregeling
•
Samenwerking Radiologie en Nucleaire geneeskunde MST en ZGT
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Samenwerking met MST (Medisch Spectrum Twente)
Over de activiteiten van het Twents Medisch Coöperatief (TMC) en de samenwerking binnen TMC
en MST is de Cliëntenraad regelmatig geïnformeerd. Delegaties van de cliëntenraden van MST en
ZGT vormen samen de Cliëntencommissie TMC. Deze commissie is in 2015 ingesteld om de positie
van de Cliëntenraden binnen het TMC te borgen. Gaandeweg is gebleken dat vereenvoudiging van
de TMC structuur aangewezen is, het opheffen van de Cliëntencommissie zal daarvan een logisch
gevolg zijn. De adviesrol aangaande TMC-zaken blijft uiteraard behouden voor de cliëntenraden
van MST en ZGT. De contacten met de Cliëntenraad van het MST zijn goed en consistent te
noemen. Er vindt ten minste twee maal per jaar overleg plaats en in 2016 namen de raden samen
deel aan een in-company training door het LSR (Landelijk Steunpunt medezeggenschap).
3.4.2 Ondernemingsraad
De Kern OR is een medezeggenschapsorgaan dat namens alle medewerkers van ZGT overleg voert
met de Raad van Bestuur over aangelegenheden die de hele ZGT-organisatie aangaan en over het
voorgestelde strategische beleid. De Kern OR bestaat uit acht leden, die uit alle geledingen van de
organisatie afkomstig kunnen zijn.
Er zijn vier onderdeelcommissies ingesteld, die elk een aantal organisatieonderdelen toebedeeld
hebben gekregen, waarvoor namens de medewerkers van die betreffende onderdelen
medezeggenschap wordt uitgeoefend. De onderdeelcommissies bestaan uit zes leden. Hiervan
worden twee leden benoemd vanuit de Kern OR, de overige leden worden gekozen vanuit en door
de medewerkers uit de betreffende onderdelen. De onderdeelcommissies behandelen
aangelegenheden betreffende het onderdeel waarvoor zij zijn ingesteld en plegen overleg met
degene die de leiding heeft over het onderdeel. De onderdeelcommissie heeft bevoegdheden
conform de WOR, voor zover de betreffende manager de bevoegdheid heeft, zelfstandig besluiten
te nemen aangaande die WOR-aangelegenheden, of brengt daarover desgevraagd of uit eigen
beweging advies uit aan de Kern OR.
Eén keer per vier weken zijn de overlegvergaderingen tussen de Kern OR en de Raad van Bestuur,
waarbij de voltallige Raad van Bestuur en de manager P&O aanwezig zijn. Eén keer per jaar is
hierbij een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig en daarnaast wordt (een delegatie van)
de Kern OR één keer per jaar uitgenodigd in de vergadering van de Raad van Toezicht, om de
algemene stand van zaken te bespreken.
Onderwerpen die in 2016 in de Kern OR en/of de onderdeelcommissies aan de orde zijn geweest:
Advies- en instemmingsvragen
•
Diverse werktijdenwijzigingen, instemming
•
MKA chirurgie Twente, positief advies
•
Aanpassing polikliniek verloskunde/gynaecologie Almelo/Hengelo, positief advies
•
Organisatieaanpassing facilitair bedrijf – logistiek en gastenservice, positief advies
•
Strategisch Arbo beleidsplan 2016-2020, instemming
•
Gedeeltelijke weekendsluiting kinderafdeling ZGT Hengelo, positief advies
•
Integraal capaciteitsmanagement ZGT, positief advies
•
Onderhouds Risico Inventarisatie & Evaluatie RVE-combinaties, instemming
•
Inzet gastheer/gastvrouw op afdeling moeder en kind, positief advies
•
Rookbeleid ZGT, instemming
•
Lateralisatie kindergeneeskunde ZGT, positief advies
•
Profiel Raad van Bestuur ZGT en benoeming voorzitter Raad van Bestuur, positief advies
•
Intentieverklaring Joint Venture oncologische zorg ZGT/MST, nog geen advies
•
Intentieverklaring samenwerking oncologische zorg ZGT/MST/DZ, positief advies
•
Strategisch opleidingsplan, instemming
•
Verklaring Omtrent Gedrag, instemming
•
Transitie hartrevalidatie/hartfalenpoli naar Cardio Vitaal Programma, positief advies
•
Deeltijdbeleid RVE's Cardiologie, Longgeneeskunde en Allergologie, instemming
•
Samenwerking radiologie/nucleaire geneeskunde ZGT/MST, positief advies
•
Sanctioneringsbeleid ZGT, instemming
Overige onderwerpen
•
Jaarplan ZGT en jaarplannen RVE’s
•
Jaarrekening 2015
•
Begroting 2016
•
Kaderbrief 2017
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiële situatie ZGT
Samenwerking met MST
Cultuur in ZGT – Gastvrijheid
Uitkomsten Medewerkers Belevingsonderzoek
Scholingsplan verpleegkundigen naar HBO-niveau
Participatiemodel medisch specialisten
Maatregelen n.a.v. IGZ-rapportage
Pauze-loze diensten
Jaargesprek door niet-hiërarchisch leidinggevende

3.4.3 Zorgadviesraad
Over verschillende onderwerpen wordt beleid gemaakt of wordt het beleid aangepast. Veel van
deze onderwerpen en de beslissingen die hierover genomen worden hebben directe en indirecte
gevolgen voor de patiëntenzorg en daarmee ook voor de uitvoering van het werk als
zorgprofessional. De ZAR wordt als formeel adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB)
betrokken bij deze beleidsontwikkelingen. De ZAR geeft vanuit een beroepsinhoudelijke optiek
adviezen en doet beleidsvoorstellen aan RvB en bedrijfskundig management teneinde de kwaliteit
van zorg te waarborgen en verbeteren. Daarnaast richt de ZAR zich op de verdere
professionalisering van de zorgprofessional in ZGT.
De ZAR bestaat uit minimaal 8 tot maximaal 10 leden met daaraan toegevoegd een “vaste”
beleidsadviseur Zorg. Secretariële ondersteuning wordt geboden door een secretaresse. De ZAR
wordt gevormd door een vertegenwoordiging van medewerkers vanuit de para- en peri medische
beroepsgroepen en de verpleegkundigen en verzorgenden die nog actief werkzaam zijn in het
zorgproces van de patiënt.
Overleg met Raad van Bestuur en Bedrijfskundig manager met aandachtsgebied ZAR vindt zes keer
per jaar plaats. Tijdens dit overleg wordt de ZAR door de Raad van bestuur geïnformeerd over de
ontwikkelingen in ZGT en worden de gegeven adviezen geëvalueerd.
Advisering aan de Raad van Bestuur in 2016:
Professioneel inhoudelijke adviezen
•
Casemanagement voor patiënten met meerdere hoofbehandelaars (maart 2016)
•
Gedeeltelijke weekendsluiting kinderafdeling (april 2016)
•
NR –beleid - registratie door VS en PA (mei 2016)
•
Lateralisatie kinderafdeling ( augustus 2016)
•
Risicovol handelen (september 2016)
•
Zakkaarten app ( september 2016)
Kwaliteit en Veiligheid
•
Rookbeleid ZGT (juni 2016)
•
Toolkit minder papier, meer tijd voor zorg (juli 2016)
•
Procedure spoedaanvragen ZAR (september 2016)
•
Update reglement ZAR (december 2016)
Organisatie ontwikkeling
•
Joint Venture Oncologie ( mei 2016)
•
Integraal capaciteitsmanagement (juni 2016)
•
Intentieverklaring Oncologische zorg ZGT-DZ-MST (augustus 2016)
•
Samenwerking Radiologie/Nucleaire geneeskunde ZGT en MST (november 2016)
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4.

Beleid en organisatie in 2016

ZGT heeft in de meerjarenbeleidsvisie 2020 beschreven hoe door middel van verschillende
bouwstenen bijgedragen wordt aan de missie, met als doel bij te dragen aan de gezondheid van de
patiënten die gebruik maken van de diensten van ZGT. Hoe deze bouwstenen ingevuld zijn in
2016, wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt in de verschillende paragrafen: ons zorgaanbod
(4.1), onze werkwijze (4.2 & 4.3 Kwaliteit en Veiligheid), integraal risicomanagement (4.4), onze
organisatie (4.5, 4.6 onze medewerkers; 4.7 ZGT en Samenwerking & 4.8 ZGT en Samenleving) en
(technologische) innovatie (4.9). Ook is er een hoofdstuk opgenomen over facilitaire
dienstverlening (4.10) en het financieel beleid (4.11).

4.1

Ons Zorgaanbod

4.1.1 Speerpunt metabool syndroom
Het metabool syndroom (of insulineresistentiesyndroom, stofwisselingssyndroom of syndroom X) is
een aandoening van energieverbruik en opslag. De diagnose van het metabool syndroom wordt
gesteld als minstens drie van de vijf volgende elementen aanwezig zijn:
• Abdominale obesitas (overgewicht)
• Hypertriglyceridemie (verhoogd vetgehalte in het bloed)
• Verlaagd HDL cholesterol;
• Verhoogde bloeddruk;
• Stijging van de nuchtere glykemie (glucosegehalte)
Behandeling van het metabool syndroom vraagt om een combinatie van specifieke medisch
inhoudelijke expertise en een multidisciplinaire aanpak waarbij leefstijl en preventie een onderdeel
vormen. ZGT richt zich daarbij specifiek op complexe diabetes en morbide obesitas.
Obesitascentrum
Een belangrijk onderdeel van het speerpunt Metabool Syndroom is het ZGT obesitascentrum. In dit
centrum worden patiënten met ernstig overgewicht begeleid en behandeld, onder andere door
middel van bariatrische chirurgie. Patiënten die niet in aanmerking kunnen/willen komen voor een
bariatrische ingreep, onderzoekt ZGT de mogelijkheden voor het bieden van een multidisciplinair
leefstijlprogramma. Doelstelling is om deze groep te begeleiden naar een gezonder gewicht en een
gezondere leefstijl. In 2016 is hiervoor een pilot van start gegaan.
Complexe diabetes
Onder metabool syndroom valt ook complexe diabetes. ZGT heeft de nodige expertise op dit
gebied, met name op het gebied van diabetische voet heeft ZGT een bovenregionale functie. Op 20
januari 2016 is in ZGT het 15e Almelose Symposium Diabetische Voet gehouden. Dit symposium
wordt georganiseerd door het team van de diabetische voetenpolikliniek van ZGT.
Op de multidisciplinaire polikliniek werken een podotherapeut, een wondconsulent, een
orthopedisch schoenmaker en een bewegingswetenschapper onder verantwoordelijkheid van een
vaatchirurg intensief samen. Het 'voetenteam' werkt samen met 14 Europese klinieken binnen de
zogenaamde Eurodiale groep. De kliniek werkt ook intensief samen met de Universiteit van Twente
en Het AMC te Amsterdam, als gevolg daarvan heeft een bewegingswetenschapper eveneens het
team aangevuld. Verder is er een businessplan opgesteld voor het realiseren van hyperbare
geneeskunde bij ZGT, dit biedt ook aanvullende behandelingsmogelijkheden voor o.a. diabetische
voetwonden.
4.1.2 Speerpunt oncologische zorg
Oncologische zorg is in de Meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 als speerpunt benoemd en vormt
daarmee een belangrijk aandachtsgebied voor de komende jaren. ZGT wil in samenwerking met
ziekenhuizen uit de regio een zo breed mogelijk palet aan oncologische zorg in deze regio
behouden. Er werd gezocht naar een passende vorm waarbij sprake is van samenwerking, maar
tegelijkertijd niet de concurrentie dusdanig beperkt wordt dat het nadelige effecten heeft voor
verzekeraars en/of patiënten. In 2016 is hier een keuze in gemaakt. MST, ZGT en het Deventer
Ziekenhuis zijn voornemens om gezamenlijk de richting van de intensievere samenwerking in te
slaan. De nadere uitwerking hiervan volgt in 2017. Daarnaast blijft de bestaande samenwerking
met Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Röpke Zweers Ziekenhuis onveranderd.
In de ZGT2020 staat beschreven dat ZGT op enkele oncologische gebieden wil excelleren, te weten
borstkanker, prostaatkanker, huidkanker en slokdarm/maagkanker. Op deze gebieden beschikt
ZGT over specifieke expertise welke door onderzoek en opleiding verder ontwikkeld wordt. Hiermee
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trekken wij patiënten van binnen en buiten de regio. In 2016 werden de plannen en doelstellingen
voor de oncologische deelgebieden uitgewerkt.
Borstkanker
ZGT is een groot centrum in de regio voor borstkankerzorg en wil uitgroeien tot een landelijk
expertisecentrum. In 2016 werden de naam en het logo van Borstkliniek Oost-Nederland
gelanceerd en werd er gewerkt aan een nieuwe website die in 2017 gepubliceerd wordt.
Kenmerkend voor onze borstkankerzorg is de snelle diagnostiek en de hoge mate van aandacht
voor de patiënt en zijn/haar autonomie gedurende het behandeltraject. Hoog op de agenda staat
het ‘Lean’ inrichten van de zorgprocessen. Per oktober 2016 is een multidisciplinaire polikliniek
gestart waar de verschillende specialismen nu ook fysiek dicht bij elkaar samenwerken.
Specialisten kunnen elkaar gemakkelijk tussendoor treffen om zaken over de behandeling kort te
sluiten ten gunste van de kwaliteit en snelheid van zorg voor de patiënt.
Prostaatkanker
Mede dankzij een jarenlange basaal wetenschappelijke en klinische samenwerking met het UMC
Radboud heeft ZGT een bovenregionale functie voor wat betreft de diagnostiek van prostaatkanker.
Met de komst van de Da Vinci robot heeft ZGT een rol als regionaal expertise centrum voor de
chirurgische urogenitale oncologie weten te verwerven. ZGT wil de prostaatkankerzorg, maar ook
de niet maligne prostaatproblematiek, in de nabije toekomst landelijk verder profileren onder de
naam ‘De Prostaatkliniek’.
Huidkanker
Het aantal gevallen van huidkanker neemt explosief toe. De verwachting is dat 1 op de 5 personen
huidkanker zal ontwikkelen. ZGT biedt een zeer breed scala aan behandeling op het gebied van
huidkanker. Uniek in de regio is de behandeling met behulp van Mohs-chirurgie. ZGT stelt zich
aantrekkelijk op ten opzichte van privéklinieken door de deskundige zorg en warme, gastvrije
benadering van patiënten. De afgelopen twee jaar is veel aandacht gestoken in het ontwikkelen
van zorgpaden, waarbij de samenwerking met de andere ziekenhuizen in de regio is gezocht.
Slokdarm- en maagkanker
Wat betreft volume- en kwalitatieve uitkomsten neem ZGT landelijk een sterke positie in. ZGT is
het regionale verwijscentrum voor slokdarm- en maagresecties in deze regio. Het Deventer
Ziekenhuis is voornemens om hier per 2017 op aan te haken door ook haar patiënten naar ZGT te
verwijzen. De ZGT slokdarm- maagkliniek profileert zich als expertisecentrum. Hoog op de agenda
staat het doelmatiger inrichten van processen om kwaliteit te verhogen en kosten te besparen. Per
november 2016 werd ook binnen dit proces een multidisciplinaire polikliniek gestart waar de
verschillende specialismen fysiek dicht bij elkaar samenwerken. Daarnaast zijn de voorbereidingen
gestart voor het starten van een fast-track programma voor slokdarmchirurgie. Doel hierbij is het
verminderen van complicaties en verkorten van de opnameduur.
Overig
Andere deelgebieden waar binnen de oncologie de komende jaren ook zeker de aandacht naar uit
zal gaan zijn longkanker, darmkanker, nier- en blaaskanker, palliatieve zorg, psychosociale zorg en
oncologische revalidatie. Op het gebied van longkanker werd ZGT eind 2016 verkozen tot centrum
dat immunotherapie mag verstrekken aan patiënten met niet-kleincellige longkanker. Een
belangrijke ontwikkeling om het volledige behandelpalet aan longkankerzorg te kunnen blijven
aanbieden.
Per januari 2016 is ZGT gestart nieuwe behandelmodules voor oncologische revalidatie. Voorheen
konden patiënten worden doorverwezen naar het multidisciplinaire programma ‘Herstel en balans’
of bij complexe problematiek naar poliklinische revalidatie behandeling (PRB). Met de komst van de
landelijke richtlijn oncologische revalidatie werden per 2016 geen licenties meer verstrekt voor
‘Herstel en balans’ aan ziekenhuizen. Binnen het nieuwe programma stelt de revalidatiearts samen
met het multidisciplinaire revalidatie-team een behandelprogramma op maat samen. Hierbij
behoort een groepsprogramma opnieuw tot de mogelijkheden, onder de nieuwe noemer ‘Terug
naar evenwicht’. Het belangrijke verschil met ‘Herstel en balans’ is dat de revalidatiearts nu
betrokken is en de regie heeft.
Tot slot heeft ZGT alle keurmerken op oncologisch gebied behaald die er te behalen vallen. Zo
kregen we in 2016 voor het zevende achtereenvolgende jaar het borstkankerlintje uitgereikt en
kregen we het groene vinkje voor prostaatkankerzorg, darmstomazorg en urinestomazorg.
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4.1.3 Speerpunt: kwetsbare ouderen
ZGT wil goede en veilige zorg leveren aan alle ouderen die ZGT bezoeken. Om de zorg voor
ouderen te verbeteren hebben de ouderenorganisaties 15 kwaliteitsaspecten opgesteld die van
belang zijn voor de ziekenhuiszorg aan ouderen. Deze kwaliteitsaspecten moeten organisatie breed
toegepast zijn wil het keurmerk Senior Friendly Hospital afgegeven worden. ZGT heeft sinds 2013
het kwaliteitskeurmerk Senior Friendly Hospital en is in 2016 opnieuw geaccrediteerd. Belangrijke
toetsingscriteria zijn: voeding, beweging en het bieden van een prikkelarme omgeving.
Centrum voor Ouderen
ZGT heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een Centrum voor Ouderen geopend in 2016. Het
centrum is zo ingericht dat kwetsbare ouderen zoveel als mogelijk vitaal blijven. Dit gebeurt door
de essentiële combinatie van beweging, voeding en herstel toe te passen. Het unieke van het
centrum is de bundeling van medisch specialistische zorg door diverse specialismen, o.a.
geriatrische traumatologie, geriatrie, neurologie en ouderenpsychiatrie. Deze samenwerking wordt
gebundeld in een zorgpad. Uiteindelijk doel is dat de kwetsbare ouderen vanuit een geïntegreerde
benadering worden behandeld. Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk en hebben
om die reden extra veel aandacht nodig. Het integreren van specialismen zoals fysiotherapie en
activiteitentherapie, de intensieve samenwerking met diëtisten.
Door te werken met nieuwe zorgtechnologieën wil de ZGT werken aan goede zorg voor kwetsbare
ouderen. De afdeling gaat experimenteren met slimme toevoegingen van innovaties zoals het
biodynamisch licht en valpreventie. Door ledverlichting wordt een optimale dag- en nachtsituatie
gecreëerd. Een goed dag- en nacht ritme houdt de mens fitter. Momenteel wordt een plan gemaakt
om bewegingssensoren te gebruiken rondom het bed en in de wc/doucheruimtes. Met behulp van
technologie worden verpleegkundigen gewaarschuwd wanneer een kwetsbare patiënt onrustig is en
uit bed wil stappen, of uit de stoel wil opstaan. Door vroegtijdige alarmering kan de
verpleegkundige sneller ter plaatse zijn en een mogelijke val voorkomen.
4.1.4 Palliatieve zorg
In 2016 is er gestart met het poliklinische spreekuur voor palliatieve zorg. Deze vindt elke week op
de donderdagochtend plaats. Verder beschikt ZGT sinds eind 2014 over een palliatief consultteam,
die multidisciplinair overleg voeren. Hierbij zijn betrokken: twee internist-oncologen, een
anesthesioloog pijn- en SCEN-arts, twee kaderhuisartsen palliatieve zorg, een geestelijk verzorger,
vier palliatief verpleegkundigen, een palliatief verpleegkundig specialist, een apotheker, een
klinisch geriater en op indicatie de hoofdbehandelaar en/of inhoudsdeskundige verpleegkundigen.
In 2016 is dit team 110 keer geconsulteerd, al de betreffende patiënten zijn besproken in het
multidisciplinair overleg. Verder is in 2016 op elke verpleegafdeling een verpleegkundige opgeleid
voor het aandachtsgebied palliatieve zorg, om zo te bevorderen dat palliatieve patiënten eerder
opgemerkt en geholpen worden. Ook zijn er in 2016 voorbereidingen getroffen om in 2017 te
starten met twee pilots proactieve zorgplanning, waarvan één voor de oncologie en één voor de
afdeling cardiologie.
4.1.5 Preventie
De missie van ZGT is bij te dragen aan de gezondheid van mensen in onze regio en daarbuiten.
Daarbij zal binnen het aanbod van ZGT ook aandacht voor preventie zijn. Op het gebied van
secundaire preventie vervult ZGT een rol bij bijvoorbeeld bevolkingsonderzoeken voor borstkanker
en darmkanker. Ten aanzien van tertiaire preventie (verergering van een ziekte voorkomen en de
gevolgen van een ziekte verminderen) geldt dat dit onderdeel is van de behandeling.
Echter, aandacht voor primaire preventie (voorkomen van ziekte) is binnen een ziekenhuis een
minder gebruikelijke activiteit. ZGT ziet hierin voor zichzelf wel een rol. In 2016 zijn eerste
gedachten ontwikkeld over de wijze waarop vorm en inhoud kan worden gegeven aan het aanbod
aan primaire preventie. Bij de uitwerking zal samenwerking worden gezocht met zorgaanbieders in
de eerste lijn en andere organisaties in de regio die een rol spelen bij preventie en gezonde
levensstijl.
4.1.6 Nieuwe voorzieningen
Intensive Care
In 2016 is de nieuwe Intensive Care in gebruik genomen in Almelo. Deze voldoet aan alle eisen van
deze tijd. Zo zijn er 14 eenpersoonskamers met een eigen klimaatbeheersing- en biodynamisch
verlichtingssysteem. Daarmee kan de omgeving van de patiënt op maat worden aangepast, zowel
qua temperatuur als verlichting. Daarnaast is er een nieuw tilsysteem in het plafond gebouwd.
Hiermee kunnen patiënten in een vroeg stadium gemobiliseerd worden, dit bevordert het herstel.
Op de nieuwe IC zijn alleen nog eenpersoons kamers, om zo een goed niveau van privacy te
waarborgen. Vlakbij de IC zijn ook 3 nieuwe familiekamers in gebruik genomen.
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Ruimte voor stilte en ontmoeting
Op locatie Hengelo zijn in 2016 de gerenoveerde ruimtes voor geestelijke verzorging in gebruik
genomen. Deze ruimtes zijn bedoeld voor zowel patiënten, familieleden, bezoekers als ook
medewerkers, om even op adem te komen, te mediteren of een goed gesprek te hebben met een
van de geestelijk verzorgers. De ruimtes zijn zodanig ingericht dat deze geschikt zijn voor nietgelovigen, christenen en moslims. Het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor deze
renovatie is de laatste daad geweest van de Stichting Vrienden van ZGT-Hengelo, die besloten
heeft zichzelf op te heffen.

4.2

Onze werkwijze

4.2.1 Gastvrijheid
Sinds 2013 heeft ZGT onder de naam ‘Wij zijn ZGT’ een eigen gastvrijheidsconcept ontwikkeld en
geïmplementeerd. Inmiddels heeft ZGT een eigen bureau Gastvrijheid, onder leiding van de
Hospitality Officer. Het team heeft een ondersteunende functie bij het verder vorm en invulling
geven aan gastvrijheid binnen ZGT. Gastvrijheid is gebaseerd op het 4-P model:
•
People: Met houding en gedrag maken we het verschil! Een ander het gevoel geven
welkom te zijn is het uitgangspunt. De focus ligt op het coachen, faciliteren en inspireren
van de ZGT medewerkers en vrijwilligers in het algemeen en de coaches en ambassadeurs
in het bijzonder.
•
Place: De beleving van de klant staat centraal. Bijvoorbeeld: kunnen patiënten de weg
vinden, hoe is de sfeer en ambiance, is alles zichtbaar, voelen mensen zich veilig?
•
Product: Vanuit de basis diagnose, zorg en behandeling worden producten en diensten
ontwikkeld die kunnen bijdragen aan gastvrijheid. Van belang is dat deze zorgen voor regie
en keuzevrijheid.
•
Proces: Van bereikbaarheid tot klachten, en van ICT tot de uitvoering van de beleidsvisie.
Medewerkers dragen zorg voor het optimaliseren van processen om zorg te dragen voor
een geruisloze service/dienstverlening.
Dit is in 2016 vertaald in:
Incompany trainingen voor coaches en ambassadeurs
Er zijn (incompany) trainingen ontwikkeld die elke nieuwe coach en ambassadeur volgt, om
hen bagage te geven die nodig is zich het gastvrijheidsconcept van ZGT eigen te maken en
hun rol als gastvrijheidscoach, of –ambassadeur goed te kunnen vervullen.
Verdiepingsworkshops aansluitend op dat wat er in de organisatie leeft
In samenwerking tussen verschillende afdelingen zijn er drie verdiepingsworkshops
ontwikkeld: gastvrij en deskundig telefoneren, aanspreken en klachtenhandeling. 2016
stond in het teken van voorbereiding zodat in 2017 alle medewerkers en vrijwilligers
minimaal de workshop ‘aanspreken’ volgen. De coaches zijn volgens het train-de-trainer
principe opgeleid om zelf verdiepingsworkshops aan hun collega’s te geven.
Vrijwilligers
Zonder de inzet van ruim 310 vrijwilligers zou het ziekenhuis minder gastvrij zijn, er
zouden diverse activiteiten minder gemakkelijk, duurder of zelfs onmogelijk zijn. De
speerpunten van 2016: het matchen van vraag en aanbod, de juiste vrijwilliger op de juiste
plek in te zetten, het in verbinding staan met de contactpersonen en de doorontwikkeling
van vrijwilligerswerk in ZGT.
Snel en direct contact met de juiste persoon
Vanuit het perspectief van de in- en externe klant is de bereikbaarheid geanalyseerd en
geoptimaliseerd in samenwerking met ICT en de betreffende afdelingen. Met als doel: de
klant legt snel en direct contact met de juiste persoon.
De patiënten en bezoekers voelen zich thuis in ons ziekenhuis
De omgeving sluit aan bij de beleving, het proces en de reis van de patiënt. De commissie
ZGT Wonen geeft informatie en advies over de inrichting en uitstraling van ons ziekenhuis.
Dialoogsessie leren van feedback
Lunchbijeenkomsten waarbij medisch specialisten met de specialist om tafel gaat met als
doel bewustwording van de impact van een ziekenhuisopname op het leven van de patiënt
te creëren. Afspraken t.a.v. de omgeving, processen, diensten en onszelf worden In het
verbeterplan van de afdeling vastgelegd.
Communicatie
Zowel intern via KLIK als extern willen wij met onze communicatie in verbinding staan met
onze omgeving en inspireren om samen de zorg nog mooier te maken.
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4.2.2 Aanspreekgedrag
In 2016 is een start gemaakt met workshops om het aanspreekgedrag onder medewerkers van
ZGT te stimuleren. Aanspreekgedrag heeft een hoge prioriteit binnen ZGT; het ontbreken ervan
zorgt namelijk voor een verhoogd risico dat onwenselijke of gevaarlijke situaties blijven
voortbestaan. Wanneer medewerkers gestimuleerd worden elkaar aan te spreken, met name
wanneer het lastige onderwerpen betreffen, draagt dit in aanzienlijke mate bij aan het ontstaan
van een hoogwaardige werksfeer en organisatiecultuur, waarin complexe zorgprocessen op een
verantwoorde manier kunnen blijven plaatsvinden.
4.2.3 Co-makership: casemanagement
Voor patiënten is het belangrijk dat zij zelf de regie houden over hun zorgproces. Het kan niet zo
zijn dat de zorgprofessionals voor de patiënt de keuzes maken, zonder dat deze daar zelf
zeggenschap over heeft. Binnen het ziekenhuis kan een patiënt, zeker wanneer deze met
verschillende specialisten te maken heeft, snel het overzicht verliezen. ZGT vindt het belangrijk dat
de behandeling de patiënt niet ‘overkomt’, maar dat de patiënt goed op de hoogte is van wat er
gebeurt. Daarom is er in 2016 aan gewerkt dat er voor patiënten die daar behoefte aan hebben,
een zogeheten casemanager beschikbaar is. Dit is een verpleegkundige of verpleegkundig specialist
die als vaste begeleider optreedt voor de patiënt en naasten van de patiënt. Als er vragen zijn over
de behandeling van de patiënt, of er is hulp nodig bij het maken van keuzes, kan hierbij de hulp
van de casemanager worden ingeschakeld.
4.2.4 Zelfmanagement patiënten
ZGT streeft ernaar om de patiënten meer mogelijkheden te bieden om sturing te geven aan hun
eigen zorgproces. In 2016 is de Raad van Bestuur door middel van verschillende deelrapportages
hierover geïnformeerd. Verder is in samenwerking met de afdeling Informatievoorziening gewerkt
aan de implementatie van het informatieportaal. Dit moet in 2017 gerealiseerd worden. Deze
implementatie is voorwaardelijk voor de verdere voortgang van deze ontwikkeling richting meer
zelfmanagement voor patiënten, omdat dit portaal voor patiënten het vertrekpunt moet worden bij
het zelfmanagement. Ook heeft er in 2016 een pilot plaatsgevonden op de poliklinische afdeling
PAAZ (Psychiatrische afdeling) waarbij aan de hand van de Lean Six Sigma-methodiek is
onderzocht hoe de voorgestelde veranderingen in de praktijk toegepast kunnen worden, en hoe dit
uitpakt. De uitkomsten hiervan worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van dit
onderwerp.
4.2.5 Ontwikkeling verpleegkundig leiderschap
Inspelend op de toekomstige ontwikkelingen in de zorg heeft ZGT gekozen voor het zorg- en
organisatiemodel procesgestuurde zorg. In dit model is de patiënt het uitgangspunt en heeft de
verpleegkundige de rol van coördinator van zorg. De verpleegkundige is als het ware de “spin in
het web” en coördineert de uitvoering van het behandelplan. Dit vraagt vaardigheden op het
gebied van verpleegkundig leiderschap. Met behulp van een interne training worden deze
vaardigheden ontwikkeld.
4.2.6 Topklinisch Ziekenhuis
ZGT streeft hoogwaardige topklinische zorg na. Om dit streven te bevestigen en te versterken, wil
ZGT zich aansluiten bij het Samenwerkingsverband Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Dit
samenwerkingsverband biedt voordelen en extra mogelijkheden om topklinische zorg aan te
kunnen blijven bieden, maar stelt ook eisen aan ZGT als organisatie. Op 17 november 2016 heeft
ZGT een oriënterend gesprek gevoerd met de bestuurder van de STZ. Om in aanmerking voor de
STZ visitatie te komen heeft ZGT als eerste stap een formele aanvraag ingediend.

4.3

Onze werkwijze: Kwaliteit en Veiligheid

4.3.1 Kwaliteit en Veiligheid in ZGT
Kwaliteit en Veiligheid heeft ook in 2016 hoge prioriteit gehad binnen ZGT. Onderdelen van het
ziekenhuisbrede kwaliteitssysteem zijn onder andere de interne audits, veiligheidsrondes en de in
ZGT ontwikkelde 90 dagen methodiek. Uitkomsten van mystery visits, spiegelbijeenkomsten,
incidentenmeldingen, calamiteitenonderzoek en klachtafhandeling worden zowel op centraal niveau
als op RVE- of afdelingsniveau gebruikt om de kwaliteit en veiligheid op een steeds hoger niveau te
brengen. Aanvullend op de eigen activiteiten heeft ZGT twee externe deskundigen gevraagd een
onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Door middel van
interviews en documentenonderzoek is door de onderzoekers een rapportage opgesteld. Naar
aanleiding van de bevindingen is een plan van aanpak met verbetermaatregelen opgesteld. De
meeste verbetermaatregelen zijn in 2016 uitgevoerd.
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4.3.2 Internationaal kwaliteitskeurmerk
ZGT is sinds januari 2012 NIAZ geaccrediteerd. ZGT behaalde eind 2015 als een van de eerste
ziekenhuizen in Nederland de heraccreditatiestatus op basis van het internationale normenkader
NIAZ 3.0 QMentum. Met het bestendigen van de accreditatiestatus is aangetoond dat het
kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem van ZGT op orde is en voldoet aan internationale
standaarden. In 2016 zijn de verbeterpunten vanuit de externe audit omgezet in een actieplan,
waar gedurende het gehele jaar op gestructureerde wijze aan is gewerkt.
4.3.3 90 dagen methodiek
In ZGT is de 90 dagen methodiek ontwikkeld, waarbij via een cyclisch stappenplan wordt gebouwd
aan een blijvend betere kwaliteits- en veiligheidscultuur. In een periode van 90 dagen wordt de
focus gelegd op een drietal patiëntveiligheidsthema’s. Hierbij wordt bepaald welke kennis en welk
gedrag (per thema) bevorderd moet worden bij de professionals in ZGT. Vervolgens wordt per
betrokken afdeling getoetst hoe de huidige situatie is: wat zorgprofessionals weten over het thema
en de bijbehorende afspraken, en welk gedrag daarbij past. Afgezet tegen de gewenste situatie
ontstaat vervolgens onderscheid tussen de belemmerende en bevorderende factoren. Binnen een
afgebakende tijd werken de betrokken afdelingen volgens vaste stappen en met diverse
hulpmiddelen van de huidige naar de gewenste situatie toe.
In 2016 is de 90 dagen methodiek verder verfijnd en heeft ZGT nieuwe interventiemethoden
ingezet voor de overdracht van kennis, zoals een voorlichtingsfilm, lotusslachtoffers en
simulatiedrills. Verder zijn verschillende thema’s in 2016 aan de orde geweest van een 90dagentraject:
•
Als eerste thema de ‘Vitaal bedreigde patiënt’, aan de hand van flitsbezoeken is vastgesteld
hoe in het ziekenhuis is gepresteerd. Vooraf was dit 84%. Gedurende de behandeling van
het thema steeg dit al naar 93%, en na afloop was de score 95%.
•
Als tweede thema is ‘vroege herkenning en behandeling van pijn’. Hier is de score
verbeterd van 79% naar 87%.
•
De laatste periode waren er keuzethema’s, namelijk ‘valpreventie’ en ‘persoonlijke
beschermingsmiddelen’. Deze thema’s zijn inmiddels afgerond, de exacte scores daarvan
moeten nog bekend worden.
4.3.4 Monitoren
In ZGT wordt op verschillende wijze de kwaliteit en veiligheid gemonitord.
•
Dashboard: in 2016 is vanwege de invoering van het digitale patiëntendossier de
ontwikkeling van een geïntegreerd dashboard achtergebleven. Veel energie is gegaan naar
de validatie van het VMS dashboard en de inrichting van een dashboard op de verschillende
kwaliteitsinstrumenten die in ZGT worden ingezet, zoals het veilig incident melden,
calamiteitenonderzoeken, patiënten feedback en de diverse toets momenten. Een krachtig
middel hierbij is de inzet van het digitale verbeterformulier dat is voorzien van de PDCA
cyclus. In één oogopslag is in het dashboard het verbeterpotentieel van het gehele
ziekenhuis en de daaronder liggende RVE’s zichtbaar.
•
Centrale veiligheidsrondes: in 2016 zijn er door Raad van Bestuur, een afvaardiging van
het Bestuur CMS, de bedrijfskundig managers en de beleidsadviseurs K&V maandelijks
veiligheidsrondes gelopen. De uitkomsten zijn gerapporteerd aan de het RVE management.
Op basis van een evaluatie in 2016 is er besloten om de vorm van de centrale
veiligheidsrondes aan te passen.
•
Auditjaarplan: in het auditplan van 2016 waren in totaal 28 audits gepland, hiervan zijn er
24 uitgevoerd. Daarnaast zijn verschillende veiligheidsthema’s via de 90dagen methodiek
getoetst. De audits die niet zijn uitgevoerd, staan gepland in de eerste helft van 2017. Er
zijn door omstandigheden vier audits verplaatst naar 2017, één van de audits is getoetst
op basis van de 90 dagen systematiek.
•
Werkgroep Dossieronderzoek: deze werkgroep van oud-specialisten en verpleegkundigen
heeft ook in 2016 op basis van een representatieve steekproef dossiers van overleden
patiënten onderzocht en de bevindingen in een rapportage aan de RvB aangeboden.
Geconstateerd is, dat de zorggerelateerde schade in ZGT in de afgelopen vier jaar gestaag
is afgenomen.
•
Epicrisebespreking: onder leiding van de Epicrisecommissie zijn in 2016 zes
epicrisebesprekingen uitgevoerd. Besloten is om ook de verpleegkundigen van de
betrokken RVE’s uit te nodigen bij de bijeenkomsten. Na iedere epicrisebijeenkomst zijn
door de voorzitter de conclusies en leermomenten van de casus bepaald.
HSMR, OLO en OHO: ZGT heeft in 2016 voor het eerst een op de LBZ (Landelijke Basisregistratie
Zorg) gebaseerde en door het CBS berekende en gebenchmarkte cijfers ontvangen voor de
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indicatoren: gestandaardiseerde sterftecijfer (HSMR en SMR’s), onverwacht lange opnameduur
(OLO) en onverwachte heropnamen (OHO). Een eerste analyse laat zien dat ZGT zowel voor de
OHO als de OLO relatief beter scoort dan het landelijk gemiddelde.
De HSMR en enkele SMR’s liggen hoger dan het landelijk gemiddelde: de HSMR is 115; het 95%betrouwbaarheidsinterval is 106–124. Met 95% zekerheid kan gesteld worden dat de HSMR van
ZGT minimaal 106 en maximaal 124 is, ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 100. Let
wel: de cijfers die ZGT in 2016 ontvangen heeft, hebben betrekking op 2015. Deze gegevens zijn
voor ZGT aanleiding voor nader onderzoek. Dit onderzoek richt zich op twee pijlers: de inhoudelijke
zorgkwaliteit en de kwaliteit van de registratie. Dit onderzoek is nog niet afgerond.
4.3.5 Patiëntveiligheidscultuur
De patiëntveiligheidscultuur vormt het fundament voor de patiëntveiligheid binnen
De organisatie. Kenmerkend voor afdelingen en teams met een goed ontwikkelde
patiëntveiligheidscultuur is dat incidenten gemakkelijk worden gemeld en besproken en dat zij
leiden tot constructieve oplossingen. ZGT heeft de IZEP (Instrument voor Zelfevaluatie
Patiëntveiligheidscultuur) methodiek ingevoerd. Met behulp van de IZEP wordt via zelfreflectie het
veiligheidsniveau bepaald, waarna de professionals zelf een concreet en eenvoudig uit te voeren
verbeterplan opstellen gericht op de vastgestelde zwakke punten. Om deze IZEP bijeenkomsten te
begeleiden zijn 12 medewerkers geschoold. In 2016 zijn er tien IZEP workshops uitgevoerd.
4.3.6 Calamiteiten
In 2016 zijn 19 calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld. Als zich een
calamiteit voordoet, wordt - in wisselende samenstelling - een commissie ingesteld die onderzoek
doet en verbetermaatregelen voorstelt. De leden van een calamiteitencommissie hebben hiervoor
een specifieke training gevolgd. De commissie rapporteert aan de Raad van Bestuur die vervolgens
de IGZ informeert. De verbetermaatregelen worden door de RVE-managers geïmplementeerd en
de voortgang wordt besproken in het werkoverleg met de Raad van Bestuur.
De calamiteitenprocedure is in 2016 opnieuw geëvalueerd en bijgesteld. Een belangrijke
aanpassing is de instelling van een interne beoordelingscommissie die alle meldingen van een
mogelijke calamiteit binnen drie werkdagen beoordeelt en de raad van bestuur adviseert over de te
nemen vervolgacties. Deze commissie is samengesteld uit drie medisch specialisten, een
verpleegkundig specialist en het hoofd kwaliteit en veiligheid, en beoordeelt alle binnengekomen
meldingen van mogelijke calamiteiten conform de richtlijnen van de IGZ.
In 2016 is een duidelijke toename van het aantal meldingen te zien t.o.v. de voorgaande jaren. In
2015 zijn 9 mogelijke calamiteiten bij de IGZ gemeld. In 2016 zijn er 39 meldingen voorgelegd aan
de interne beoordelingscommissie. Deze commissie heeft in 19 casussen geadviseerd te melden bij
de IGZ. Van deze 19 meldingen van een mogelijke calamiteit bleek na onderzoek door de
calamiteitencommissie dat er in 4 gevallen geen sprake was van een calamiteit, één onderzoek is
op het moment van deze verslaglegging nog niet afgerond. ZGT leidt hieruit af dat
meldingsbereidheid lijkt te zijn toegenomen. Naast de meldingen vanuit de organisatie heeft ZGT
via de IGZ een viertal burgermeldingen ontvangen. Deze meldingen zijn eveneens door de
calamiteitencommissie onderzocht. Bij deze meldingen was er in geen enkel geval sprake van een
calamiteit.
4.3.7 Kwaliteit medische technologie
In 2016 is voortgebouwd op de in 2014 hergecertificeerde technologieën conform het masterplan
ZGT-QMT van 2008-2013. Bij het laatste certificatiebezoek (februari 2016) werden geen
verbeterpunten en geen non-conformiteiten vastgesteld. De ZGT QMT-systematiek heeft ook geleid
tot een positieve bevinding bij het NIAZ-QMentum accreditatietraject.
De RvB heeft ingestemd met het voorstel van TKMT om een expertteam “Thuisapparatuur in het
leven te roepen. Hiermee wordt geborgd dat de groei van thuisgebruik van medische technologie
vanuit ZGT goed geborgd is. Belangrijkste aandachtspunt is de doorontwikkeling van de
aantoonbare bekwaamheid van gebruikers van medische technologie in combinatie met een
centraal scholingsbeleid van ZGT.
In 2017 vindt de vijfjaarlijkse hercertificatie-audit plaats, waarna jaarlijks controleaudits worden
uitgevoerd.
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4.3.8 Feedback van patiënten
Binnen ZGT zijn er verschillende methodieken waarmee patiënten hun meningen of belevingen
kenbaar kunnen maken.
CQI
Sinds 2013 voert ZGT zelf de CQi (Consumer Quality index) voor ziekenhuizen uit. Dat zijn
gestandaardiseerde vragenlijsten waarmee de concrete ervaringen van patiënten gemeten wordt.
Doordat hier ruim 60 zorginstellingen aan deelnemen is het mogelijk om de uitkomsten voor het
ziekenhuis te benchmarken. Na het pilotjaar 2013 zijn de volgende jaren voor zowel
ziekenhuisopnamen en poliklinische zorg vragenlijsten uitgezet met elk jaar een toenemend aantal
respondenten tot ruim 1800 respondenten in 2016. Deze steekproef geeft op ZGT breed niveau
een representatief en betrouwbaar beeld van de ervaringen van patiënten. De uitkomsten van de
voorjaarsmeting zijn geanalyseerd op trends en ziekenhuisbrede verbeterpunten. Tijdens de
kwartaalgesprekken worden met het RVE management de CQi resultaten (uitkomsten en acties)
per specialisme besproken.
Vertel het ons
Op poliklinieken, verpleegafdelingen en op de website kunnen patiënten het ‘vertel het ons’
formulier invullen. Op dit formulier kunnen patiënten laagdrempelig hun verhaal, ervaringen,
suggesties en ideeën kwijt en kunnen ze aangeven of ze een reactie willen van ZGT.
Spiegelbijeenkomsten
In de ZGT zijn in 2016 twee spiegelgesprekken met patiënten gehouden onder leiding van daartoe
opgeleide medewerkers uit de ZGT. De reacties van betrokkenen, zowel de patiënten als de
zorgverleners, waren zeer positief. Daarnaast is ervaring opgedaan met het voeren van een
spiegelgesprek voor een stafbureau in ZGT met interne klanten. De interne klanten gaven daarbij
feedback op de geleverde diensten vanuit het betreffende stafbureau. Ook dit gesprek werd onder
begeleiding van twee gespreksleiders uit ZGT gevoerd. De reacties van betrokkenen, zowel van de
interne klanten als van de medewerkers van het betreffende stafbureau waren zeer enthousiast.
Deze vorm van een spiegelgesprek, waarbij feedback van gebruikers van interne dienstverlening
wordt gegeven, zal in komende jaren ook aan andere afdelingen waar dienstverlening aan interne
klanten wordt geleverd worden aangeboden. Uitgangspunt is dat in ZGT minimaal vijf
spiegelbijeenkomsten per jaar worden gehouden.
Mystery Visit
De Mystery Visit is een vast onderdeel van het patiëntenfeedbacksysteem van ZGT. ZGT beschikt
over acht mystery visitors die onaangekondigd afdelingen en poliklinieken bezoeken, waarbij ze
aan de hand van een kijklijst beoordelen hoe de gastvrijheid en patiëntveiligheid op poliklinieken is
geborgd. De uitkomsten van een mystery visit worden teruggekoppeld aan het unithoofd en
vervolgens besproken in het teamoverleg. Mystery visits worden om het jaar op alle poliklinieken in
ZGT uitgevoerd. Aangezien er in het voorafgaande jaar mystery visits hebben plaatsgevonden, zijn
daarom in 2016 geen mystery visits uitgevoerd.
4.3.9 Klachten
De klachtenregeling van ZGT is vastgelegd in een klachtenreglement. De klachtenregeling voorziet
in bemiddeling door klachtenbemiddelaars en klachtenbehandeling door een klachtencommissie.
Het doel van de ZGT-klachtenregeling is het zo constructief mogelijk behandelen en oplossen van
klachten. Uitgangspunt daarbij is maatwerk, waarbij zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de
behoeftes van de patiënt en de aard van de klacht. Altijd wordt gestreefd naar het herstel van de
hulpverleningsrelatie. Daarnaast wordt de informatie die door de klachten wordt gegenereerd
gebruikt voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg. Voor het bekend maken van
de klachtenregeling wordt gebruik gemaakt van de folder ‘Ik heb een klacht’. Deze staat op diverse
plaatsen in het ziekenhuis in informatierekken en is daarnaast beschikbaar via de website en het
opnameboekje. Een klacht kan mondeling, schriftelijk of via de website ingediend worden.
Behandeling van klachten door de klachtencommissie
ZGT heeft een klachtencommissie die bestaat uit twee kamers van elk vijf leden. Alle leden worden
door de Raad van Bestuur benoemd. Iedere kamer bestaat uit drie externe en twee interne leden.
De voorzitter van beide kamers is een externe jurist. Door de aanwezigheid van de externe leden,
die geen band met of belang bij het ziekenhuis hebben, is de onafhankelijkheid van de commissie
gewaarborgd. Daarnaast voldoet de commissie uiteraard aan alle eisen van de Wet Klachtrecht
Cliënten Zorgsector (WKCZ).
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Er zijn 21 klachten ontvangen in 2016 door de klachtencommissie. Van deze klachten zijn er zes
doorgezet naar de klachtenbemiddeling en drie naar de afdeling claims. Vier klachten waren
bedoeld voor derden. Twee klachten zijn ingetrokken. Bij één klacht wacht de commissie nog op
een verduidelijking. In 2016 zijn in totaal vijf klachten door de klachtencommissie behandeld. Deze
klachten zijn als volgt onderverdeeld:
Aantal in behandeling genomen klachten
Klachten onderverdeeld in aantal klachtonderdelen
Aantal niet gegrond verklaarde klachtonderdelen
Aantal gegrond verklaarde klachtonderdelen
Aantal klachtonderdelen waarbij klachtencommissie niet bevoegd is
Totaal aantal uitgebrachte aanbevelingen door klachtencommissie

5
16
8
7
1
3

Alle uitspraken van de klachtencommissie zijn in de Raad van Bestuur besproken, waarna de Raad
van Bestuur zijn schriftelijke en gemotiveerde standpunt over de uitspraak aan de klager,
hulpverlener en klachtencommissie geeft. Hierbij wordt, als dat van toepassing is, ook melding
gemaakt van verbetermaatregelen. Als de klacht gegrond is volgt altijd een persoonlijk gesprek
tussen Coöperatie Medische Staf of Raad van Bestuur en hulpverlener. Eén keer per jaar vindt
overleg plaats tussen de voorzitters van de klachtencommissie, de Raad van Bestuur en de
Coöperatie Medische Staf. In het overleg worden aanbevelingen, algemene zaken en relevante
aandachtspunten besproken.
De vijf in behandeling genomen klachten door de klachtencommissie bevatten 16 klachtonderdelen.
Deze 16 klachtonderdelen hadden in 2016 betrekking op de volgende aspecten:
Aspect
Deskundigheid
Zorgvuldigheid van zorg
Bejegening
Privacy bewaking
Informatieverstrekking
Coördinatie
Toegankelijkheid
Accommodatie
Financiën

Aantal

Gegrond/niet gegrond

5
2
2
4
2

2/3
1/1
1/1
1/3
2/0

1

Niet bevoegd

1

Bemiddeling van klachten door de klachtenbemiddelaars
ZGT heeft drie functionarissen voor bemiddeling van klachten. Veruit de meeste van de ontvangen
klachten worden door hen via bemiddeling opgelost. In 2016 hebben zij in totaal 375 klachten
ontvangen. De klachten bij de klachtenbemiddelaars hadden in 2016 betrekking op de volgende
aspecten:
Zorgvuldigheid van zorg
Informatieverstrekking
Bejegening
Coördinatie
Financiën
Toegankelijkheid
Accommodatie
Deskundigheid
Privacy bewaking
Overig/n.v.t.

113
101
55
26
19
18
16
13
9
5

De klachtenbemiddelaar ondersteunt specialisten, andere zorgverleners en leidinggevenden bij het
omgaan met en het oplossen van klachten. Tevens worden door de klachtenbemiddelaar adviezen
gegeven hoe men klachten kan voorkomen.
Klachten kunnen informatie geven over de kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening.
Daarnaast geven ze een beeld over hoe onze zorgverlening wordt ervaren door de afnemers
hiervan. Deze informatie wordt in de organisatie gebruikt om de geleverde zorg te verbeteren. De
verbetermaatregelen worden in werkoverleggen besproken.
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4.3.10 Vim meldingen agressie
In totaal werden 84 meldingen geregistreerd die te maken hebben met agressie en geweld, een
toename van het aantal meldingen met 75% ten opzichte van 2015.
Vormen van agressie en geweld 2016
De in 2016 gemelde agressie en geweld incidenten zijn geanalyseerd. Op basis van deze analyse
zijn de incidenten onderverdeeld per vorm agressie (of combinatie van). We zien dat meer dan de
helft van de incidenten gepaard gaan met verbaal geweld (57%). Het aandeel incidenten met
fysiek geweld bedraagt 19%. Dit bevestigt de noodzaak van de weerbaarheidstrainingen zoals deze
sinds maart 2015 worden aangeboden en gegeven.

Combinatie
20%

Vandalisme
0%

Psychisch
geweld
4%

Verbaal geweld
57%

Fysiek geweld
19%

Figuur: VIM-meldingen 2016: soort agressie
4.3.11 BHV
In 2016 is voor beide locaties een ontruimingsplan volgens de NEN 8112 opgesteld waarin alles
met betrekking tot BHV en ontruiming wordt beschreven. Deze documenten zijn in het
kwaliteitsportaal opgenomen.
De BHV-organisatie binnen de ZGT bestaat uit ruim 700 personen die allemaal BHV-BCE
(Brandbestrijding, Communicatie en Evacuatie) geschoold zijn. De medewerkers van de technische
dienst, afdeling A1 (Hengelo) en de Avond- Nacht en Weekendhoofden zijn daarnaast ook tot
Ploegleider opgeleid. De operationele leiding en coördinatie op de plaats van de calamiteit liggen in
eerste instantie bij de ploegleider BHV. Hij/zij zorgt ook voor opschaling van de BHV en overleg
met de crisiscoördinator (dienstdoende bedrijfskundig manager). De overige BHV-ers voeren in
opdracht van de ploegleider hun primaire taken uit alarmering, het bestrijden van een beginnende
brand en het coördineren en assisteren bij ontruiming (met afdelingspersoneel).
Bouwkundig
In beide locaties hebben er verbouwingen plaatsgevonden, waarbij in goed overleg de brandweer
en de gemeente zijn betrokken aangaande brandveiligheid.
Organisatorisch
De opleidingen, trainingen en oefeningen zijn conform de jaarplanner uitgevoerd. In
november/december 2016 zijn er in Almelo op zaterdagochtend oefeningen gehouden in
samenwerking met de brandweer.

4.4

Integraal risicomanagement

In ZGT is in 2016 een formele start gemaakt met de invoering van een integraal risicomanagement
(IRM) systeem. Het masterplan integraal risicomanagement is opgesteld en goedgekeurd en
ziekenhuisbreed zijn de strategische risico’s geïnventariseerd en geclassificeerd.
ZGT onderscheidt binnen het IRM acht domeinen. De domeineigenaren zijn verantwoordelijk voor
de evaluatie van de bestaande beheersmaatregelen en – waar nodig – voor het initiëren van
aanvullende beheersmaatregelen. Het IRM proces is gekoppeld aan de planning en control cyclus
van het ziekenhuis. Jaarlijks vindt als een van de bouwstenen van de ZGT beleidskaders een
update plaats van de risicomatrix en beheersmaatregelen.
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4.5

Onze organisatie

4.5.1 Ontwikkeling Netwerkorganisatie
In de Meerjarenbeleidsvisie 2020 staat beschreven dat ZGT zich wil door ontwikkelen naar een
netwerkorganisatie, bestaande uit een kernziekenhuis met businessunits en focusklinieken.

Inmiddels zijn de eerste stappen op weg naar een dergelijk organisatiemodel gezet. Samen met
MST en de kaakchirurgen is per 1 januari 2017 Kaakchirurgie Oost-Nederland opgericht, een
voorbeeld van een focusalliantie. Verder zijn er twee businesscases ontwikkeld voor focusklinieken
waarbij medisch specialisten mede-eigenaar worden. Het betreft hier de oprichting van een Handen Pols focuskliniek en een focuskliniek voor Proctologische zorg. Om deze ontwikkeling gestalte te
kunnen geven, heeft ZGT beleidskaders ontwikkeld voor focusklinieken. Dit is noodzakelijk wil de
afstemming tussen de autonomie van de focuskliniek enerzijds en de governance over de gehele
zorginstelling anderzijds goed in balans zijn en blijven. Verder is er een businesscase uitgewerkt
voor een businessunit voor paramedische dienstverlening. In al deze ontwikkelingen zijn de
betreffende specialisten en de CMS nauw betrokken.
4.5.2 Planning & Control cyclus
ZGT werkt met een vastgestelde planning en control cyclus. De cyclus draagt ertoe bij dat gestelde
doelen worden geëvalueerd, risico’s worden gemonitord en afwijkingen worden beheerst. Er is
steeds aandacht voor de vertaling van het lange termijnbeleid naar (de) centrale concrete
jaarplannen, budgetten en activiteiten. ZGT is een financieel gezond ziekenhuis en heeft daarbij
een goede balans tussen opbrengsten en kosten.
Hoe ziet de planning en control cyclus er voor ZGT uit?
De Meerjarenbeleidsvisie vormt de basis voor de jaarplannen en bijbehorende begrotingen.
Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur in juni in nauwe samenspraak met het bestuur van de CMS en
het RVE-management een kaderbrief op, waarin de beleidshoofdlijnen voor het daaropvolgende
jaar worden aangegeven. Voor de budgethouders is de kaderbrief het formele startschot voor hun
jaarplannen en begrotingen. Die worden in het najaar vastgesteld. De RVE’s leggen ieder kwartaal
verantwoording af aan de Raad van Bestuur over de voortgang van het jaarplan en de vijf
verantwoordelijkheidsgebieden, te weten productie, personeel, proces, kwaliteit en financiën.
Stuurinformatie op deze gebieden is beschikbaar in een dashboard. Daarnaast heeft het RVEmanagement maandelijks overleg met de Raad van Bestuur. Evaluatie en verantwoording door de
Raad van Bestuur over het gevoerde beleid op ZGT niveau vindt in januari/februari plaats op basis
van een vastgesteld evaluatiemodel (voortgang jaarplan en behaalde scores op prestatie
indicatoren). Afdeling Financiën en Informatie (F&I) verzorgt een maandelijkse rapportage
financiën voor de Raad van Bestuur, managementteam en de Auditcommissie Financiën Raad van
Toezicht. Deze maandrapportage komt terug in elke vergadering van de Raad van Toezicht.
Bovendien verzorgt F&I een halfjaarrapportage ter evaluatie en prognotisering van productie- en
personele cijfers en financieel resultaat (o.a. ten behoeve van banken en de Raad van Toezicht).
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4.5.3 Sturen op capaciteit
ZGT is landelijk voorloper op het gebied van integraal Tactisch Plannen. Het Tactisch Plannen
Overleg (TPO) leidt tot efficiënter en doelmatiger plannen van capaciteiten en personeel en tot
kortere doorlooptijden. Dit werkt kwaliteitsverhogend. Door de beschikbare operatiekamers en
bedden beter af te stemmen op de vraag naar zorg, weet ZGT de wachtlijsten te beheersen en de
beschikbare middelen beter te benutten. Niet alleen de afstemming tussen polikliniek en OK wordt
geoptimaliseerd, maar ook de afstemming tussen de OK en de kliniek is verbeterd. De
betrokkenheid van de medisch specialisten bij het TPO vormt de basis voor de behaalde resultaten.
In 2016 is onder andere gewerkt aan de verbinding tussen financiën en capaciteit. Dit was mede
noodzakelijk vanwege de beperkte middelen en het groeiende patiënten aanbod. Daarnaast is het
tactisch beddenoverleg gestart om de afstemming binnen de kliniek naar een hoger niveau te
tillen. Ook zijn er een aantal capaciteitsanalyses uitgevoerd: de evaluatie van de inzet van een
avond OK-team in Almelo, het bepalen van het aantal benodigde 24-uursplekken op de verkoever
in Almelo en het bepalen van het aantal bedden voor een AOA zijn daar voorbeelden van.
4.5.4 Locatieprofielen
Binnen ZGT is voortdurend aandacht voor de concentratie en spreiding van zorg over beide
ziekenhuislocaties. In 2014 heeft ZGT een beleidsnotitie over de profielen van de locaties Almelo en
Hengelo gepresenteerd, waarin Almelo zich meer ontwikkelt tot de locatie voor hoogcomplexe zorg
en de acute opvang en Hengelo zich ontwikkelt tot de locatie voor planbare, electieve en
hoogvolume zorg en locatie waar kortdurende opnames en specifieke diagnostische onderzoeken
plaatsvinden. Op beide locaties zal de komende jaren binnen de vastgestelde profielen worden
geïnvesteerd ten einde de kwaliteit en kwantiteit van de patiëntenzorg te ondersteunen.
Uitbreiding postoperatieve voorzieningen Hengelo
In 2016 is er besloten om de postoperatieve voorzieningen en de voorziening voor de opvang vitaal
bedreigde patiënt op de locatie Hengelo uit te breiden met een Special care unit. Op deze unit
kunnen patiënten op indicatie van de medisch specialist tijdelijk opgenomen worden. Op de Special
care unit werken verpleegkundigen die specifiek geschoold zijn om vitale functies bij de patiënt te
bewaken. De Special care unit is onderdeel van het OK complex. Deze maatregel draagt bij aan de
kwaliteit van zorg en waarborgt de veiligheid voor patiënten op de locatie Hengelo.

4.6

Onze organisatie: onze medewerkers

4.6.1 Personeelsbeleid
ZGT is in 2016 voor het eerst gecertificeerd als Top Employer. Dit betekent dat ZGT een uitstekend
personeelsbeleid voert en hierop wordt getoetst. ZGT streeft naar het creëren van een uitstekend
werkklimaat waarin medewerkers aantrekkelijk werkgeverschap ervaren en met trots en plezier het
beste uit zichzelf halen voor de klant. ZGT doet elke dag haar best om dat mogelijk te maken. ZGT
heeft hart voor haar klanten en medewerkers.
ZGT biedt betekenisvol werk, goede arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en
loopbaanmogelijkheden en heeft volop aandacht voor training en ontwikkeling. De kernwaarden
van ZGT zijn gebaseerd op deskundigheid en gastvrijheid. Uitgaande van het nieuwe ZGT
meerjaren beleid heeft P&O haar meerjaren beleidsvisie gepresenteerd aan de RvB die dat na
overleg met MT en CMS heeft overgenomen.
Belangrijke beleidsthema’s zijn: persoonlijk leiderschap, aandacht voor Management Development,
duurzame inzet van mensen in een (sociaal) veilige en aantrekkelijke werkomgeving, zodat de
beste zorg voor de patiënten beschikbaar is.
Individuele medewerkers dienen op hun beurt zelf proactief verantwoordelijkheid te nemen voor
hun inzetbaarheid op het gebied van gezondheid, competentie en motivatie. Indien nodig, kunnen
zij gebruik maken van één van de instrumenten die vanuit aantrekkelijk werkgeverschap worden
aangeboden. Op deze wijze blijven de medewerkers zowel fysiek als mentaal in beweging en zo
duurzaam inzetbaar voor de arbeidsmarkt.
4.6.2 Management Development
ZGT heeft de ambitie om de reputatie van gastvrij en deskundig ziekenhuis verder te bevestigen.
Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor met name het middenmanagement. Het doel is
duidelijk: ZGT wil de klanten in Twente de beste zorg bieden. De afgelopen jaren is hier volop op
ingezet, onder andere door middel van het programma gericht op Gastvrijheid. RVEleidinggevenden, unithoofden, stafhoofden en leidinggevenden binnen het facilitair bedrijf hebben
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een belangrijke rol in het verder uitdragen en bestendigen van dit soort ontwikkelingen in de
organisatiecultuur. Daarom heeft ZGT besloten een Management Development Programma op te
zetten waarin alle leidinggevenden betrokken worden. Dit programma is in 2015 gestart en ook in
2016 uitgevoerd.
Het doel van het programma was het bevorderen van ‘Gastvrij en Deskundig leidinggeven met
Power Passie en Plezier’. Het programma richtte zich op het verder uitwerken van het
gedachtengoed en de gewenste cultuur, met de focus op het faciliteren van de leiding om dit over
te dragen op alle ZGT-medewerkers. Belangrijke doelen in dit verband waren:
• Hoogwaardige patiëntenzorg
• Klantgericht, resultaatgericht en procesgestuurd werken
• Marktpositie continue verbeteren
• Management participatie van medisch specialisten
• Competentie gerichte ontwikkeling van het management
• Flexibele inzet van management en medewerkers
• Synergie en samenwerking op alle niveaus
• Aantrekkelijk werkgeverschap
Leidraad is de methode van Stephen Covey, waarmee aansluiting is gevonden met de zeven
beloften die geformuleerd zijn in de Meerjaren Beleidsvisie 2020. De ‘regels’ in deze methode zijn:
Power: wees proactief, begin met het eind voor ogen en belangrijke zaken eerst
Passie: denk in win-win, synergie en eerst begrijpen dan begrepen worden
Plezier: houd de zaag scherp
Het programma heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep, bestaande
uit onder andere meerdere medisch managers, bedrijfskundig managers, het stafhoofd en
adviseurs van P&O en de directeur van het Facilitair Bedrijf. In 2016 zijn er in het kader van dit
programma de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
-

Themasessie ‘Mijn leiderschap in een veranderend ZGT zorglandschap’ voor rond de 60
unit- en afdelingshoofden op 18 maart 2016, locatie het Hulsbeek
Themasessie ‘Leidengeven met de snelheid van vertrouwen’ voor rond de 60 unit- en
afdelingshoofden op 17 juni 2016, locatie het Hulsbeek
Afsluitende bijeenkomst voor Medisch managers, Bedrijfskundig Managers, Unithoofden,
Stafmanagers en het stafbestuur CMS op 1 juli 2016 in de Twentezaal in Almelo
Themasessie ‘Versnellen in verandering’ voor rond de 60 unit- en afdelingshoofden op 14
oktober 2016, locatie het Hulsbeek
Themasessie ‘uitvoeringskracht van strategie’ voor rond de 60 unit- en afdelingshoofden op
9 december 2016, locatie het Hulsbeek
Afsluitende bijeenkomst voor Medisch managers, Bedrijfskundig Managers, Unithoofden,
Stafmanagers en het stafbestuur CMS op 16 december 2016 in de A. Schweitzerzaal in
Hengelo

4.6.3 Opleidingen, onderwijs en onderzoek
Als groot, topklinisch ziekenhuis, met 14 medisch-specialistische opleidingen en vrijwel alle
zorgopleidingen, investeert het ziekenhuis in opleiding, onderzoek en onderwijs.
Veel aandacht gaat daarnaast uit naar bij- en nascholingen op onder meer het gebied van
patiëntveiligheid, weerbaarheid van medewerkers en de bij- en nascholing van MBO opgeleide
verpleegkundigen in HBO competenties.
In het verslagjaar heeft het ziekenhuis samen met MST, UT en Menzis weer vouchers uitgereikt aan
onderzoekers van de drie instellingen om veelbelovende onderzoekstrajecten te stimuleren. De
ambities die ZGT heeft op het gebied van onderzoek en wetenschap komt tot uitdrukking in haar
wetenschapsbeleid, een groot aantal publicaties en presentaties door ZGT medewerkers. Er is
naast de medici in toenemende mate sprake van andere zorgverleners die bijdragen aan het
wetenschappelijke klimaat binnen ZGT. Naast de ondersteuning vanuit de ZGT Academie heeft ook
de Centrale Wetenschap Commissie een belangrijke taak in het aanjagen en vergroten van het
wetenschappelijk klimaat binnen ZGT. In de loop van het jaar is de bouw van de nieuwe Academie
afgerond en feestelijk geopend tijdens de wetenschapsdag op 12 oktober 2016.
Nieuwe ZGT-wetenschapscoördinator
ZGT heeft de ambitie om de STZ status te behalen. In het verslagjaar is er een formele aanvraag
ingediend bij STZ voor STZ lidmaatschap. Een belangrijke stap daarin is dat ZGT een
wetenschapscoördinator heeft aangesteld in de persoon van prof. dr. Miriam Vollenbroek. Zij is
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behalve wetenschapscoördinator ZGT ook hoogleraar Zorg op Afstand aan de Universiteit Twente.
Vanuit haar nieuwe functie zal zij bijdragen aan het investeren in onderzoek en innovatie binnen
ZGT.

4.7

Onze organisatie: ZGT en samenwerking

4.7.1 Samenwerking met andere ziekenhuizen
Sinds 2013 werkt ZGT samen met MST in de vorm van de Twentse Medische Coöperatie (TMC).
Diverse initiatieven hebben vanuit dit samenwerkingsverband al geleid tot een intensieve
samenwerking in verschillende vormen, zoals afspraken over de geboortezorg, het vormen van een
gezamenlijk pijncentrum, concentratie van de gynaecologische oncologie en afstemming op het
gebied van oncologische zorg. Per 1 januari 2017 is de nieuwe V.O.F. voor Kaakchirurgie OostNederland samen met het MST en de specialisten opgericht. Met MST en het Deventer Ziekenhuis
heeft ZGT een samenwerkingsverband aangegaan voor het behoud van de verpleegkundige
vervolgopleiding in de regio, door overname van het Centraal Instituut voor Verpleegkundig
Vervolgonderwijs (CIVO). Hierdoor heeft ZGT ook in 2016 bij kunnen dragen aan scholing van
verpleegkundigen. Verder is er de intentie, zoals bij de beschrijving van het speerpunt oncologische
zorg al benoemd is, om met MST en het Deventer Ziekenhuis de samenwerking op het gebied van
de oncologie te intensiveren.
Met het Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Hardenberg) en revalidatiecentrum ’t Roessingh is in 2016 de
reeds bestaande samenwerking voortgezet.
4.7.2 Samenwerking met huisartsen
Huisartsen zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij klachten en ziekten. Daarom wil ZGT altijd
bereikbaar zijn voor huisartsen, 24 uur per dag en zeven dagen per week. ZGT heeft een bureau,
ZGT Lijn 1 -2, die diensten aan huisartsenpraktijken in de regio levert om samenwerking verder te
versterken en om zorg dicht bij de patiënt te realiseren. Een voorbeeld van een plek waar
huisartsen nauw samenwerken met medisch specialisten is de Centrale Huisartsenpost en de
Spoedeisende Hulp die in Almelo op één locatie georganiseerd is.
De patiënten worden door deze samenwerking beter en sneller geholpen. De huisartsenpost (HAP)
Hengelo heeft formeel ingestemd om de HAP - net als in Almelo - te huisvesten op dezelfde locatie
als de SEH Hengelo. In 2016 heeft dit nadere uitwerking gekregen, ten behoeve van de inhuizing
van de HAP bij de SEH is een plan voor de verbouwing opgesteld. De Intentieovereenkomst voor de
verbouwing is door partijen getekend in december 2016.
4.7.3 Samenwerking met zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars hebben als geldverstrekker aan zorgaanbieders een belangrijke regiefunctie in
het bepalen van het zorglandschap. ZGT voert jaarlijks gesprekken met betrekking tot de
zorgcontractering en heeft bestuurlijk overleg met zorgverzekeraars waarbij productieafspraken en
concentratie & spreiding van zorg belangrijke gespreksonderwerpen zijn. Ook worden de
zorgverzekeraars met de meeste verzekerden door ZGT betrokken bij de wijzigingen in het
zorgaanbod en de spreiding en concentratie van zorg. In 2016 hebben ook tussentijds
onderhandelingen plaatsgevonden met de zorgverzekeraars in verband met onverwachte stijging
van de zorgvraag vanuit de regio bij ZGT. Dit heeft geresulteerd in extra middelen die door de
verzekeraars beschikbaar zijn gesteld aan ZGT, waarbij tevens het streven is de gestegen
zorgomvang te handhaven in de komende jaren.
Samen met zorgverzekeraar Menzis worden mogelijkheden onderzocht om tot een vorm van
regiobekostiging te komen. Hierbij zijn meerdere zorginstellingen in de regio betrokken. In 2016
hebben hiertoe voornamelijk verkennende en oriënterende gesprekken plaatsgevonden, waarbij
Menzis en ZGT als initiators, MST, TMZ, Zorgaccent, Mediant, Dimence, lokale huisartsen en de
Twentse gemeenten betrokken zijn. Het idee achter regiobekostiging is dat de zorgfinanciering
voor een specifiek gebied (populatie) die in dat gebied zelf gegenereerd wordt, ook ten bate van de
inwoners van dat gebied ingezet wordt, zodat bij de gezondheidsbevordering er ook meer nadruk
komt te liggen op preventie en zorg dichtbij huis.
4.7.4 Samenwerking met gemeenten
ZGT voert periodiek overleggen met burgermeesters en wethouders van Almelo en Hengelo over
het zorgaanbod en zorgbeleid in de betreffende gemeenten. Vanuit het oog van het organiseren
van de zorg dichtbij de patiënt heeft er in 2016 een verschuiving plaatsgevonden van de
financiering waardoor de contractering voor een aantal producten in de jeugd- en kinderzorg nu bij
de gemeenten ligt. Reden voor deze verschuiving van de financieringsvorm is onder andere dat de
keten die betrokken is bij de begeleiding van de betreffende kinderen en hun omgeving dan beter
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aansluit. ZGT onderkent ook het belang van het intact houden van de ketenzorg voor deze
doelgroepen. Daarom heeft ZGT hierover afspraken gemaakt met de veertien Twentse gemeenten.
4.7.5 Samenwerking met universiteiten en hogescholen
De komende jaren blijft ZGT de lopende samenwerking met universiteiten en hogescholen op
gebied van zorg, onderwijs en onderzoek voortzetten en inspelen op nieuwe kansen en
ontwikkelingen die zich voordoen. ZGT werkt o.a. nauw samen met de Universiteit Twente en
Saxion, voornamelijk op het gebied van veilige toepassing van technologie in de zorg. De
samenwerking draagt bij aan verbetering en vernieuwing van de dienstverlening van zowel de
opleidingsorganisatie als de zorgorganisatie. In 2016 is in ZGT een wetenschapscoördinator
aangesteld, deze wetenschapscoördinator is tevens hoogleraar Zorg op Afstand aan de Universiteit
Twente.
4.7.6 Patiëntenorganisaties
ZGT werkt met patiëntenorganisaties samen bij het uitwerken van specifieke zorgpaden. Daarnaast
organiseert ZGT in samenwerking met patiëntenorganisaties inloopspreekuren voor patiënten. Bij
keuzes over concentratie en spreiding van zorg worden patiëntenorganisaties als belangrijke
stakeholders gezien.
4.7.7 KIECON
In samenwerking met Aveleijn, Accare, Jarabee, Karakter, Kentalis, MST en ‘t Roessingh heeft ZGT
een regionaal centrum opgericht voor kinderen met meervoudige complexe
ontwikkelingsstoornissen (KiECON= KInderExpertiseCentrum Oost-Nederland). Dit centrum is
opgestart als pilot, in 2016 is de pilot afgerond. De resultaten van de pilot geven voldoende
aanleiding om het centrum voort te zetten. Dit zal in 2017 verder bestendigd worden.
4.7.8 Samenwerking verpleegkundige thuiszorg
Momenteel is ZGT betrokken bij de zorg bij patiënten thuis door het MTH(Medisch Technisch
Handelen)-team van ZGT lijn 1-2 (gericht op samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorg). Er
is sprake van een verschuiving van gespecialiseerde zorg van de ziekenhuizen naar de eigen
omgeving van de cliënt. ZGT, maar ook ketenpartners in de eerstelijns zorg, namelijk
Carintreggeland (CR), TriviumMeulenbeltZorg (TMZ), ZorgAccent (ZA), voorzien dat dit proces de
komende jaren versneld zal voortgaan. Zij vinden het hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
ervoor te zorgen dat cliënten ook in de toekomst een zo compleet, goed en toegankelijk mogelijk
aanbod voor medisch technische- en (gespecialiseerde) laag frequente verpleegkundige zorg
kunnen bieden. Partijen hebben geconcludeerd dat voortzetting op de oude voet minder kwaliteit
en hogere kosten oplevert.
Daarom is in 2016 de intentie uitgesproken om intensiever samen te gaan werken door gebruik te
maken van elkaars (over) capaciteit, zowel qua fysieke plaatsen ten behoeve van spoedopnamen
en geriatrische revalidatiezorg als qua inzet van medewerkers met een specifieke specialisatie.
Hiertoe willen CR, TMZ, ZA en ZGT hun personele capaciteit ten behoeve van de laag frequente
(gespecialiseerde) behandeling en verpleegkundige activiteiten onder brengen in een gezamenlijke
onderneming, een coöperatieve vereniging, waarbij uitgangspunt is dat wat ‘kan’ door de
(wijk)teams gedaan wordt en dat wat ‘moet’ in de gezamenlijke onderneming ondergebracht
wordt. Hoe dit er precies uit komt te zien, wordt in 2017 verder uitgewerkt.
4.7.9 Samenwerking met overige ketenpartners
Met andere zorgpartners in de regio wordt ervoor zorg gedragen dat daadwerkelijk een keten van
zorg voor de patiënt ontstaat. Denk hierbij aan verloskundigen, thuiszorginstellingen,
verpleeghuizen, revalidatiecentra, GGZ-instellingen, derdelijns expertisecentra, etc. Een belangrijke
randvoorwaarde in samenwerking en ketenzorg is dat er op een veilige manier patiëntgegevens
uitgewisseld kunnen worden. In de regio Twente werken zorgaanbieders al geruime tijd samen aan
elektronische informatie-uitwisseling. Dit wordt gedaan binnen ZorgNetOost (ZNO).

4.8

Onze organisatie: ZGT en de samenleving

4.8.1 Economische meerwaarde voor de omgeving
ZGT neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door een hoogwaardige kwaliteit van zorg
zo kosteneffectief mogelijk te bieden. ZGT speelt vanwege haar grote omvang een belangrijke rol
in de werkgelegenheid en opleidingsplaatsen binnen de regio.
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4.8.2
•

•

•

4.8.3
•

•

Steun aan maatschappelijke doelen
De stichting ZGT Overzee brengt kennis en – voor zover mogelijk - (overgebleven)
materialen naar met name landen in Afrika. ZGT is de preferred supplier voor de stichting.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door medici en niet-medici van ZGT. Zij doen
dit op vrijwillige basis. Medewerkers kunnen aangeven of zij vrijwillig één euro (of meer)
per maand willen doneren aan ZGT Overzee. ZGT Overzee werkt niet alleen, maar krijgt
ondersteuning. Dat zijn soms financiële bijdragen, materialen of informatie. ZGT Overzee
werkt op dit moment samen met:
o Stichting Medic Foundation
o Stichting Twentsewens Ambulance
Vanuit ZGT sponsoren we collega’s die zich (sportief) inzetten voor een goed doel, dat
betroffen vorig jaar de volgende evenementen en activiteiten:
o Alpe d’Huzes
o Roparun
o New York marathon
o Mercy Ships (medische zorg op een schip voor de kust van Afrika)
o Weissensee 4 kids
o Amsterdam city swim
Verder heeft ZGT bijgedragen aan de volgende maatschappelijke of culturele evenementen
in de omgeving:
o Hengelo Spollers (Hengelose traditionele dansgroep tijdens Pasen bij ZGT Hengelo)
o Buitenspeeldag / Buurtbonaanvraag (nabij ZGT Hengelo)
o Expositie ZGT in het Huis van Katoen en nu (centrum Almelo, van 1892 tot nu)
Deelname aan activiteiten in de omgeving
Medical Team: ZGT heeft een team van medici en paramedici die klaarstaat voor
evenementen in de regio. In 2016 is dit team ingezet bij:
o FBK games
o Wielerronde Overijssel
o Wielerronde van Twente
o Graven Allee loop Almelo
o Motorcross Twente
o The Ride for the Roses (fietstocht in Twente)
o Evenement Stoelendans Almelo
Samenwerking met Heracles Almelo: ZGT heeft een overeenkomst met Heracles waarin is
afgesproken dat een deel van de bezoekers van een thuiswedstijd van Heracles op het
terrein van ZGT kunnen parkeren. Aangezien de wedstrijden altijd ’s avonds en in de
weekenden plaatsvinden is er voldoende ruimte op het parkeerterrein van ZGT. Hiermee
geeft ZGT invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens haar directe
omgeving. Verder kan ZGT tijdens de wedstrijden gebruik maken van een aantal stoelen in
het stadion en kan ZGT gebruik maken van de vergaderruimtes bij Heracles. Zo is onder
andere de ZGT Smartup Innovation 2016 en het symposium Complexe diabetische voet in
het Polman Stadion georganiseerd.

4.8.4 Milieudoelstellingen ZGT
In 2016 zijn de milieubeleidsverklaring ZGT het meerjaren milieubeleid 2016-2020 opgesteld.
Hierin zijn de milieudoelstellingen voor de komende jaren benoemd.
In het kader van de zorgplicht milieuvergunning moet de vergunninghouder een milieulogboek
bijhouden waarin, vanaf het moment van het van kracht en onherroepelijk worden van de
vergunning, alle milieu-relevante handelingen worden aangetekend of milieu-relevante informatie
wordt bewaard.
In ZGT wordt sinds eind 2013 gewerkt met een milieu-logboek dat voor beide locaties door de
betrokken afdelingen wordt bijgehouden. Bij inspecties en bezoeken door de toezichthouders wordt
het logboek geraadpleegd om onder andere de resultaten van in de inrichting uitgevoerde
keuringen, inspecties, metingen, registraties, audits en onderzoeken die betrekking hebben op de
voorschriften in de milieuvergunning.
Handhavingbezoeken gemeente
In 2016 zijn beide locaties bezocht door toezichthouders (gemeente Almelo en Hengelo, alsmede
het Waterschap Vechtstromen en Vitens):
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Op 25 oktober 2016 heeft een handhaver van de Gemeente Almelo een bezoek gebracht
aan ZGT Almelo i.v.m. de controle op de Wet Milieucontrole en de Wet
Bodembescherming. De bevindingen zijn verwerkt in een plan van aanpak.
Op 14 januari 2016 hebben handhavers van de Gemeente Hengelo een bezoek gebracht
aan ZGT Hengelo. Tijdens dat bezoek zijn geen overtredingen gesignaleerd. De Gemeente
heeft ZGT tot november 2016 uitstel gegeven om aan de EED-voorschriften te voldoen.

Incidenten en klachten
In 2016 is in Almelo een milieudelict ontstaan a.g.v. olielekkage van een auto bij de
leveranciersingang van de zorgboulevard. Dit delict is gemeld bij de Milieuambtenaar van de
Gemeente Almelo en ZGT heeft de firma Plegt-Vos Infra & Milieu de opdracht gegeven de bodem
ter plekke te saneren. Op de briefrapportage n.a.v. deze bodemsanering heeft Gemeente Almelo
instemming verleend.
Werkgroep Gevaarlijke Stoffen
De werkgroep Gevaarlijke Stoffen heeft in 2016 vier keer vergaderd. De werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van afdelingen die een belangrijke rol hebben in de keten van Gevaarlijke
Stoffen (klinische farmacie, vastgoed, logistiek, magazijn en inkoop). Tijdens de voorbereidingen
van de audit voor de Milieuthermometer bleek behoefte bestaat om de werkgroep gevaarlijke
stoffen qua scope breder te maken en te wijzigen in een werkgroep Milieu en Duurzaamheid. Dit
zal in 2017 gebeuren.
Audits Gevaarlijke Stoffen
In 2016 is op 17 mei en 20 oktober een audit Gevaarlijke Stoffen uitgevoerd door de
veiligheidsadviseur van de EVO. Hij constateerde dat merkbaar is dat vele actiepunten zijn
opgepakt. Hierdoor is er tijdens de audit ruimte geweest om meerdere punten te beoordelen en
zijn er tevens nieuwe verbeterpunten naar voren gekomen.
Afvalpreventieplan
In samenwerking met Stichting Stimular heeft ZGT een afvalpreventieplan opgesteld. Daarin wordt
duidelijk waar nog winst te behalen valt op het gebied van afvalpreventie. Naar aanleiding van dit
afvalpreventieplan wordt in 2017 een plan van aanpak opgesteld om hier invulling aan te geven.
Milieuthermometer Brons
In 2016 is veel tijd gestoken in het voorbereiden van de audit in het kader van het
milieuzorgsysteem. De audit is eind augustus uitgevoerd en in november 2016 ontving ZGT bericht
dat de Milieuthermometer Brons is behaald. Eind 2015 is een werkgroep onder leiding van de
milieucoördinator gestart met het opzetten van een milieuzorgsysteem voor ZGT. Doelstelling was
het behalen van het MPZ-milieucertificaat Brons in 2016. Dit is gelukt.
Met de Milieuthermometer krijgt ZGT de beschikking over een handzaam instrument om de
milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor
personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten
en bevoegd gezag. De werkgroep Milieu en Duurzaamheid zal toezien op het borgen van het
milieuzorgsysteem in ZGT en de voorbereidingen treffen voor de audit in het kader van de
Milieuthermometer Zilver, waarbij de nadruk zal liggen op inkoop.

4.9

Technologische Innovatie

Innovatie is één van de bouwstenen die benoemd zijn in de Meerjarenbeleidsvisie 2020. ZGT ziet
innovatie als een noodzakelijk element om de kwaliteit van ziekenhuiszorg naar een hoger niveau
te tillen, en tegelijkertijd deze zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Hiervoor is het nodig om
met aandacht op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor bestaande problemen. ZGT heeft
een Commissie Innovatie die hierin een spilfunctie vervult door initiatieven te ondersteunen,
waarbij er ook een zekere supervisie ontstaat, zodat voorkomen wordt dat initiatieven vroegtijdig
stranden. Verder is ZGT toegetreden tot Health Valley, het innovatienetwerk waarin
zorginstellingen, bedrijven en overheden samen op zoek zijn naar kansen op het gebied van health
en Life Sciences.
4.9.1 Innovatieprojecten
In 2016 zijn diverse projecten opgestart, op uiteenlopende onderwerpen. Zo wordt er op het
ambulatorium getest met nieuwe dynamaps, mobiele bloeddrukmeters met een aantal
toegevoegde functionaliteiten, die verpleegkundigen ondersteunen bij het verkrijgen van informatie
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over de medische conditie van de patiënt. De verpleegkundigen zijn zelf betrokken bij dit
onderzoek, en hebben zelf ook input geleverd voor de onderzoeksopzet. Evaluatie van de
resultaten volgt in 2017.
ZGT onderzoekt de mogelijkheden om spraakherkenningstechnologie te gebruiken voor
klantcontact. ZGT wil geen doorverwijsmenu’s bij telefonisch contact, mede omdat dit in geval van
medische urgentie erg vertragend en daarmee frustrerend kan zijn voor degene die belt. Toch
heeft het wel nut wanneer er al sneller voorgesorteerd kan worden op vraagcategorieën bij
patiënten, zodat zij direct met de juiste afdeling verbonden worden. Momenteel onderzoekt ZGT
samen met een ontwikkelaar van dergelijke systemen wat de mogelijkheden zijn om hiervoor een
technologisch innovatieve toepassing te ontwikkelen.
4.9.2 ZGT Smartup Innovation 2016
Op 10 november 2016 heeft ZGT de Smartup Innovation 2016 georganiseerd in het Heracles
Stadion. Dit evenement was erop gericht om zorg, wetenschap, bedrijven en investeerders met
elkaar in contact te brengen rondom innovatie. Doel was dan ook om tot concrete projecten te
komen, waarbij het ook nadrukkelijk de insteek was dat bedrijven mee-investeren in nieuwe
initiatieven. Het idee is dat de unieke eigenschappen van de verschillende organisaties daarbij
elkaar versterken. Deze dag is een groot succes gebleken, en heeft ook geresulteerd in een aantal
initiatieven, die verder opgepakt gaan worden. Deze hebben onder andere betrekking op het
gebied van datamanagement en big data, virtual reality, gamification, track- & tracing, Value
Based Healthcare en remote monitoring.

4.10

Facilitaire dienstverlening

4.10.1 Informatievoorziening
Het Stafbureau Informatievoorziening realiseert een betrouwbare, gebruikersvriendelijke,
doeltreffende en doelmatige informatiehuishouding ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen.
Daartoe behoort het inventariseren van processen, het vereenvoudigen van registraties en het
verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens. Informatievoorziening is ondersteunend bij het
inrichten van de werkprocessen, de bestuurlijke besluitvorming binnen ZGT en het afleggen van
verantwoording aan derden. Deze proces-, stuur- en verantwoordingsinformatiebehoefte bepaalt
de inrichting van de informatiehuishouding. Hieronder volgt een opsomming van een aantal
projecten dat het stafbureau in 2016 opgepakt en afgerond heeft.
Update van het elektronisch patiëntendossier (EPD) van EZIS naar HiX
HiX is de nieuwe versie van het Ziekenhuis Informatie Systeem (EPD) van leverancier ChipSoft. HiX
staat voor ‘Healthcare Information X-change’ en vervangt het verouderde CS-EZIS. HiX biedt meer
toepassingsmogelijkheden, doordat er gebruik is gemaakt een zogenaamde vector-georiënteerde
technologie. Verder heeft HiX een moderner en rustiger uiterlijk. Het ondersteunt meerdere
apparaten, onder andere het gebruik van tablets. HiX moet er ook voor zorgen dat de gebruikte
applicaties in het hele ziekenhuis voortaan eenduidig zijn in opzet. ChipSoft heeft bij de
ontwikkeling van HiX nog beter gekeken naar de manier waarop de gebruiker het
informatiesysteem gebruikt.
Een andere belangrijke ontwikkeling binnen HiX is de wijze waarop de zogenaamde ‘patiëntwisseling’ ondersteund wordt. Binnen HiX is het enkel nog mogelijk om maar één patiënt per keer
op het scherm te tonen. Hierdoor worden risico’s vermeden wat de patiëntveiligheid ten goede
komt. De ondersteuning voor de verouderde versie van EZIS (5.2) zal binnen enkele jaren
stoppen, dus een overgang naar HiX zou sowieso aan de orde komen. Vanaf mei 2016 is gestart
met de voorbereiding voor de upgrade. De feitelijke technische update vond plaats in de nacht van
17 op 18 november. Deze update is goed verlopen, al zijn er nog aandachtspunten voor
verbetering die worden opgepakt. De afronding van de overgang beslaat de periode tot 1 maart
2017.
Aanstellen Privacy Officer
In 2016 is door ZGT een Privacy Officer aangesteld. Deze functionaris houdt zich bezig met het
beleid binnen ZGT op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, en met name de wijze
waarop dit beleid vertaald kan worden naar praktische toepassing bij de verwerking van onder
andere patiëntgegevens in het Elektronisch Patiëntendossier. Dit geldt ook voor de vorming van
het beleid bij ontwikkelingen op organisatorisch gebied, zoals beschreven in 4.4.1 met betrekking
tot focusklinieken. De Privacy Officer werkt onder de supervisie van de Manager
Informatievoorziening.
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Ontwikkelingen rondom Diagnose Behandelcombinaties en ICD-10
Voor het kunnen factureren van geleverde zorg bestaat er de zogeheten Diagnose
Behandelcombinatie, waarbij een verrichte behandeling door ZGT geregistreerd wordt op een
specifieke code. Voor elk behandeltraject (zowel bij een nieuw subtraject van een bestaande
behandeling als bij nieuwe behandelingen) is ZGT verplicht om een zogeheten ICD-10 medische
diagnose vast te stellen. Dit betreft een code vanuit een internationale standaard classificatie van
aandoeningen, de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.
Deze registratie hiervan is bedoeld voor de aanlevering van gegevens aan de Landelijke
Basisregistratie Zorg en het kunnen vaststellen van de HSMR (Hospital Standardized Mortality
Ratio, sterftecijfers).
Verder is deze registratie van belang voor het financiële traject, het koppelen van de medische
diagnose aan de DBC die gefactureerd wordt aan de zorgverzekeraar. Het vermelden van de ICD10 op de nota naar de zorgverzekeraar is echter op laste van het College Bescherming
Persoonsgegevens uitgesteld. Dit betekent echter niet dat hiermee de hele registratie komt te
vervallen, dit proces gaat wel gewoon door. Door het systeem wordt de ICD-10 medische diagnose
afgeleid van datgene wat door de specialist wordt ingevoerd bij het vaststellen van het
behandeltraject.
Mobiel device voor Medische Thuishulp (MTH) team
Parallel aan de ontwikkeling van het Elektronisch Patiënten Dossier is er een pilot gestart om de
mogelijkheden te onderzoeken voor de verpleegkundigen van het MTH-team om bij de patiënten
thuis informatie in kunnen zien, rapportages vast te kunnen leggen en agenda’s te beheren. Uit de
pilot is het gebruik van een iPad als beste keus naar voren gekomen.
Monaco
Monaco is het programma dat gebruikt wordt voor roosterplanning. In 2016 is projectmatig
gewerkt aan het verder inrichten van dit programma. Doelstelling bij dit project is de verdere
implementatie en in gebruikname van de modules zelfroostering, werkplekplanning, analytics en
het webportaal. Het project beslaat ook nog het jaar 2017.
Patiëntenportaal
Via het patiëntenportaal participeren patiënten via internet in hun eigen zorgproces en kunnen zij
actiever betrokken worden bij hun eigen behandeling. Door het op termijn aanbieden van de
mogelijkheid om online afspraken te plannen, zijn de afdelingen van ZGT dan beter bereikbaar en
toegankelijk. Hiermee werkt ZGT aan de kwaliteit van dienstverlening en een toenemend
serviceniveau. Het ZGT patiëntenportaal is inmiddels toegankelijk voor de patiënten van de
vakgroepen Psychiatrie, Urologie, Interne Geneeskunde, Plastische Chirurgie, MDL, Dermatologie,
Gynaecologie, Verloskunde, Chirurgie/Heelkunde, Borstkliniek, Radiologie, KNO, Neurologie,
Cardiologie, Kaakchirurgie en voor mensen met diabetes die een fundusfoto willen laten maken. In
2016 is de uitrol van het patiëntenportaal vooralsnog ‘on hold’ gezet. Vanuit de richtlijn van het
ministerie van VWS (VIPP) wordt gewerkt aan een fase II bouw en uitrol patiëntenportaal. In 2017
wordt over deze aanpak een besluit genomen en de verdere uitrol opgepakt. De uitrol van het
patiëntenportaal is voorwaardelijk om zelfmanagement door patiënten mogelijk te maken.
4.10.2 ICT
In 2016 is een deel van de ICT infrastructuur vervangen door nieuwe apparatuur met uitgebreidere
mogelijkheden. De functionaliteit binnen de ZGT private Cloud is hierdoor, voor personen met een
ZGT inlogaccount, verder uitgebreid. Zo is er voor iedereen met een ZGT inlogaccount een
medewerkersportaal ingericht: www.mijn.zgt.nl. Dit portaal is vanuit ZGT, maar ook van buiten
ZGT in te zien en biedt toegang tot verschillende applicaties als Monaco, Youforce, het ZGT intranet
en het Kwaliteit Informatie Systeem KIS. Ook het Learning Management Systeem kan via dit
portaal worden benaderd. Het portaal is zeer goed toegankelijk met behulp van het groeiende
aantal mobiele apparaten (zowel van ZGT als eigen apparaten van medewerkers).
Om de risico’s van dataverlies via deze mobiele apparaten te voorkomen is gestart met de
implementatie van een Mobile Device Management systeem. In 2017 zal dit verder worden
uitgerold op apparaten die een connectie met de ZGT ICT infrastructuur maken. Daarnaast is
begonnen met de implementatie van het Zero trusted netwerk. Apparaten die niet (kunnen)
voldoen aan de noodzakelijke beveiligingseisen worden automatisch naar dit deel van het netwerk
gedirigeerd zodat er geen schade aan andere apparatuur kan worden toegebracht. Ook voor 2016
is de verplichte DigID audit waarmee ZGT aantoont te voldoen aan de gestelde eisen met succes
afgesloten.

39

De back-up oplossing is vervangen door een high performance back-up oplossing. Met de nieuwe
back-up oplossing is het mogelijk om nog sneller data te back-uppen en te restoren, deze oplossing
wordt meerdere keren per maand gebruikt om disaster recovery testen uit te voeren en om
verschillende HiX omgevingen te voorzien van nieuwe data. Eén van de grootste projecten van
2016 was de migratie van Ezis naar HiX. Vanuit ICT is ervoor gezorgd dat de migratie naar HiX zo
min mogelijk tijd in beslag nam, dit vergde een gedegen voorbereiding met honderden Ezis -HiX
test migraties.
Nieuwe ontwikkelingen
In 2016 zijn de computers voor radiologieverslaglegging door de radiologen, in samenwerking met
een leverancier vervangen voor door VDI werkplekken. (Virtual Desktop Infrastructure)
Deze VDI techniek voor het virtualiseren van werkplekken bestaat al langer. Voor de radiologie
werkplekken waarop meerdere beeldschermen met een hoge resolutie en microfoon voor
interactieve verslaglegging zijn aangesloten is dit nieuw. Inmiddels is bij wijze van proef een VDI
werkplek buiten het ZGT geplaatst. M.b.v. deze opstelling kan “tele-radiologie” worden bedreven,
waarbij de radioloog op afstand radiologie beelden kan beoordelen binnen de beveiligde ZGT
Private Cloud. Voor deze primeur bestaat inmiddels ook buiten ZGT belangstelling.
4.10.3 Gebouwen en onderhoud, Veiligheid van gebouwen en systemen
In 2016 is het groot onderhoud aan gebouwen en installaties uitgevoerd volgens het door Raad van
Bestuur goedgekeurde werkplan 2016. Het werkplan is in lijn met het eerder vastgestelde
maststerplan Meer jaren Onderhoud Plan (MJOP) voor de periode 2015-2035. Het werkplan wordt
jaarlijks opgesteld met in acht name van een risicoafweging o.a. op basis van relevante
onderhoudsdata.
ZGT kan op basis van dit Meerjaren onderhoudsplan, het geplande jaarlijkse preventieve
onderhoud en de borging op basis van ‘Quality for Medical Technology’ (QMT) systematiek, uitgaan
van goed onderhouden en veilige installaties en gebouwen. ZGT is door TÜV QMT-gecertificeerd
voor gebouw gebonden installaties voor de clusters elektriciteit, water, medische gassen en
luchtbehandeling. In 2016 is aan de noodstroominstallatie in Almelo een update uitgevoerd, gericht
op het handhaven van een betrouwbare en veilige energievoorziening.
In 2016 zijn in lijn met het Meerjaren Huisvestingsplan (MHVP) een aantal projecten gerealiseerd,
waaronder een nieuwe intensive care in Almelo. Met als basis het financiële kader huisvesting is
door de RvB een bouw prioriteitenlijst voor de periode 2018 – 2019 vastgesteld. Hiermee zorgt
ZGT ervoor dat ontwikkelingen in de zorg gefaciliteerd worden door adequate en veilige
huisvesting, maar wel passend binnen de financiële mogelijkheden van ZGT.
4.10.4 Crisisplan
ZGT bereidt de organisatie voor op crises en rampen door te werken met een actueel en praktisch
toepasbaar Crisisplan dat ZGT breed bekend, getraind en geoefend is in de organisatie. Jaarlijks
wordt daarvoor een OTO-kalender opgesteld (OTO = opleiden-trainen-oefenen) en
gecommuniceerd met de veiligheidsregio Twente. De informatie die tijdens de oefeningen wordt
verzameld is, wordt gebruikt als input om de volgende versie van het crisisplan waar nodig aan te
passen. Er is een Kwaliteitsparagraaf Crisisplan als kwaliteitsdocument op KIS opgenomen waarin
alle onderliggende zaken m.b.t. het crisisplan staan beschreven.
In 2016 is met name aandacht besteed aan:
•
De opvang van slachtoffers van een incident met een chemische, biologische, radiologische
of nucleaire stof. Met name de afdeling SEH heeft hier veel aandacht aan besteed en niet
voor niets: op 22 december 2016 kregen zij een aantal slachtoffers binnen van het incident
op Westerdok Almelo, die met pepperspray waren bespoten. De behandeling van deze
slachtoffers werd adequaat opgepakt.
•
In april is in samenwerking met de GHOR Twente en de Acute Zorg Euregio het symposium
‘menselijk gedrag in crisissituaties’ georganiseerd, waarbij verschillende sprekers, onder
andere van het VU Medisch Centrum, spraken over hun ervaringen m.b.t. menselijk gedrag
in crisissituaties. Het symposium was een groot succes en besloten is om eens in de twee
jaar een symposium te organiseren.
•
In september is een oefening Familie-opvang georganiseerd, waarbij medewerkers van
medisch maatschappelijk werk, klinische psychologie en geestelijke verzorging hun rol in
de familie-opvang hebben geoefend. Met de ervaringen uit die oefening wordt het protocol
weer geactualiseerd.

40

•

•

•

4.11

Ook zijn 2 ZGT medewerkers opgelegd tot ETS-trainer. Daarmee komt het aantal actieve
ETS-trainers op 5. Deze medewerkers worden ingezet om trainingen en oefening voor het
crisisplan te organiseren, observeren en/of te begeleiden.
Het outbreak management team heeft een workshop doorlopen waarin de procedure werd
gevolgd aan de hand van een scenario. Ook voor dit onderdeel wordt het crisisplan
geactualiseerd.
Er zijn workshops en trainingen georganiseerd voor de afdeling Radiologie, Coöperatie
Medisch Specialisten en crisiscoördinatoren (bedrijfskundig managers).

Financieel beleid

Het financiële beleid van ZGT is gericht op een structureel goede vermogenspositie. Voortdurend
wisselende externe factoren en overheidsbeleid beïnvloedden dit in de afgelopen jaren in sterke
mate. De toenemende marktwerking en zorginkoop door zorgverzekeraars, evenals de stringentere
eisen die banken stellen aan het verstrekken en verlengen van leningen, maken dat voor de
continuïteit van de organisatie een goede vermogenspositie steeds belangrijker wordt. De bepaling
van de omzet als gevolg van de steeds weer wisselende productstructuur en regelgeving blijft een
van de belangrijkste aandachtspunten voor het ziekenhuis. Dit zal ook de komende jaren behoorlijk
de aandacht van het management vragen.
4.11.1 Financieel resultaat 2016
Het Eigen Vermogen van het concern – Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente – bedraagt per
eind 2016 € 62,3 miljoen.
Het resultaat 2016 is als volgt:
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente: € 1,3 mln. positief, waarvan:
Stichting Ziekenhuisgroep Twente (het ziekenhuis): € 1,8 mln. positief
Overige concernonderdelen: € 0,5 mln. negatief.
4.11.2 Kengetallen
Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste kengetallen voor het Resultaat,
Vermogen, Liquiditeit en de Solvabiliteit van het ziekenhuis in de afgelopen jaren:
2016
333,8
327,1
-4,9
1,8
0,54%

2015
331,2
318,9
-5,8
6,4
1,94%

2014
271,9
260,2
-6,7
4,9
1,80%

2013
267,4
252,1
-7,5
7,8
2,93%

2012
273,5
256,9
-7,7
8,9
3,27%

Vermogen en solvabiliteit (mln. € )
Eigen Vermogen
Vermogensratio (vermogen / opbrengsten)
Solvabiliteit (EV/TV)

2016
67,8
20,32%
22,93%

2015
66,0
19,94%
19,83%

2014
61,4
22,59%
22,65%

2013
56,5
21,13%
20,92%

2012
48,7
17,80%
16,83%

Liquiditeit2
Quick ratio
Current ratio

2016
67,83%
77,51%

2015
72,54%
80,08%

2014
61,90%
60,29%

2013
64,82%
75,79%

2012
84,29%
91,35%

Resultaat (mln. € ):
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Resultaatratio (resultaat/opbrengsten)

Conform de beleidsdoelstellingen zijn de vermogenspositie en de solvabiliteit sterk verbeterd ten
opzichte van de periode voor 2015.
De liquiditeitspositie is afgenomen ten opzichte van 2015. Dit is veroorzaakt door de in 2015 van
de zorgverzekeraars ontvangen voorschotten in het kader van de conversiefinanciering die
grotendeels in 2016 zijn terugbetaald. Verder wordt de liquiditeitspositie sterk beïnvloed door de in
2012 gewijzigde zorgproductensystematiek. De DBC-zorgproducten staan (in vergelijking tot de
DBC-systematiek) relatief langer open voordat zij gefactureerd kunnen worden. Daarnaast leidt het
2

Quick ratio: (debiteuren + overige vorderingen + liquide middelen) / vlottende passiva
Current ratio: vlottende activa / vlottende passiva
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langdurige contracteringsproces met zorgverzekeraars ertoe dat binnen het jaar de facturatie
vertraagd op gang komt.
4.11.3 Productieontwikkeling en ontwikkeling FTE
Vorig jaar is al vermeld dat de in 2014 opnieuw gewijzigde definities van een aantal
productieparameters ertoe leiden dat een vergelijking van de productie over de jaren heen niet
meer mogelijk is. Daarenboven is in 2015 de zogenaamde “120 dagen doorlooptijdverkorting”
ingevoerd, waardoor een materieel aantal behandeltrajecten eerder wordt afgesloten dan in
voorgaande jaren (en er dus ook eerder vervolgtrajecten worden geopend in 2015). Hierdoor stijgt
structureel het aantal behandeltrajecten per jaar.
Met deze kanttekeningen is het volgende over de productieontwikkeling in 2016 te zeggen. Begin
2016 werd duidelijk dat de productie 2016 harder groeide dan verwacht. De groei is uitgebreid
geanalyseerd en al in het voorjaar 2016 is hierover contact opgenomen met alle zorgverzekeraars.
Met alle zorgverzekeraars is overeenstemming bereikt voor aanvullend budget voor 2016 om de
patiënten van adequate zorg te kunnen voorzien en de daarbij behorende kosten te kunnen
betalen.
Het gemiddeld aantal personeelsleden van Stichting ZGT op basis van fulltime eenheden is gedaald
met 24 fte. De totale personeelskosten zijn gestegen met 1,7%.
4.11.4 Investeringen
ZGT heeft in 2016 voor ruim € 20,0 miljoen geïnvesteerd.
De investeringen betreffen:
Investeringen in vastgoed
Medische en overige inventaris
ICT

€ 14,7 miljoen
€ 3,3 miljoen
€ 2,0 miljoen

De besluitvorming over investeringen in medische apparatuur en inventaris wordt voorbereid in de
Beleids- en Investeringscommissie (BIC), waarin medische staf en ziekenhuismanagement zijn
vertegenwoordigd.
4.11.5 Financiële instrumenten
ZGT maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die
de stichting blootstelt aan kredietrisico, renterisico, kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze
risico’s te beheersen heeft de Raad van Bestuur een Treasurystatuut vastgesteld, waarin het
financieringsbeleid is vastgelegd. Daarnaast beschikt ZGT over meerjaren liquiditeits- en
investeringsbegrotingen welke zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
Kredietrisico
ZGT loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa,
debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt € 92
miljoen.
Renterisico en kasstroomrisico
Het beleid van ZGT is om haar financieringen voor 100% aan te trekken met vastrentende
leningen. ZGT loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering
van bestaande leningen. Voor vorderingen en schulden met variabel rentende afspraken loopt ZGT
risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Om de variabiliteit van de variabel rentende
leningen te beperken heeft ZGT afgeleide rente-instrumenten afgesloten. Alle derivaten betreffen
reguliere intrest rate swaps waarbij ZGT een vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd
op het Euribor tarief ontvangt.
Liquiditeitsrisico
ZGT bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het
management ziet er op toe dat steeds voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om aan de
verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare
kredietfaciliteiten beschikbaar blijft zodat ZGT steeds aan de gestelde leningsvoorwaarden kan
blijven voldoen.
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Bankconvenanten
Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft een kredietovereenkomst (Clubdeal) met ABN AMRO
BANK N.V. en ING Bank N.V. In deze clubdeal is opgenomen dat ZGT dient te voldoen aan een debt
service coverage ratio (DSCR) van 1,20 en een solvabiliteitsratio van 19% ultimo 2017.
De Raad van Bestuur ziet er op toe dat het rendement van de organisatie voldoende is om te
voldoen aan de ratio’s en neemt maatregelen zodra de prognose in negatieve zin afwijkt.
4.11.6 Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder de
vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de bijbehorende
boekwaarde. De reële waarde van de leningen wijkt licht af van de boekwaarde.
4.11.7 Vooruitzichten 2017 e.v.
ZGT verwacht in 2017 voor een bedrag van circa € 8,8 miljoen te investeren in ICT en vastgoed en
een bedrag van € 5,6 miljoen in medische en overige inventaris.
In 2017 zal het restant van de investeringsfaciliteit van in totaal € 30,0 miljoen worden benut.
De personeelsbezetting zal naar verwachting groeien in verband met het toenemende
productievolume.
Het resultaat van ZGT staat in 2017 onder druk. De prognose (per juli 2017) laat zien dat ZGT een
negatief resultaat, van naar verwachting circa -/- € 5 mln, in 2017 zal realiseren en daarmee
ultimo 2017 niet zal voldoen aan de ratio’s opgenomen in de bankconvenanten. Daarnaast geeft de
kasstroomprognose aan dat, zonder maatregelen, in de eerste helft van 2018 de door de banken
verstrekte werkkapitaal faciliteit van € 32,7 mln dreigt te worden overschreden.
ZGT is bezig met het treffen van korte termijn maatregelen om het verwachte negatieve financiële
resultaat voor 2017 te beperken en het risico op overschrijding van de verstrekte werkkapitaal
faciliteit te mitigeren. Daarnaast worden maatregelen getroffen om te komen tot een structureel
positief resultaat voor 2018 en verdere jaren, resulterend in een “Financieel Gezond ZGT”.
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5. Jaarrekening en overige gegevens
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5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-16
€

31-dec-15
€

1
2
3

12.693
222.685.318
1.457.699
224.155.710

18.064
225.380.369
1.557.322
226.955.755

4
5

4.107.475
8.803.770

3.529.967
3.577.667

6
7
8

0
84.942.114
1.122.074
98.975.432

5.948.421
59.575.032
61.785.614
134.416.702

323.131.143

361.372.456

31-dec-16
€

31-dec-15
€

1.407
62.229.947
63.462
62.294.816

1.407
60.899.709
61.888
60.963.004

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa

Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

9

Groepsvermogen
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Aandeel van derden
Totaal groepsvermogen
Voorzieningen

10

2.129.471

1.572.194

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

11

125.602.897

126.319.079

12

133.103.958
133.103.958

172.518.180
172.518.180

323.131.143

361.372.456

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref.

2016
€

2015
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties

16

289.196.417

286.177.134

Subsidies

17

9.046.966

9.801.209

Overige bedrijfsopbrengsten

18

40.533.582

39.657.239

338.776.965

335.635.582

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

19

152.627.724

150.028.358

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

23.526.916

23.676.836

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

21

48.247.759

47.200.000

Overige bedrijfskosten

22

106.886.676

101.915.485

Som der bedrijfslasten

331.289.075

322.820.680

BEDRIJFSRESULTAAT

7.487.890

12.814.903

-6.155.275

-7.138.514

1.332.615

5.676.389

-803

2.338

1.331.812

5.678.727

-1.574

4.583

1.330.238

5.683.309

2016
€

2015
€

1.330.238
1.330.238

5.683.309
5.683.309

Financiële baten en lasten

23

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

Vennootschapsbelasting

24

RESULTAAT BOEKJAAR INCL. AANDEEL DERDEN

Aandeel van derden in het resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging:
Algemene reserve
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

2016
€

€

7.487.890

20
10

23.526.916
557.277

12.814.903

23.676.836
168.572
24.084.193

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Ontvangen interest
Betaalde interest
Vennootschapsbelasting

-577.508

-266.745

5
7

-5.226.103
-25.367.081

-3.577.667
-6.663.379

6
13

5.948.421
-35.580.880

-326.128
77.608.199
-60.803.150
-29.231.067

24
24
24

48.985
-6.606.270
-803

-7.391.521
96.043.070

-20.861.074
40.879
-6.300

-14.878.386
13.826
-12.133

3

99.623

-100.105
-20.726.872

12
12

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

81.511
-7.475.370
2.338

2
2
1

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

66.774.280
103.434.591

-6.558.088
-35.789.155

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Verwervingen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

23.845.408

4

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

9
9

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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2015
€

15.000.000
-19.147.514

-14.976.799

0
-23.535.189
-4.147.514

-23.535.189

-60.663.541

57.531.081

61.785.614
1.122.074
-60.663.541

4.254.533
61.785.614
57.531.081

Stichting Ziekenhuisgroep Twente
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting Ziekenhuisgroep Twente, ZGT Holding B.V. en Boekelo Kuur B.V. behoren tot de
Ziekenhuisgroep Twente te Almelo. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep
Twente te Almelo. De jaarrekeningen van bovengenoemde instellingen zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Stichting Ziekenhuisgroep Twente. Stichting Ziekenhuisgroep Twente is gevestigd aan de
Zilvermeeuw te Almelo.
De belangrijkste activiteiten Stichting Ziekenhuisgroep Twente zijn het leveren van kwalitatief goede zorg voor
patienten in de regio.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving waaronder RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft een kredietovereenkomst (Clubdeal) met ABN AMRO BANK N.V.
en ING Bank N.V. In deze clubdeal is opgenomen dat jaarlijks vóór 1 juli de jaarrekening over het afgelopen
boekjaar inclusief een goedkeurende accountantsverklaring moet worden verstrekt. Daarnaast is een convenant
opgenomen dat ZGT dient te voldoen aan een debt service coverage ratio (DSCR) van 1,20 en een
solvabiliteitsratio van 19% ultimo 2017.
In het verslagjaar (2016) voldoet ZGT aan deze ratio’s. De huidige prognose voor 2017 laat zien dat ZGT een
negatief resultaat, van naar verwachting circa -/- € 5 mln, in 2017 zal realiseren en daarmee ultimo 2017 niet zal
voldoen aan deze ratio’s. Volgens de clubdeal geeft doorbreking van deze convenantafspraak de banken het
recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Daarnaast geeft de kasstroomprognose aan
dat, zonder maatregelen, in de eerste helft van 2018 de door de banken verstrekte werkkapitaal faciliteit van €
32,7 mln dreigt te worden overschreden.
Onzekerheid van materieel belang
Bovenstaande omstandigheden duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond
waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling.
Met de banken vindt constructief en positief overleg plaats op grond waarvan de Raad van Bestuur de
overtuiging heeft dat de kredietovereenkomst niet zal worden beëindigd en ZGT aan haar financiële
verplichtingen kan blijven voldoen. Tevens is door de banken een waiver verstrekt op het niet voor 1 juli 2017
aanleveren van een goedkeurende verklaring op de jaarrekening 2016, waarin zij aangeeft tot en met 1 juli 2018
geen gebruik te maken van het recht om (om deze reden) de verschuldigde bedragen terstond tussentijds op te
eisen. Onder de belangrijkste voorwaarden dat uiterlijk 1 oktober 2017 een herstelplan vanuit ZGT wordt
opgeleverd, dat de operationele performance in lijn moet zijn met dit herstelplan en tijdige verlenging/voortzetting
van de contracten met de belangrijkste zorgverzekeraars wordt gerealiseerd.
Herstelplan
ZGT is bezig met het treffen van korte termijn maatregelen om het verwachte negatieve financiële resultaat voor
2017 te beperken en het risico op overschrijding van de verstrekte werkkapitaal faciliteit te mitigeren. O.a.
worden niet direct noodzakelijke investeringen uitgesteld.
Daarnaast worden maatregelen getroffen om te komen tot een structureel positief resultaat voor 2018 en
verdere jaren, resulterend in een “Financieel Gezond ZGT”. Zo zullen we keuzes in ons zorgpakket maken, in
gesprek gaan met de zorgverzekeraars en kritisch kijken welke zorg we op welke locatie aanbieden. Ook wordt
de samenwerking gezocht met andere zorgaanbieders, zodat zorg zo doelmatig mogelijk wordt aangeboden.
Tenslotte worden interne processen geoptimaliseerd en wordt een slagvaardige organisatie ingericht.
Met het nemen van deze maatregelen verwacht ZGT dat de dialoog met de banken rondom doorbreking van de
convenantafspraak kan worden voortgezet en dat de banken naar verwachting niet zullen overgaan tot het
beëindigen van de clubdeal. De bestaande werkkapitaal financiering zal op deze wijze toereikend blijven en er
zal ruimte ontstaan om in gesprek te gaan over nieuwe lange termijn financiering voor het
investeringsprogramma van ZGT in de komende jaren.
Op basis van voorgaande concludeert de Raad van Bestuur van ZGT dat de jaarrekening terecht is opgesteld
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van het volgende:
Stelselwijziging onderhoudsvoorziening
Besloten is om de waarderingsgrondslag van de onderhoudsvoorziening met ingang van 1 januari 2016 aan te
passen. ZGT heeft ervoor gekozen om onderhoudswerkzaamheden en bijbehorende kosten voor materiele
vaste activa middels de componentenbenadering te activeren en af te schrijven in plaats van ten laste te
brengen van de onderhoudsvoorziening. De reden voor deze stelselwijziging is gelegen in de verbetering van het
inzicht dat de jaarrekening geeft, aangezien de nieuwe waarderingsgrondslag meer in overeenstemming is met
de bedrijfseconomische normen. Als gevolg van de stelselwijziging is het geconsolideerde resultaat over 2016
EUR 0 lager dan op basis van de in het voorgaand verslagjaar gehanteerde grondslag; de invloed op het
vermogen per 1 januari 2016 bedraagt EUR 0.
De ter vergelijking opgenomen cijfers van balans en winst- en verliesrekening van het voorgaande jaar zijn
aangepast aan het nieuwe stelsel.
Schattingswijziging activering onderhanden projecten bij ingebruikname als materiële vast actief
Tot 1 januari 2016 werden de onderhanden projecten geactiveerd in het jaar van ingebruikname en werd over
een volledig kalenderjaar afgeschreven ongeacht de datum van ingebruikname. Nieuwe inzichten hebben geleid
tot het hanteren van een datum van ingebruikname die dichter bij de werkelijke datum van ingebruikname ligt.
Alle in gebruik genomen projecten worden geactiveerd per 1 juli van het jaar van ingebruikname.
Het effect met betrekking tot de huidige periode (31 december 2016) is verwerkt in de winst-en-verliesrekening;
het effect op toekomstige perioden wordt verwerkt in de winst-en-verlies-rekening van die toekomstige perioden.
Het positieve effect van deze schattingswijzigingen op het resultaat over het boekjaar 2016 bedraagt circa EUR
745.000.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken. Deze
herrubriceringen in de enkelvoudige jaarrekening betreffen:
het salderen van vorderingen en schulden tussen ZGT en ZGT Vastgoed B.V.
het afzonderlijk vermelden van de schuld van ZGT aan de Travel Health Clinic B.V.
Daarnaast is de berekeningsmethodiek van de reservering vakantie- en PLB-uren aangepast in 2016. De
vergelijkende cijfers zijn hiervoor ook aangepast.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het
weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
omzet, voorzieningen en garantieregeling kapitaallasten.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente zijn de financiële gegevens
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van Stichting Ziekenhuisgroep Twente.
Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de
grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de
geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.
Naam
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente
Boekelo Kuur B.V.

Vestigingsplaats
Almelo
Ede

Belang
n.v.t.
100%

ZGT Holding BV
ZGT Vastgoed B.V.
ZGT Private Activiteiten B.V.
Travel Health Clinic Oost BV

Hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo

100%
100%
100%
100%

ZGT Cleancare B.V.

Almelo

51%
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in
de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar Stichting Ziekenhuisgroep Twente zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het
actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot
het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Ziekenhuisgroep Twente.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen en terreinen: 0 tot 5 %.
• Machines en installaties : 5 tot 10 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 tot 20 %.
• Kosten van goodwill die van derden is verkregen : 33 %.
In de investeringen is geen geactiveerde rente opgenomen.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde
kostprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen
aan deze deelneming worden betrokken (netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt
waardering plaats tegen de eventuele lagere verwachte verkoopwaarde. Indien de onderneming een actief of
een passief overdraagt aan een deelneming die wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt
de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht direct en volledig in de geconsolideerde
resultatenrekening verwerkt, tenzij de winst op de overdracht in wezen niet is gerealiseerd.
De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te
vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de
toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en
de realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om
de verkoop te realiseren.
Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft geen bijzondere waardevermindering doorgevoerd op de waarde van
het vastgoed.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat uit de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vermeerderd met overige kosten om de voorraden op hun huidige plaats en
in hun huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van het
bedrag dat de voorraden naar verwachting zullen opbrengen.
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten en andere
kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden. Handelskortingen, rabatten en
soortgelijke (te) ontvangen vergoedingen met betrekking tot de inkoop worden in mindering gebracht op de
verkrijgingsprijs.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten en afgeleide financiële instrumenten
(derivaten).
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische
kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een
apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een
derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten,
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier
gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van
de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.
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Afgeleide financiële instrumenten
De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit
van de hedgerelaties door vast te stellen dat er sprake is van effectieve hedges respectievelijk dat er geen
sprake is van overhedges.
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, aflopen of
worden verkocht of wanneer de instelling niet langer kiest voor hedge accounting wordt hedge accounting
beëindigd. De tot dat moment in het vermogen verantwoorde resultaten blijven in het eigen vermogen uitgesteld
tot het moment dat de toekomstige transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar verwachting niet meer
plaatsvindt, worden de in het eigen vermogen uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de
resultatenrekening gebracht.
Periodiek wordt de effectiviteit van de hedgerelaties getoetst door vergelijking van de cumulatieve
reëlewaardewijziging van de afgedekte positie met de cumulatieve waardewijzigingen van de afgeleide
instrumenten. De laagste van de cumulatieve waardewijziging van de afgedekte positie en de cumulatieve
waardewijziging van de afgeleide instrumenten wordt in de herwaarderingsreserve uitgesteld.
Indien sprake is van een reëlewaardeafdekking (reële waarde hedge accounting) van een opgenomen actief of
verplichting of niet in de balans opgenomen bindende overeenkomst worden de resultaten uit de herwaardering
van het afgeleide instrument op hetzelfde moment in de resultatenrekening verwerkt als het resultaat op de
afgedekte positie voor zover deze betrekking hebben op de reëlewaardewijziging van het specifieke risico van de
afgedekte post of positie.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de
opbrengstwaarde, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het
onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBCzorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die
ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
Indien het saldo van de DBC / DBC-zorgproduct per zorgverzekeraar een:
a. debetstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een actief;
b. een creditstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een schuld.
Vorderingen
Voor een toelichting op de waardering van vorderingen wordt verwezen naar de grondslagen onder Financiële
instrumenten.
Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is, conform voorgaand
jaar, 2%.
Per individuele voorziening dient een toelichting van de grondslagen voor waardering te worden opgenomen,
bijvoorbeeld:
Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting
in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren
PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot
het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen uit hoofde van een CAO
verplichting. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen.
De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet
bedraagt 2%.
Voorziening ORT voorgaande jaren
De voorziening ORT voorgaande jaren betreft een voorziening voor nabetaling van de ORT over de vakantieuren van de jaren 2012 - 2014. De berekening is gebaseerd op in het verleden werkelijk uitbetaalde ORT en de
kans dat (oud) medewerkers zullen claimen.
Schulden
Voor een toelichting op de waardering van schulden wordt verwezen naar de grondslagen onder Financiële
instrumenten.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te
voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Pensioenen
Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij ZGT.
De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. ZGT betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever
wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor
zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar
financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij
behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van
de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk
schommelen. Ultimo 2016 bedroeg de dekkingsgraad 90%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 126%.
Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen
noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere
premieverhogingen door te voeren. ZGT heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in
geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. ZGT heeft
daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel
van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de
winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen
een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt
zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het
krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel
wordt verwerkt als overheidssubsidie.
Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente
belastingen. De belastingen worden in de resultatenrekening opgenomen, behalve voor zover deze betrekking
hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het
eigen vermogen wordt verwerkt, of op overnames.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over
de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op
verslagdatum dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over
voorgaande jaren verschuldigde belasting.
Indien de boekwaarden van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving afwijken van
hun fiscale boekwaarden, is sprake van tijdelijke verschillen.
Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen.
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte
fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen, maar uitsluitend voor zover
het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening respectievelijk
compensatie. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het
niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, buitenlandse niet-zelfstandige eenheden,
deelnemingen en joint ventures wordt een latente belastingverplichting opgenomen tenzij ZGT in staat is het
tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil te bepalen en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de
voorzienbare toekomst niet zal aflopen.
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, buitenlandse niet-zelfstandige eenheden,
deelnemingen en joint ventures wordt een latente belastingvordering opgenomen uitsluitend voor zover het
waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst afloopt en er fiscale winst beschikbaar zal
zijn ter compensatie van het tijdelijk verschil.
De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale
gevolgen van de door de zorginstelling op balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van
haar activa, voorzieningen, schulden en overlopende passiva. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Leasing
Stichting Ziekenhuisgroep Twente kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een
leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of
nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere
leaseovereenkomsten classificeren als operationele lease. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit
van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
Financiële leases
Als ZGT optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee samenhangende
verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het
leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waarden
worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de
berekening van de contante waarde is de impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te bepalen is,
wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste waardering
van het leaseobject.
De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder het hoofd Materiële vaste
activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat ZGT eigenaar van een leaseobject zal worden aan het einde van
de leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur
van het object.
De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De
rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een
constante periodieke rentevoet over de resterende nettoverplichting met betrekking tot de financiële lease.
Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling
wordt voldaan.
Operationele leases
Als ZGT optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen die
worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een
vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele
leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening
gebracht, tenzij een andere toerekeningssystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het
leaseobject te verkrijgen voordelen.
5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op
de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die
worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of kasstroomhedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de
kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet
langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de
hedge accounting is beëindigd.
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Inleiding
De landelijke onzekerheden met betrekking tot de omzetverantwoording voor instellingen voor medisch
specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s) zijn de afgelopen jaren verder verminderd. Sinds het jaar
2012 is sprake van landelijke onzekerheden rondom de omzetverantwoording. In 2014 zijn de risico’s drastisch
afgenomen met de invoering van de vaststelling van de uitkomsten van het expertonderzoek naar de
omzetverantwoording 2012 en 2013 en de vaststelling van transitiebedragen. In 2015 en 2016 zijn de risico’s
wederom verder verminderd.
De resterende in de jaarrekening 2016 van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten voor Stichting
Ziekenhuisgroep Twente hebben betrekking op:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2015;
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2016;
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en
afwikkeling oude jaren;
4. Overgangsregeling kapitaallasten.
Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft ZGT de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 5.1.4 van deze jaarrekening. Hierbij
zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2016 meegenomen en is de “Handreiking
Rechtmatigheidsonderzoek 2016 Medisch Specialistische Zorg” gevolgd.
Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2016
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2016 zijn (inclusief de status hiervan)
hierna toegelicht voor ZGT:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2015
Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft de over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2015 finale
overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de onderhandelingen hierover met de
zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze jaarrekening en dit heeft niet geleid tot materiële wijzigingen van de in de
jaarrekening 2015 opgenomen nuanceringen.
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2016
De NFU, NVZ en ZN hebben een Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2016 gepubliceerd. Door de NZa
is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke regelgeving, waarmee een
inherent risico blijft bestaan. Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende
zorgverzekeraars. Op basis van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de
facturatie 2016 concluderen. ZGT heeft, voor de jaarrekening deels op basis van een risicoanalyse, onderzoek
verricht naar de risico’s die voor ZGT materieel zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder
uitgevoerde aanvullende omzetonderzoeken en beschikbare overige in- en externe controles betrokken.
Daarnaast is ZGT bezig op basis van deze handreiking het onderzoek inzake 2016 af te ronden. De voorlopige
uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze jaarrekening en het inschatten van de risico’s die
voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of declaraties, rekening houdende met de
contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting volgt in het najaar 2017 uitsluitsel over dit
onderzoek. Dit kan naar verwachting van de Raad van Bestuur van ZGT leiden tot niet-materiële, nagekomen
baten of lasten.
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Doelmatigheidscontroles over 2016 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd (kunnen) worden. ZGT gaat
er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft. De NZa heeft in het landelijk overleg
echter niet bevestigd dat dit een terechte aanname is, dus deze onzekerheid blijft vooralsnog bestaan.
Privaatrechtelijk heeft ZGT geen afspraken terzake gemaakt met zorgverzekeraars, anders dan verwerking van
de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige
handelswijze op nieuwe doelmatigheidsaspecten.
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op
de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en
afwikkeling oude jaren
ZGT heeft met de zorgverzekeraars voor 2016 schadelastafspraken op basis van hoofdzakelijk plafondafspraken
gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2016 heeft plaatsgevonden op basis van
een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2016 in lijn met de Handreiking omzetverantwoording,
rekening houdend met de verwachte effecten van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties zijn conform
de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2016 in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de
waardering van het onderhanden werk ultimo 2016.
De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is
de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten verwerkt.
Ook afrekening van oude schadelastjaren met zorgverzekeraars kan nog tot nagekomen effecten leiden. ZGT
heeft de jaren tot en met 2012 afgerekend met uitzondering van zorgverzekeraar Zilveren Kruis over
schadelastjaar 2012. Over schadelastjaren 2013, 2014 en 2015 bestaan nog resterende onzekerheden.
4. Overgangsregeling kapitaallasten
ZGT heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016 (BR/CU-2139) en de door de
NZa beschikbaar gestelde formulieren berekend op welke suppletie ZGT recht heeft. In de balans per ultimo
2016 is een bedrag van EUR 5,3 miljoen als beste schatting voor de vordering opgenomen. Tevens is in de
omzet het verschil verwerkt tussen het vorig jaar ingeschatte bedrag en de geactualiseerde inschatting. ZGT
heeft over de jaren 2013-2015 een beschikking ontvangen van de NZa voor de overgangsregeling
kapitaalslasten. ZGT is voornemens om zodra de jaarrekening is vastgesteld, de aanvraag tot suppletie 2016
met daarbij een bestuursverklaring in te dienen bij de NZa.
Conclusie Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best
mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot
bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van mening dat, met
voornoemde toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van
ZGT op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.
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ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-16
€

31-dec-15
€

Kosten van goodwill die van derden is verkregen

12.693

18.064

Totaal immateriële vaste activa

12.693

18.064

2016
€

2015
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

18.064
6.300
11.671

14.288
12.133
8.358

Boekwaarde per 31 december

12.693

18.064

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.6.

2. Materiële vaste activa
31-dec-16
€

31-dec-15
€

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

167.826.550
7.259.181
32.483.969
15.115.618

168.578.168
7.717.210
37.210.927
11.874.062

Totaal materiële vaste activa

222.685.318

225.380.368

2016
€

2015
€

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

225.380.369
20.861.074
23.515.245
40.879

234.184.288
14.878.386
23.668.479
13.826

Boekwaarde per 31 december

222.685.318

225.380.369

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.7.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het
overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.
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ACTIVA
3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Deelnemingen

1.457.699

1.557.322

Totaal financiële vaste activa

1.457.699

1.557.322

2016
€

2015
€

Boekwaarde per 1 januari
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen

1.557.322
0
-99.623

1.462.417
70.000
24.905

Boekwaarde per 31 december

1.457.699

1.557.322

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.8.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

18.000
18.151
1.534.876
1.026.436
9.180
4.500

100%
100%
50%
34%
51%
25%

-5.814.227
337.444
2.879.399
196.456
129.515
-137.616

-491.932
1.446
17.769
-288.429
3.212
-76.965

houdstermaatschappij

0

0%

62.294.816

1.330.238

Belangen samen met dochtermaatschappijen:
ZGT Vastgoed B.V.
beheer vastgoed
ZGT Private Activiteiten B.V.
houdstermaatschappij
Travel Health Clinic Oost B.V.
reizigersbegeleiding

18.000
18.160
18.000

100%
100%
100%

-4.721.438
-530.004
839.201

-487.875
27.127
60.633

Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV:
Nocepta
pijnbestrijding

70.000

33%

nb

nb

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
ZGT Holding B.V.
houdstermaatschappij
Boekelo Kuur B.V.
gezondheidszorg
Medlon B.V.
laboratoriumonderzoeke
IZIT.NL B.V.
informatie uitwisseling
ZGT Cleancare B.V.
schoonmaak
Fertiliteitskliniek Twente B.V.
fertiliteitszorg
Zeggenschapsbelangen:
Stichting Bestuur ZGT

Verschaft
kapitaal

Toelichting:

Per 1 juli 2015 hebben ZGT, MST en aan de huizen verbonden anesthesiologen een regionaal pijncentrum opgericht
onder de naam Nocepta VoF. Er is gekozen voor een verlengd boekjaar van 1 juli 2015 t/m 31 december 2016, cijfers m.b.t.
eigen vermogen en resultaat zijn nog niet bekend.
Van IZIT.NL BV en Medlon B.V. zijn het eigen vermogen en resultaat opgenomen per 31 december 2015 respectievelijk over 2015.
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4. Voorraden

De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Medische middelen
Voedingsmiddelen
Overige voorraden:
- voorgeschreven kleding
- kantoorbenodigdheden en drukwerk
- voorraden voor onderhoud

3.873.670
44.293

3.300.786
50.772

50.748
100.528
38.235

45.379
101.163
31.867

Totaal voorraden

4.107.475

3.529.967

Toelichting:
De courantheid van de voorraden is beoordeeld en een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Op de voorraden is pandrecht gevestigd als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten vrij segment
Onderhanden projecten PAAZ
Af: ontvangen voorschotten
Totaal onderhanden werk

31-dec-16
€

31-dec-15
€

48.195.086
3.726.370
-43.117.686

44.987.737
3.864.110
-146.238.007

8.803.770

-97.386.160

Specificatie 2015:
verantwoord onder Onderhanden werk:
onderhanden werk van zorgverzekeraars waarbij het onderhanden werk groter is dan het ontvangen voorschot
verantwoord onder 13. Overige kortlopendende schulden
onderhanden werk van zorgverzekeraars waarbij het onderhanden werk kleiner is dan het ontvangen voorschot

Totaal onderhanden werk ultimo 2015

3.577.667
-100.963.828
-97.386.161

Toelichting:

Ultimo 2015 zijn onder ontvangen voorschotten ook de van de zorgverzekeraars ontvangen voorschotten opgenomen die zijn
ontvangen in het kader van de conversiefinanciering in verband met de late facturatie in 2015. In 2016 zijn deze voorschotten
terugbetaald.
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2012
€

2013
€

2014
€

5.948.421

0

0

0
-5.948.421
-5.948.421

0
0
0

0
0
0

0

0
0
-5.948.421
-5.948.421

0

0

0

0

0

31-dec-16
€

31-dec-15
€

0
0

5.948.421
5.948.421

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa

29.023.402
31.612.855
20.345.102
3.603.584
0
357.171

15.301.832
18.426.482
19.432.082
5.935.642
0
478.994

Totaal debiteuren en overige vorderingen

84.942.114

59.575.032

Saldo per 1 januari

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

2015
€

5.948.421
0

Saldo per 31 december

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort

totaal
€

Toelichting:

De vordering ultimo 2015 ad € 5,9 mln. betreft de afwikkeling FB 2011 en is in 2016 ontvangen.

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

Ultimo 2016 zijn de vorderingen op debiteuren hoger dan in 2015. Dit is een gevolg van de implementatie van een nieuw ZIS medio
november 2016 waarbij de facturatie is uitgesteld tot in december 2016. De ontvangsten op deze facturatieruns hebben in 2017
plaatsgevonden.
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 2,1 mln. (2015: € 1,6 mln.).
In de overige vorderingen zjjn geen vorderingen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar opgenomen.

8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Bankrekeningen
Kassen

1.105.249
16.825

61.778.112
7.503

Totaal liquide middelen

1.122.074

61.785.614

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
Er is voor een totaalbedrag van € 22.000 garanties gegeven aan derden.
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9. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Kapitaal
Algemene en overige reserves
Aandeel derden in eigen vermogen

1.407
62.229.947
63.462

1.407
60.899.709
61.888

Totaal groepsvermogen

62.294.816

60.963.004

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Kapitaal

1.407

0

0

1.407

Totaal kapitaal

1.407

0

0

1.407

Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Algemene reserves:
Algemene reserve
Aandeel derden in het vermogen

60.899.709
61.888

1.330.238
1.574

0
0

62.229.947
63.462

Totaal algemene en overige reserves

60.961.597

1.331.812

0

62.293.409

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling

1.330.238

5.683.309

Totaalresultaat van de instelling

1.330.238

5.683.309

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:

Het totale eigen vermogen in miljoen euro bedraagt ultimo:
Als percentage van de som van de bedrijfsopbrengsten:

2016
62,3
18,4%

€

€

2015
61,0
18,2%

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling
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10. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening jubilea
Voorziening PLB-overgangsregeling
Voorziening ORT voorgaande jaren
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2016
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2016
€

898.465
673.730
0

268.615
0
610.650

221.511
100.477
0

0
0
0

945.569
573.252
610.650

1.572.194

879.265

321.988

0

2.129.471

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2016

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

533.841
1.595.630
449.863

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening jubilea heeft betrekking op de berekening van de toekomstige uitkeringen ter gelegenheid van jubilea van
medewerkers. In de berekening is rekening gehouden met het feit dat een aantal medewerkers het ziekenhuis verlaat voordat zij
een jubileumdatum bereiken.
Per 1 januari 2010 is het persoonlijk levensfasebeleid (PLB) opgenomen in de CAO Ziekenhuizen. Deze regeling vervangt de
bestaande levensfase afhankelijke verlofregelingen. Werknemers die op 31 december 2009 in de leeftijdscategorie 45 t/m 49 jaar
vallen hebben op het moment dat zij 55 jaar worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen, recht op een eenmalige storting van
200 uur verlof in het PLB.
In 2016 is er een voorziening getroffen voor de nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag over de vakantie uren van de jaren
2012, 2013 en 2014.
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11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Schulden aan banken

125.602.897

126.319.079

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

125.602.897

126.319.079

2016
€

2015
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

145.475.592
15.000.000
19.147.514

169.010.781
0
23.535.189

Stand per 31 december

141.328.079

145.475.592

15.725.182

19.156.514

125.602.897

126.319.079

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

15.725.182
125.602.897
65.765.548

19.156.514
126.319.079
68.720.994

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:

De boekwaarde van de schulden aan banken wordt geacht een redelijke benadering van de reële waarde te zijn. De reële waarde
bedraagt EUR 152,0 mln. De reële waarde van de leningen wijkt licht af van de boekwaarde.
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
• verpanding van vorderingen van de kredietnemer op alle debiteuren;
• vuistloze verpanding van alle bedrijfsinventaris.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
12. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren
Te betalen intrest
Nog te betalen kosten en overige schulden
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-16
€

31-dec-15
€

20.097.421
9.019.438
15.725.182
7.706.032
1.339.169
891.661
4.121.102
15.656.547
43.910.022
1.275.404
13.361.980

0
8.738.995
19.156.514
7.499.985
1.023.780
1.519.107
4.061.312
13.867.517
100.963.829
1.677.414
14.009.727

133.103.958

172.518.180

Toelichting:

De kredietfaciliteit bedraagt per 31 december 2016:
- bij de ABN Amro Bank N.V. € 23,85 mln.
- bij de ING Bank N.V. € 23,85 mln.
De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteiten in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. en
Met de banken zijn daarnaast de volgende convenanten afgesproken:
• negative pledge
• pari passu
• een debt service coverage ratio van 1,20
• een solvabiliteit van 17% voor 2015, oplopend tot 20% voor 2018 en verder.
Onder de post Ontvangen voorschotten minus onderhanden werk is het saldo opgenomen van de van de zorgverzekeraars
ontvangen voorschotten voor het onderhanden werk en voor de conversiefinanciering enerzijds en het onderhanden werk
anderzijds.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
13. Financiële instrumenten

Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen
aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke
tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven
eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of
fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële
instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 60% geconcentreerd bij drie grote verzekeraars. Het maximale
bedrag aan kredietrisico bedraagt EUR 88,6 mln.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze
leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de
looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse)
rentefluctuaties te beheersen.
Ultimo boekjaar staan de volgende afgeleide instrumenten uit:
Hoofdsom
x € 1.000

12.000
28.000
26.813
12.344
26.813
12.344
2.322
120.636

Te betalen
rente

Te ontv.
rente

Startdatum

Einddatum

6,31%
6,31%
4,58%
4,95%
4,58%
4,95%
4,31%

3mEuribor
3mEuribor
3mEuribor
3mEuribor
3mEuribor
3mEuribor
3mEuribor

1-7-2008
1-7-2008
1-4-2011
1-4-2011
1-4-2011
1-4-2011
1-4-2012

01-07-28
01-07-28
04-01-21
04-01-21
04-01-21
04-01-21
01-04-22

Marktwaarde
x € 1.000

-1.089
-2.536
-873
-1.155
-872
-1.153
-202
-7.880

Alle derivaten betreffen reguliere interest rate swaps waarbij de instelling een vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd
op Euribor ontvangt. Alle toekomstige kasstromen uit de interest swaps staan tegenover toekomstige kasstromen van variabel
rentende leningen. De hedgerelatie is dus effectief op balansdatum.
Bij de laatst genoemde swap is er sprake van een afgesproken bedrag van € 350.000 ter dekking van de mogelijke negatieve
marktwaarde bij tussentijdse beëindiging van de transactie. Mocht dit bedrag overschreden worden, dan dienen afspraken te
worden gemaakt met de Rabobank over het verhogen van het bedrag.
Ook de hedgerelatie van deze swap is effectief, tussentijdse beëindiging wordt niet overwogen.
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsprognoses. De Raad van Bestuur ziet erop toe dat
voor de stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te voldoen en dat tevens voldoende
financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningconvenanten te blijven.
De kasstroomprognose geeft aan dat, zonder maatregelen, in de eerste helft van 2018 de door de banken verstrekte
werkkapitaalfaciliteit van € 32,7 mln. dreigt te worden overschreden. ZGT is bezig met het treffen van maatregelen om het risico op
overschrijding te mitigeren.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De reële waarde van de langlopende leningen wijkt licht af van de boekwaarde.

67

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
14. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere
sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling
vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling
vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het
opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2016 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.049 miljoen (prijsniveau 2015).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2016. ZGT is niet in
staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te
kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december
2016.
Overige niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
(> € 250.000 per jr.)
Aard van de verplichting

Looptijd tot

Bedrag
per jaar
€ 1.000

Contracten:

Huur en wassen linnen en wassen dienstkleding
Siemens (Integrated Service Management)
Microsoft Ireland Operations Ltd.
CHG-Meridian Nederland BV

31-12-2019
31-12-2020
31-12-2018
30-11-2021

1.045
3.928
658
349

Investeringsverplichtingen
Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investeringsverplichtingen van € 4,0 miljoen.
Garantiestelling
Tot zekerheid van de geldlening verstrekt door Rabobank aan ZGT Vastgoed B.V., groot in hoofdsom € 2,7 miljoen,
heeft ZGT zich garant gesteld voor de betaling van de rente- en aflossingsverplichtingen.
ZGT heeft zich borg gesteld voor ZGT Vastgoed B.V. ten gunste van ABN AMRO Bank N.V.
Hypotheek en verpanding roerende zaken
In verband met de kredietverstrekking door ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. is er door de Stichting
Ziekenhuisgroep Twente een hypotheekrecht verstrekt op registergoederen van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente,
een pandrecht op vorderingen en een pandrecht op roerende zaken.

In verband met de kredietverstrekking door de gemeente Hengelo, Rabobank en ABN AMRO Bank N.V. is er door
ZGT Vastgoed B.V. een hypotheekrecht verstrekt op registergoederen van ZGT Vastgoed B.V.
Fiscale eenheid
ZGT maar deel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met ZGT Vastgoed BV, THC Oost BV, ZGT Private Activiteiten BV
en ZGT Holding BV.
Elke rechtspersoon is volgens de wet aansprakelijk voor de verschuldigde belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken
rechtspersonen. Ultimo 2016 bedragen de schulden van de ficale eenheid € 635.667.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Aanloop
kosten
€

Kosten van
ontwikkeling
€

Kosten van
concessies,
vergunningen
en rechten van
intellectuele
eigendom
€

7.144
7.144

0
0

0
0

26.421
8.358

0
0

33.565
15.502

Boekwaarde per 1 januari 2016

0

0

0

18.064

0

18.064

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6.300
0
11.671
0
0

0
0
0
0
0

6.300
0
11.671
0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

0

-5.371

0

-5.371

7.144
0
7.144

0
0
0

0
0
0

32.721
0
20.029

0
0
0

39.865
0
27.173

0

0

0

12.693

0

12.693

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016

Afschrijvingspercentage

Kosten van
goodwill die
van derden is
verkregen
€

Vooruitbetalingen op
immateriële
activa
€

Totaal

33,3%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

305.876.833
500.269
137.798.934

50.359.536
0
42.642.325

180.514.008
0
143.303.081

11.874.062
0
0

0
0
0

548.624.439
500.269
323.744.340

Boekwaarde per 1 januari 2016

168.578.168

7.717.210

37.210.927

11.874.062

0

225.380.368

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- in gebruik genomen activa in uitvoering
- afschrijvingen
- rubricering
- terugname bijz. waardeverminderingen

11.533.675
0
12.291.020
5.726
0

3.111
0
461.140
0
0

6.082.733
0
10.763.085
-5.726
0

17.423.710
14.182.154
0
0
0

0
0
0
0
0

35.043.228
14.182.154
23.515.245
0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

20.278.831
0
20.278.831

75.297
0
75.297
0

0
0
0
0

145.509
0
104.630
40.879

0
0
0
0

0
0
0
0

220.806
0
179.927
40.879

-751.619

-458.029

-4.726.958

3.241.556

0

-2.695.051

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

317.340.937
500.269
150.014.657

50.362.647
0
43.103.465

166.166.675
0
133.682.705

15.115.618
0
0

0
0
0

548.985.876
500.269
326.800.828

Boekwaarde per 31 december 2016

167.826.550

7.259.181

32.483.969

15.115.618

0

222.685.318

0,0% tot 5,0%

5,0%

10,0 tot 20,0%

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€

20.278.831 *
20.278.831 *

Totaal

€

* Dit betreft een administratieve correctie op de aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijvingen waardoor de juiste waarden worden weergegeven per ultimo boekjaar.
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

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

Boekwaarde per 1 januari 2016
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Acquisities van deelnemingen
Nieuwe/vervallen consolidaties
Verstrekte leningen / verkregen effecten
Ontvangen dividend / aflossing leningen
(Terugname) waardeverminderingen
Amortisatie (dis)agio

1.557.322

Boekwaarde per 31 december 2016

1.457.699

Overige
effecten
€

Vordering op
grond van
compensatieregeling
€

Overige
vorderingen
€

Totaal

0

0

0

0

1.557.322
0
-99.623
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

1.457.699

-99.623

Som waardeverminderingen

€

0
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5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
BNG
BNG
Rabobank
NAT.NED.
RVS
Amersfoortse
BNG
BNG
ABN AMRO
ABN AMRO
BNG
ING
BNG
ING
ABN AMRO
ABN AMRO
ABN AMRO
ING
ING
ING
ABN AMRO
BNG
Rabo
BNG
BNG
ABN AMRO
ING
ABN AMRO
ING
ABN AMRO
ABN AMRO
Rabo
ABN AMRO
gem. Hengelo
Totaal

1993
1993
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1999
1999
2005
2006
2006
2008
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2014
2014
2016
2016
2002
2004
2008
2010
2011

3.743.687
12.705.846
6.748.526
3.289.907
6.579.813
3.403.352
5.061.465
4.934.860
6.050.433
3.630.242
2.609.236
2.609.236
4.764.692
12.000.000
28.000.000
27.500.000
12.500.000
10.000.000
27.500.000
12.500.000
10.246.305
6.780.000
3.403.352
1.928.566
2.892.847
5.000.000
5.000.000
7.500.000
7.500.000
1.100.000
1.200.000
2.700.000
6.700.000
25.000.000

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2015
2016
%

33
32
29
29
20
30
29
29
20
25
23
23
20
20
20
10
10
5
10
10
6
15
15
15
17
10
10
9
9
25
25
25
10
10

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Euroflex
Euroflex
Lineair
Lineair/bullet
Lineair
Lineair
Lineair/bullet
Pandlease
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair/bullet
Bullet

2,37%
2,43%
0,95%
0,90%
3,37%
6,65%
0,68%
4,72%
4,01%
3,40%
2,76%
4,20%
0,66%
6,31%
6,31%
4,58%
4,95%
3,88%
4,58%
4,95%
4,60%
3,90%
4,34%
4,17%
4,12%
2,75%
2,75%
2,25%
2,25%
3,20%
4,49%
4,31%
5,43%
3,53%

€
1.247.896
3.970.577
2.327.255
1.134.451
2.268.901
1.247.896
1.745.338
1.871.843
1.210.087
1.452.097
1.588.231
1.588.227
2.620.577
5.475.000
12.775.000
14.437.500
9.531.250
500.000
14.437.500
9.531.250
1.912.461
4.633.000
2.495.792
1.474.786
2.212.179
4.375.000
4.375.000

572.000
672.000
1.935.000
4.857.500
25.000.000
145.475.592

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2016
over 5 jaar
2016

€

€

0
113.445
0
397.058
0
232.699
0
113.445
0
2.268.901
0
113.445
0
174.533
0
170.168
0
302.522
0
145.210
0
113.445
0
113.446
0
238.235
0
900.000
0
2.100.000
0
2.750.000
0
625.000
0
500.000
0
2.750.000
0
625.000
0
1.912.461
0
452.000
0
226.890
0
113.445
0
170.167
0
500.000
0
500.000
7.500.000
0
7.500.000
0
0
44.000
0
48.000
0
99.000
0
335.000
0
0
15.000.000 19.147.514
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€
1.134.451
3.573.519
2.094.556
1.021.006
0
1.134.451
1.570.805
1.701.676
907.565
1.306.887
1.474.786
1.474.781
2.382.342
4.575.000
10.675.000
11.687.500
8.906.250
0
11.687.500
8.906.250
0
4.181.000
2.268.902
1.361.341
2.042.012
3.875.000
3.875.000
7.500.000
7.500.000
528.000
624.000
1.836.000
4.522.500
25.000.000
141.328.079

Resterende
looptijd in Aflos-sings- Aflos-sing
jaren eind
wijze
2017
2016

€
567.225
1.588.231
930.911
453.780
0
567.225
698.140
850.838
0
580.839
907.561
907.551
1.191.167
75.000
175.000
0
5.781.250
0
0
5.781.250
0
1.921.000
1.134.452
794.116
1.191.177
1.375.000
1.375.000
3.541.667
3.541.667
308.000
384.000
1.296.000
2.847.500
25.000.000
65.765.548

Gestelde
zekerheden

€
10
9
9
9
0
10
9
10
3
8
12
13
10
12
12
4
4
0
4
4
0
10
10
10
12
8
8
9
9
11
13
17
4
5

Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Annuïtair
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag

113.445
397.058
232.729
113.445
0
113.445
174.533
170.168
302.522
145.210
113.445
113.446
238.235
900.000
2.100.000
2.750.000
625.000
0
2.750.000
625.000
0
452.000
226.890
113.445
170.167
500.000
500.000
625.000
625.000
44.000
48.000
108.000
335.000
0
15.725.182

Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

280.497.556
8.698.861

278.275.647
7.901.487

Totaal

289.196.417

286.177.134

Toelichting:
In 2010 is het Orthopedisch Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) opgericht. OCON is een besloten vennootschap die voor ZGT de
orthopedische verrichtingen uitvoert en fungeert als onderaannemer. Dit betekent dat een gedeelte van de DBC's/DBC-zorgproducten
(€ 31,8 mln.) niet als omzet van ZGT kan worden aangemerkt. Dit geldt ook voor het in 2015 opgerichte Nocepta (€ 2,0 mln).

17. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Subsidies Zvw-zorg
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

2.522.103
6.230.077
294.786

2.418.430
7.227.055
155.725

Totaal

9.046.966

9.801.209

Toelichting:
Er is minder inzet van AIO's gerealiseerd waardoor de werkelijke subsidie lager is dan de oorspronkelijke beschikking en dan
voorgaand jaar.

18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Overige dienstverlening:
- vergoeding levering medicijnen aan verpleeghuizen en apotheken
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
- dienstverlening aan medische staf
- overige opbrengsten

6.592.850

6.571.926

2.950.401
30.990.331

2.816.953
30.268.360

Totaal

40.533.582

39.657.239

Toelichting:
De stijging van de overige opbrengsten wordt met name veroorzaakt door de opening van de poliklinische apotheek in Almelo in april
2015 en de stijging van de huuropbrengsten bij ZGT Vastgoed B.V. Onder de overige opbrengsten zijn naast de opbrengsten van de
poliklinische apotheek, de vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed ook de vergoedingen voor de
dienstverlening aan OCON opgenomen.
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LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Medisch specialisten

112.448.908
17.942.430
9.866.008
5.976.007
146.233.353
2.931.323
3.463.048

110.744.680
16.674.346
9.303.047
5.959.401
142.681.473
3.952.081
3.394.805

Totaal personeelskosten

152.627.724

150.028.358

2.327
65
2.392

2.332
83
2.415

2016
€

2015
€

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

11.671
23.515.245

8.358
23.668.478

Totaal afschrijvingen

23.526.916

23.676.836

2016
€

2015
€

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

48.247.759

47.200.000

Totaal

48.247.759

47.200.000

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
netto
doorbelast aan derden
totaal aantal personeelsleden

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

21. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
De specificatie is als volgt:
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LASTEN
22. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiëntgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
Subtotaal
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

2016
€

2015
€

6.919.251
17.170.038
75.284.702

7.238.360
16.261.225
72.172.147

3.000.170
2.112.629
830.527
5.943.326

2.741.096
2.169.153
651.690
5.561.939

995.692
573.666

1.012.418
-330.603

106.886.676

101.915.485

Toelichting:
De patiëntgebonden kosten zijn gestegen als gevolg van de toename van de productie. De gestegen productie heeft deels geleid tot
hogere opbrengsten.
Analyse van de openstaande vorderingen op debiteuren per balansdatum heeft geleid tot een dotatie aan de voorziening dubieuze
debiteuren van 574.000 EUR. Dezelfde analyse leidde een jaar eerder tot een vrijval van 331.000 EUR.

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

2016
€

2015
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

48.985
48.985

81.511
81.511

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-6.204.260
-6.204.260

-7.220.025
-7.220.025

Totaal financiële baten en lasten

-6.155.275

-7.138.514

De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Vennootschapsbelasting

-803

2.338

Totaal vennootschapsbelasting

-803

2.338

24. Vennootschapsbelasting

Toelichting:
Over het resultaat van ZGT Cleancare B.V. is vennootschapsbelasting verschuldigd (2016) c.q. verrekenbaar (2015).
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25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

MJP Schmidt
Voorzitter RvB
1/1 - 31/12
1,0
nee
ja

AAM Ruikes
Lid RvB
1/1 - 31/12
1,0
nee
ja

Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

226.410
10.945
237.355

207.701
10.906
218.607

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

237.355

1/1 - 31/12
1,0
217.918
10.799
228.717

218.607

1/1 - 31/12
1,0
208.600
10.760
219.360

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:
Bij de Raad van Bestuur is er sprake van overschrijding van de norm. Er is sprake van toepassing van het overgangsrecht.
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25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

PHM te Riele
Voorzitter RvT
1/1 - 31/12

AH Hilbers
Lid RvT
1/1 - 31/12

MH Oosterwijk
Lid RvT
1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

26.850

17.900

17.900

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

16.379
16.379

11.133
195
11.328

10.493
717
11.210

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

16.379

11.328

11.210

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

15.739
-

10.493
-

15.739

10.493

JFM van Rooijen TE van Scheijndel
Lid RvT
Lid RvT
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12

1/1 - 31/12
10.493
690
11.183

T Wiggers
Lid RvT
1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

17.900

17.900

17.900

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

10.493
114
10.607

10.813
331
11.144

10.493
10.493

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

10.607

11.144

10.493

Totaal bezoldiging

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

1/1 - 31/12
5.485
5.485
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25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
3. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen
bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)

manager
1/1 - 31/12
1,0

manager
1/1 - 31/12
1,0

med.specialist
1/1 - 31/12
0,9

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

WNT-drempelbedrag bezoldiging

179.000

179.000

161.100

143.200

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

171.650
10.852
182.502

171.403
10.852
182.255

151.835

134.954
0
8.663
143.618

-

-

9.748
161.583

WNT-drempelbedrag ontslaguitkering
Totaal overeengekomen uitkeringen
wegens beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2016

-

-

Voorgaande functie
Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)

manager
1/1 - 31/12
1,0

manager
1/1 - 31/12
1,0

med.specialist
1/1 - 31/12
0,9

169.131

169.299

10.701
179.832

10701
180.000

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

148.114
0
9.791
157.905

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8
135.613
0
8.558
144.170

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

WNT-drempelbedrag bezoldiging

143.200

143.200

143.200

143.200

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

142.341
8.969
151.310

138.490
8.663
147.153

134.359
0
8.950
143.309

142.341
0
8.969
151.310

-

-

-

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

WNT-drempelbedrag ontslaguitkering
Totaal overeengekomen uitkeringen
wegens beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2016

-

Voorgaande functie
Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

136.862
0
8.558
145.420
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138.490
0
8663,29
147.154

118.963
0
8.520
127.484

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8
136.526
0
8.558
145.084
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25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
3. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen

bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

med.specialist
1/1 - 31/12
1,0

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

med.specialist
1/1 - 31/12
1,0

WNT-drempelbedrag bezoldiging

143.200

179.000

143.200

179.000

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

144.938
8.658
153.595

202.974
10.908
213.881

146.074
0
8.658
154.732

179.344
0
10.864
190.208

-

-

-

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

med.specialist
1/1 - 31/12
1,0

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

WNT-drempelbedrag ontslaguitkering
Totaal overeengekomen uitkeringen
wegens beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2016

-

Voorgaande functie
Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)

127.513
0
9.186
136.699

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

195.422
0
10756,39
206.179

med.specialist
1/1 - 31/12
0,6

133.696
0
8.538
142.234

med.specialist
1/1 - 31/12
0,6

med.specialist
1/1 - 31/12
1,0
174.472
0
10.714
185.186

med.specialist
1/1 - 31/12
0,7

WNT-drempelbedrag bezoldiging

143.200

99.452

107.400

125.300

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

142.341
8.969
151.310

105.933
7.586
113.519

108.081
0
6.785
114.867

124.801
0
7.869
132.670

-

-

-

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

med.specialist
1/1 - 31/12
0,6

med.specialist
1/1 - 31/12
0,6

WNT-drempelbedrag ontslaguitkering
Totaal overeengekomen uitkeringen
wegens beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2016

-

Voorgaande functie
Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

132.359
0
8.558
140.917
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102.962
0
7327,52
110.290

104.863
0
7.136
111.999

med.specialist
1/1 - 31/12
0,7
107.991
0
7.243
115.235
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25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
3. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen
bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

med.specialist
1/1 - 31/12
0,9

WNT-drempelbedrag bezoldiging

143.200

161.100

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

166.467
9.012
175.480

162.260
10.300
172.559

-

-

med.specialist
1/1 - 31/12
0,8

med.specialist
1/1 - 31/12
0,9

WNT-drempelbedrag ontslaguitkering
Totaal overeengekomen uitkeringen
wegens beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2016

Voorgaande functie
Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

157.855
0
8.600
166.455

145.127
0
10678,1
155.805

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:
Bij de Raad van Bestuur is er sprake van overschrijding van de norm. Er is sprake van toepassing van het overgangsrecht.
Bij de Raad van Toezicht is er geen sprake van overschrijding van de WNT-norm.
Bij de overige functionarissen (medisch specialisten en managers) betreft het reeds bestaande beloningsafspraken.

Toelichting:
Het van toepassing zijnde bestuursmodel is 'Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht'.
De samenstelling van het bestuur is 'Tweehoofdig met voorzitter'.
Het beleid voor de bezoldiging van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is conform het beleid van de NVTZ.
ZGT is volgens de klassenindeling van de WNT ingedeeld in bezoldigingsklasse V.
De stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente voert het bestuur en het beheer over de Stichting Ziekenhuisgroep Twente
alsmede over ZGT Holding B.V. en Boekelo Kuur B.V.
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26. Honoraria accountant

2016
€

2015
€

132.495
48.400
134.865
0

143.394
45.375
41.458
0

315.760

230.227

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:
1
2
3
4

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

Totaal honoraria accountant

27. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 25.

28. Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum met (mogelijk) belangrijke financiële gevolgen.
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5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-16
€

31-dec-15
€

2
3

191.813.892
1.523.751
193.337.643

193.974.685
1.621.736
195.596.421

4
5

3.998.761
8.803.770

3.423.504
3.577.667

6
7
8

0
89.750.265
25.257
102.578.053

5.948.421
63.660.730
60.823.187
137.433.509

295.915.696

333.029.930

31-dec-16
€

31-dec-15
€

1.407
67.831.274
67.832.681

1.407
66.034.551
66.035.957

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa

Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

9

Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

10

2.109.941

1.560.059

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

11

93.627.397

93.817.579

12

132.345.676
132.345.676

171.616.335
171.616.335

295.915.696

333.029.930

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref.

2016
€

2015
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties

16

289.196.417

286.177.134

Subsidies

17

9.046.966

9.801.209

Overige bedrijfsopbrengsten

18

35.561.448

35.224.263

333.804.831

331.202.606

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

19

147.830.592

145.397.314

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

22.134.053

22.317.559

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

21

48.247.759

47.200.000

Overige bedrijfskosten

22

108.910.623

104.008.661

Som der bedrijfslasten

327.123.027

318.923.535

BEDRIJFSRESULTAAT

6.681.804

12.279.071

-4.885.080

-5.838.435

1.796.724

6.440.636

2016
€

2015
€

1.796.724
1.796.724

6.440.636
6.440.636

Financiële baten en lasten

23

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging:
Algemene reserve
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5.1.13 ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
Ref.

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

2016
€

€

6.681.804

20, 21
11

22.134.053
549.882

12.279.071

22.317.559
171.610
22.683.934

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Betaalde interest

-575.257

-267.177

5
7

-5.226.103
-26.089.534

-3.577.667
-6.813.381

6
13

5.948.421
-35.454.659

-326.128
78.185.073
-61.397.131
-32.031.393

24

-5.269.748

-6.165.498
95.803.462

-20.014.139
40.879

-14.529.216
13.826

3

97.985

-84.727
-19.875.275

12
12

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

-6.165.498

2
2

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

67.200.720
101.968.961

-5.269.748
-37.301.142

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Verwervingen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

22.489.170

4

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

9
9

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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2015
€

15.000.000
-18.621.514

-14.600.117

0
-22.991.189
-3.621.514

-22.991.189

-60.797.930

58.212.156

60.823.187
25.257
-60.797.930

2.611.031
60.823.187
58.212.156
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Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna
niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
ACTIVA
2. Materiële vaste activa
31-dec-16
€

31-dec-15
€

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

145.192.384
27.828
31.478.062
15.115.618

145.296.391
55.656
36.748.576
11.874.062

Totaal materiële vaste activa

191.813.892

193.974.685

2016
€

2015
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

193.974.685
20.014.139
0
22.134.053
0
0
0
40.879

201.776.855
14.529.216
0
22.317.559
0
0
0
13.826

Boekwaarde per 31 december

191.813.892

193.974.685

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.16.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het
overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.18.

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Overige deelnemingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
(overige deelnemingen)
Overige effecten
Vordering op grond van compensatieregeling
Overige vorderingen

66.052
1.457.699
0
0

64.414
1.557.322
0
0

0
0
0

0
0
0

Totaal financiële vaste activa

1.523.751

1.621.736

2016
€

2015
€

Boekwaarde per 1 januari
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen

1.621.736
0
-97.985

1.537.009
70.000
14.727

Boekwaarde per 31 december

1.523.751

1.621.736

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.17.
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ACTIVA
4. Voorraden

De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Medische middelen
Voedingsmiddelen
Overige voorraden:
- voorgeschreven kleding
- kantoorbenodigdheden en drukwerk
- voorraden voor onderhoud

3.764.957
44.293

3.194.323
50.772

50.748
100.528
38.235

45.379
101.163
31.867

Totaal voorraden

3.998.761

3.423.504

Toelichting:
De courantheid van de voorraden is beoordeeld en een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Op de voorraden is pandrecht gevestigd als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.18.

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt:

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

31-dec-16
€

31-dec-15
€

48.195.086
3.726.370
-43.117.686

44.987.737
3.864.110
-146.238.008

8.803.770

-97.386.162

Specificatie 2015:
verantwoord onder Onderhanden werk:
onderhanden werk van zorgverzekeraars waarbij het onderhanden werk groter is dan het ontvangen voorschot
verantwoord onder 13. Overige kortlopendende schulden
onderhanden werk van zorgverzekeraars waarbij het onderhanden werk kleiner is dan het ontvangen voorschot

Totaal onderhanden werk ultimo 2015

3.577.667
-100.963.829
-97.386.162
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2012
€

2013
€

2014
€

2015
€

totaal
€

5.948.421

0

0

0

5.948.421

0
0
-5.948.421
-5.948.421

0
0
0

o
0
0

0

0
0
-5.948.421
-5.948.421

0

0

0

0

0

31-dec-16
€

31-dec-15
€

0
0

5.948.421
5.948.421

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingen op groepsmaatschappijen
- ZGT Vastgoed B.V.
- ZGT Holding B.V.
- ZGT Private Activiteiten B.V.
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige overlopende activa:
- voorschotten personeel inzake flexibele arbeidsvoorwaarden

28.849.769
31.612.855

15.293.168
18.426.482

2.713.889
186.585
2.187.220
20.324.518
3.518.259

1.896.234
179.428
2.154.131
19.398.228
5.834.065

357.171

478.994

Totaal debiteuren en overige vorderingen

89.750.265

63.660.730

Saldo per 1 januari

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
Saldo per 31 december

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Toelichting:

De vordering ultimo 2015 ad € 5,9 mln. betreft de afwikkeling FB 2011 en is in 2016 ontvangen.

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 2,0 mln. (2015: € 1,6 mln.).

In de overige vorderingen zjjn geen vorderingen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar opgenomen.
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ACTIVA
8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Bankrekeningen
Kassen

17.285
7.972

60.818.712
4.475

Totaal liquide middelen

25.257

60.823.187

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
Er is voor een totaalbedrag van € 22.000 garanties gegeven aan derden.
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PASSIVA
9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

1.407
0
0
67.831.274

1.407
0
0
66.034.551

Totaal eigen vermogen

67.832.681

66.035.957

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Kapitaal

1.407

0

0

1.407

Totaal kapitaal

1.407

0

0

1.407

Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Algemene reserves:
Algemene reserve

66.034.551

1.796.724

0

67.831.274

Totaal algemene en overige reserves

66.034.551

1.796.724

0

67.831.274

De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:
Aandeel derden in eigen vermogen
Stichting Bestuur ZGT

67.832.681
63.463
-5.601.328

1.796.724

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

62.294.816

1.330.239

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:

Het totale eigen vermogen in miljoen euro bedraagt ultimo:
Als percentage van de som van de bedrijfsopbrengsten:

2016
67,8
20,3%

€

€

2015
66,0
19,9%

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2016
en resultaat over 2016
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PASSIVA
10. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening jubilea
Voorziening PLB-overgangsregeling
Voorziening ORT voorgaande jaren
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2016
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

886.329
673.730

261.220

221.511
100.477

926.038
573.252
610.650

610.650
1.560.059

871.870

321.988

Saldo per
31-dec-2016
€

0

2.109.941

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2016

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

533.841
1.576.100
449.863

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening jubilea heeft betrekking op de berekening van de toekomstige uitkeringen ter gelegenheid van jubilea van
medewerkers. In de berekening is rekening gehouden met het feit dat een aantal medewerkers het ziekenhuis verlaat voordat zij
een jubileumdatum bereiken.
Per 1 januari 2010 is het persoonlijk levensfasebeleid (PLB) opgenomen in de CAO Ziekenhuizen. Deze regeling vervangt de
bestaande levensfase afhankelijke verlofregelingen. Werknemers die op 31 december 2009 in de leeftijdscategorie 45 t/m 49 jaar
vallen hebben op het moment dat zij 55 jaar worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen, recht op een eenmalige storting van
200 uur verlof in het PLB.
In 2016 is er een voorziening getroffen voor de nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag over de vakantie uren van de jaren
2012, 2013 en 2014.
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PASSIVA
11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Schulden aan banken

93.627.397

93.817.579

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

93.627.397

93.817.579

2016
€

2015
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

112.439.092
15.000.000
18.621.514

135.430.281
0
22.991.189

Stand per 31 december

108.817.579

112.439.092

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

15.190.182

18.621.514

Stand langlopende schulden per 31 december

93.627.397

93.817.579

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

15.190.182
93.627.397
35.930.048

18.621.514
93.817.579
38.359.494

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:

De boekwaarde van de schulden aan banken wordt geacht een redelijke benadering van de reële waarde te zijn. De reële waarde
bedraagt EUR 116,9 mln. De reële waarde van de leningen wijkt licht af van de boekwaarde.
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
• pandrecht op vorderingen;
• pandrecht op roerende zaken.
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12. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren
Te betalen intrest
Schulden aan groepsmaatschappijen:
- Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente
- ZGT Cleancare BV
- Boekelo Kuur BV
- THC Oost BV
Nog te betalen kosten en overige schulden
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-16
€

31-dec-15
€

20.097.421
8.917.126
15.190.182
7.297.825
1.339.169
679.826
4.095.432
15.425.836
43.910.022
1.221.028

0
8.527.772
18.621.514
7.207.787
1.023.780
1.299.385
4.035.758
13.649.209
100.963.829
1.605.696

15.477
391.523
307.537
529.778
12.927.495

15.477
372.730
299.326
529.778
13.464.295

132.345.676

171.616.336

Toelichting:

De kredietfaciliteit bedraagt per 31 december 2016:
- bij de ABN Amro Bank N.V. € 23,85 mln.
- bij de ING Bank N.V. € 23,85 mln.
De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteiten in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. en
Met de banken zijn daarnaast de volgende convenanten afgesproken:
• negative pledge
• pari passu
• een debt service coverage ratio van 1,20
• een solvabiliteit van 17% voor 2015, oplopend tot 20% voor 2018 en verder.
Onder de post Ontvangen voorschotten minus onderhanden werk is het saldo opgenomen van de van de zorgverzekeraars
ontvangen voorschotten voor het onderhanden werk en voor de conversiefinanciering enerzijds en het onderhanden werk
anderzijds.

13. Financiële instrumenten

De financiële instrumenten zijn toegelicht in de toelichting op de geconsolideerde balans.
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14. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere
sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling
vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling
vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het
opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2016 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.049 miljoen (prijsniveau 2015).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2016. Stichting
Ziekenhuisgroep Twente is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de
balans van de stichting per 31 december 2016.
Overige niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
(> € 250.000 per jr.)
Aard van de verplichting

Looptijd tot

Bedrag
per jaar
€ 1.000

Contracten:

Huur en wassen linnen en wassen dienstkleding
Schoonmaakwerkzaamheden door derden
Siemens (Integrated Service Management)
Microsoft Ireland Operations Ltd.
CHG-Meridian Nederland BV

31-12-2019
onbepaalde tijd
31-12-2020
31-12-2018
30-11-2021

1.045
4.500
3.928
658
349

Investeringsverplichtingen
Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investeringsverplichtingen van € 4,0 miljoen.
Garantiestelling
Tot zekerheid van de geldlening verstrekt door Rabobank aan ZGT Vastgoed B.V., groot in hoofdsom € 2,7 miljoen,
heeft ZGT zich garant gesteld voor de betaling van de rente- en aflossingsverplichtingen.
ZGT heeft zich borg gesteld voor ZGT Vastgoed B.V. ten gunste van ABN AMRO Bank N.V.
Hypotheek en verpanding roerende zaken
In verband met de kredietverstrekking door ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. is er door de Stichting
Ziekenhuisgroep Twente een hypotheekrecht verstrekt op registergoederen van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente,
een pandrecht op vorderingen en een pandrecht op roerende zaken.
Fiscale eenheid
ZGT maar deel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met ZGT Vastgoed BV, THC Oost BV, ZGT Private Activiteiten BV
en ZGT Holding BV.
Elke rechtspersoon is volgens de wet aansprakelijk voor de verschuldigde belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken
rechtspersonen. Ultimo 2016 bedragen de schulden van de ficale eenheid € 635.667.
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Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

278.774.989
500.269
133.978.867

41.726.110
0
41.670.454

179.307.664
0
142.559.088

11.874.062
0
0

0
0
0

511.682.825
500.269
318.208.409

Boekwaarde per 1 januari 2016

145.296.391

55.656

36.748.576

11.874.062

0

193.974.685

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- in gebruik genomen activa in uitvoering
- afschrijvingen
- rubricering
- terugname bijz. waardeverminderingen

11.418.039
0
11.527.772
5.726
0

0
0
27.828
0
0

5.354.544
0
10.578.453
-5.726
0

17.423.710
14.182.154
0
0
0

0
0
0
0
0

34.196.293
14.182.154
22.134.053
0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

20.278.831
0
20.278.831

0
0
0

0
0
0

20.278.831
0
20.278.831

75.297
0
75.297
0

0
0
0
0

145.509
0
104.630
40.879

0
0
0
0

0
0
0
0

220.806
0
179.927
40.879

-104.007

-27.828

-5.270.514

3.241.556

0

-2.160.793

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

290.123.457
500.269
145.431.342

41.726.110
0
41.698.282

164.232.142
0
132.754.080

15.115.618
0
0

0
0
0

511.197.327
500.269
319.883.704

Boekwaarde per 31 december 2016

145.192.384

27.828

31.478.062

15.115.618

0

191.813.892

5,0% / 10,0%

5,0%

10,0% / 20,0%

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€
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Totaal

€
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5.1.17 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen
€

Overige
deelnemingen
€

Vorderingen op
groepsmaatschappijen
€

Boekwaarde per 1 januari 2016
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Acquisities van deelnemingen
Nieuwe/vervallen consolidaties
Verstrekte leningen / verkregen effecten
Ontvangen dividend / aflossing leningen
(Terugname) waardeverminderingen
Amortisatie (dis)agio

64.414

1.557.322

0

1.638

-99.623

Boekwaarde per 31 december 2016

66.052

1.457.699

0

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

Som waardeverminderingen

Overige
effecten
€

Vordering op
grond van
compensatieregeling
€

Overige
vorderingen
€

Totaal

0

0

0

0

1.621.736
0
-97.985
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

1.523.751

€

0
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BIJLAGE
5.1.18 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016 (enkelvoudig)

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
BNG
BNG
Rabobank
NAT.NED.
RVS
Amersfoortse
BNG
BNG
ABN AMRO
ABN AMRO
BNG
ING
BNG
ING
ABN AMRO
ABN AMRO
ABN AMRO
ING
ING
ING
ABN AMRO
BNG
Rabo
BNG
BNG
ABN AMRO
ING
ABN AMRO
ING
Totaal

1993
1993
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1999
1999
2005
2006
2006
2008
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2014
2014
2016
2016

3.743.687
12.705.846
6.748.526
3.289.907
6.579.813
3.403.352
5.061.465
4.934.860
6.050.433
3.630.242
2.609.236
2.609.236
4.764.692
12.000.000
28.000.000
27.500.000
12.500.000
10.000.000
27.500.000
12.500.000
10.246.305
6.780.000
3.403.352
1.928.566
2.892.847
5.000.000
5.000.000
7.500.000
7.500.000

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2015
2016
%

33
32
29
29
20
30
29
29
20
25
23
23
20
20
20
10
10
5
10
10
6
15
15
15
17
10
10
9
9

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Euroflex
Euroflex
Lineair
Lineair/bullet
Lineair
Lineair
Lineair/bullet
Pandlease
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

2,37%
2,43%
0,95%
0,90%
3,37%
6,65%
0,68%
4,72%
4,01%
3,40%
2,76%
4,20%
0,66%
6,31%
6,31%
4,58%
4,95%
3,88%
4,58%
4,95%
4,60%
3,90%
4,34%
4,17%
4,12%
2,75%
2,75%
2,25%
2,25%

€
1.247.896
3.970.577
2.327.255
1.134.451
2.268.901
1.247.896
1.745.338
1.871.843
1.210.087
1.452.097
1.588.231
1.588.227
2.620.577
5.475.000
12.775.000
14.437.500
9.531.250
500.000
14.437.500
9.531.250
1.912.461
4.633.000
2.495.792
1.474.786
2.212.179
4.375.000
4.375.000

Aflossing
in 2016

€

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500.000
7.500.000
112.439.092 15.000.000

€
113.445
397.058
232.699
113.445
2.268.901
113.445
174.533
170.168
302.522
145.210
113.445
113.446
238.235
900.000
2.100.000
2.750.000
625.000
500.000
2.750.000
625.000
1.912.461
452.000
226.890
113.445
170.167
500.000
500.000
0
0
18.621.514
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Restschuld
Restschuld
31 december
over 5 jaar
2016
€
1.134.451
3.573.519
2.094.556
1.021.006
0
1.134.451
1.570.805
1.701.676
907.565
1.306.887
1.474.786
1.474.781
2.382.342
4.575.000
10.675.000
11.687.500
8.906.250
0
11.687.500
8.906.250
0
4.181.000
2.268.902
1.361.341
2.042.012
3.875.000
3.875.000
7.500.000
7.500.000
108.817.579

Resterende
looptijd in Aflos-singsjaren eind
wijze
2016

€
567.225
1.588.231
930.911
453.780
0
567.225
698.140
850.838
0
580.839
907.561
907.551
1.191.167
75.000
175.000
0
5.781.250
0
0
5.781.250
0
1.921.000
1.134.452
794.116
1.191.177
1.375.000
1.375.000
3.541.667
3.541.667
35.930.048

Aflossing
Gestelde zekerheden
2017
€

10
9
9
9
0
10
9
10
3
8
12
13
10
12
12
4
4
0
4
4
0
10
10
10
12
8
8
9
9

Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Annuïtair
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag

113.445
397.058
232.729
113.445
0
113.445
174.533
170.168
302.522
145.210
113.445
113.446
238.235
900.000
2.100.000
2.750.000
625.000
0
2.750.000
625.000
0
452.000
226.890
113.445
170.167
500.000
500.000
625.000
625.000
15.190.182

Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening
zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties
2016
€

2015
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

280.497.556
8.698.861

278.275.647
7.901.487

Totaal

289.196.417

286.177.134

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

In 2010 is het Orthopedisch Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) opgericht. OCON is een besloten vennootschap die voor ZGT de
orthopedische verrichtingen uitvoert en fungeert als onderaannemer. Dit betekent dat een gedeelte van de DBC's/DBC-zorgproducten (
€ 31,8 mln.) niet als omzet van ZGT kan worden aangemerkt. Dit geldt ook voor in 2015 opgrichte Nocepta (€ 2,0 mln).

17. Subsidies

De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Subsidies Zvw-zorg
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

2.522.103
6.230.077
294.786

2.418.430
7.227.055
155.725

Totaal

9.046.966

9.801.209

Toelichting:
Er is minder inzet van AIO's is gerealiseerd waardoor de werkelijke subsidie lager is dan de oorspronkelijke beschikking en dan
voorgaand jaar.

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Overige dienstverlening:
- vergoeding levering medicijnen aan verpleeghuizen en apotheken
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
- dienstverlening aan medische staf
- overige opbrengsten

6.596.073

6.577.269

2.950.401
26.014.974

2.816.953
25.830.041

Totaal

35.561.448

35.224.263

Toelichting:

De stijging van de overige opbrengsten wordt met name veroorzaakt door de opening van de poliklinische apotheek in Almelo in april
2015. Onder de overige opbrengsten zijn naast de opbrengsten van de poliklinische apotheek, de vergoeding voor uitgeleend personeel
en verhuur onroerend goed ook de vergoedingen voor de dienstverlening aan OCON opgenomen.
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten:
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Medisch specialisten

108.949.681
17.357.208
9.679.807
5.910.760
141.897.456
2.470.088
3.463.048

107.243.304
16.067.569
9.112.693
5.901.062
138.324.628
3.677.881
3.394.805

Totaal personeelskosten

147.830.592

145.397.314

netto
doorbelast aan derden

2.242
65

2.248
83

totaal aantal personeelsleden

2.307

2.331

2016
€

2015
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

22.134.053

22.317.559

Totaal afschrijvingen

22.134.053

22.317.559

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
21. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

48.247.759

47.200.000

Totaal

48.247.759

47.200.000

2016
€

2015
€

9.754.480
16.744.255
75.284.702

10.080.184
15.668.198
72.222.322

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
Subtotaal

2.811.487
2.112.629
603.223
5.527.338

2.609.798
2.169.153
468.404
5.247.355

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

1.026.181
573.666

1.121.207
-330.603

108.910.623

104.008.661

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiëntgebonden kosten

Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting:

De patiëntgebonden kosten zijn gestegen als gevolg van de toename van de productie. De gestegen productie heeft deels geleid tot
hogere opbrengsten.
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23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

5.266
5.266

6.923
6.923

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-4.890.347
-4.890.347

-5.845.358
-5.845.358

Totaal financiële baten en lasten

-4.885.080

-5.838.435

100

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.2 OVERIGE GEGEVENS

101

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in
de vergadering van 24 juli 2017.
De raad van toezicht van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in
de vergadering van 24 juli 2017.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen bepaling omtrent resultaatbestemming opgenomen.
5.2.3 Nevenvestigingen

Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft ziekenhuislocaties in Hengelo en Almelo.
5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
A.A.M. Ruikes

24 juli 2017

W.G.
W.H.J. Odding

24 juli 2017

W.G.
T.E. van Scheijndel

24 juli 2017

W.G.
L. Hilbers

24 juli 2017

W.G.
T. Wiggers

24 juli 2017

W.G.
M.H. Oosterwijk

24 juli 2017

W.G.
J.F.M. van Rooijen

24 juli 2017

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Ziekenhuisgroep Twente

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Ziekenhuisgroep Twente (hierna ‘de stichting’) te
Almelo (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Ziekenhuisgroep Twente per 31 december 2016
en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De jaarrekening bestaat uit:
1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;
2 de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2016; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling controleprotocol WNT 2016 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ziekenhuisgroep Twente zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Materiële onzekerheid over de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘Continuïteit’ in de toelichting op pagina 50 van
Stichting Ziekenhuisgroep Twente, waarin uiteengezet is dat de entiteit afhankelijk is van een
positieve toekomstige resultaatontwikkeling en de bereidwilligheid van de bank om aan haar
financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Deze condities duiden op het bestaan van
een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over
de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van
deze aangelegenheid.
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Verklaring over de in het jaardocument opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere
informatie, die bestaat uit:
—

het maatschappelijk verslag;

—

de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
—

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

—

alle informatie bevat die op grond van de Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RvW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het maatschappelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Titel 9 Boek 2
BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de
jaarrekening
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is de Raad
van Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de Raad van Bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur afwegen of de stichting in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad van Bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. De Raad van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid,
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de stichting;

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van
Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

— het vaststellen dat de door de Raad van Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de
aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Amstelveen, 24 juli 2017
KPMG Accountants N.V.
M.W.J. van de Luur RA
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Bijlage 1
Publicatielijst ZGT 2016

Anesthesie
A nurse-initiated pain protocol in the ED improves pain treatment in patients with
acute musculoskeletal pain.
Pierik JG, Berben SA, IJzerman MJ, Gaakeer MI, van Eenennaam FL, van Vugt AB,
Doggen CJ.
Int Emerg Nurs. 2016 Jul;27:3-10.
Prehospital paths and hospital arrival time of patients with acute coronary
syndrome or stroke, a prospective observational study.
Doggen CJM, Zwerink M, Droste HM, Brouwers PJ, van Houwelingen GK, van
Eenennaam FL, Egberink RE.
BMC Emergency Med 2016; 16(1): 1.
Wireless non-invasive continuous respiratory monitoring with FMCW radar: a
clinical validation study.
van Loon K, Breteler MJ, van Wolfwinkel L, Rheineck Leyssius AT, Kossen S, Kalkman
CJ, van Zaane B, Peelen LM.
J Clin Monit Comput. 2016 ;30(6):797-805.

Cardiologie
Acquired aortacameral fistula occuring late after infective endocarditis an
emblematic case and review of 38 reported cases.
Said SA, Mariani MA.
World J Cardiol. 2016 8 (8): 488-495.
Behandeling van hartfalen op geleide van (NT-pro)BNP.
Linssen GC.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016; 160:A9814.
Bifurcation treatment with novel, highly flexible drug-eluting coronary stents in
all-comers: 2-year outcome in patients of the DUTCH PEERS trial.
van der Heijden LC, Kok MM, Lam MK, Danse PW, Linssen GC.
Clin Res. Cardiol. 2016; 105 (3): 206-215.
Characteristics of Congenital Coronary Artery Fistulas Complicated with Infective
Endocarditis: Analysis of 25 Reported Cases.
Said SA.
Congenit Heart Dis. 2016; 11 (6): 756-765.
Clinical Outcome After Myocardial Infarction Treated With Resolute Integrity and
Promus Element Stents: Insights From DUTCH PEERS (TWENTE II) Randomized
Trial.
van Houwelingen KG, van der Heijden L, Lam MK, Lowik M, Danse P, Tjon Joe Gin RM,
Jessurun GA, Anthonio RL, Sen H, Linssen GC, IJzerman MJ, Doggen CJ, von Birgelen C.
J Am Coll Cardiol. 2016 Nov 1;68(18S):B70.
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Congenital coronary artery fistulas complicated with pulmonary hypertension:
Analysis of 211 cases.
Said SA.
World J Cardiol. 2016; 8 (10): 596-605.
Impact of Gender and Age on 3-Year Clinical Outcome and Chest Pain of Patients
With Coronary Artery Disease Treated With Contemporary Drug-Eluting Stents: A
Patient-Level Pooled Analysis.
Kok M, van der Heijden L, Lowik M, Zocca P, Doggen CJ, Danse P, Anthonio RL, Hartmann
M, Linssen GC, Maas A, Mehran R, von Birgelen C.
J Am Coll Cardiol. 2016 Nov 1;68(18S):B146.
Long-term outcome and chest pain in patients with true versus non-true
bifurcation lesions treated with second-generation drug-eluting stents in the
TWENTE trial.
van Houwelingen KG, van der Heijden LC, Lam MK, Kok MM, Löwik MM, Louwerenburg
JW, Linssen GC, IJzerman MJ, Doggen CJ, von Birgelen C.
Heart Vessels. 2016 Nov;31(11):1731-1739.
Outcome After Myocardial Infarction Treated With Resolute Integrity and Promus
Element Stents: Insights From the DUTCH PEERS (TWENTE II) Randomized Trial.
van Houwelingen KG, Lam MK, Löwik MM, Danse PW, Tjon Joe Gin RM, Jessurun GA,
Anthonio RL, Sen H, Linssen GC, IJzerman MJ, Doggen CJ, von Birgelen C.
Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2016;69:1152-1159.
Septic Pulmonary Embolism Caused by Infected Pacemaker Leads After
Replacement of a Cardiac Resynchronization Therapy Device.
Said SA, Nijhuis R, Derks A, Droste H.
Am J Case Rep. 2016 Jul 20;17:507-11.
Sex Difference in Chest Pain After Implantation of Newer Generation Coronary
Drug-Eluting Stents: A Patient-Level Pooled Analysis From the TWENTE and
DUTCH PEERS Trials.
Kok MM, van der Heijden LC, Sen H, Danse PW, Löwik MM, Anthonio RL, Louwerenburg
JH, de Man FH, Linssen GC, IJzerman MJ, Doggen CJ, Maas AH, Mehran R, von Birgelen C.
JACC Cardiovasc Interv. 2016 Mar 28;9(6):553-61.
Small-vessel treatment with contemporary newer-generation drug-eluting
coronary stents in all-comers: Insights from 2-year DUTCH PEERS (TWENTE II)
randomized trial.
van der Heijden LC, Kok MM, Danse PW, Schramm AR, Hartmann M, Löwik MM, Linssen
GC, Stoel MG, Doggen CJ,von Birgelen C.
Am Heart J. 2016 Jun;176:28-35.
Surgical closure of an acquired aortocameral fistula occurring late after aortic
valve endocarditis: Case report and review of the literature.
Said SA, Mariani MA.
World J Cardiol 2016; 8(8):488-495.
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The magnitude and management of chronic heart failure in the Netherlands.
De Groot S, Sadacharan S, Linssen GC.
Eur. J. Heart Fail. 2016; 18 : 188 ; suppl. 1.
Three-year safety and efficacy of treating all-comers with newer-generation
Resolute Integrity or Promus Element stents in the randomised DUTCH PEERS
(TWENTE II) Trial.
van der Heijden LC, Kok MM, Löwik MM, Danse PW, Jessurun GA, Hautvast RW, van
Houwelingen KG, Stoel MG, Hartmann M, Linssen GC, Doggen CJ, von Birgelen C.
EuroIntervention. 2016 Dec 6. [Epub ahead of print]
Two-year outcome after treatment of severely calcified lesions with newergeneration drug-eluting stents in acute coronary syndromes: A patient-level
pooled analysis from TWENTE and DUTCH PEERS.
Huisman J, van der Heijden LC, Kok MM, Louwerenburg JH, Danse PW, Jessurun GA, de
Man FH, Löwik MM, Linssen GC, IJzerman MJ, Doggen CJ, von Birgelen C.
J Cardiol. 2016 Jul; (16)30142-3.
Urine measurement indicates the plasma brain natriuretic peptide concentration
during optimization of heart failure treatment.
Hahn RG, Jaarsma T, Waldréus N, Linssen GC.
Scand J Clin Lab Invest. 2016;76:112-117.
Value of the SYNTAX score for periprocedural myocardial infarction according to
WHO and the third universal definition of myocardial infarction: insights from the
TWENTE trial.
Tandjung K, Lam MK, Sen H, de Man FH, Louwerenburg JH, Stoel MG, van Houwelingen
KG, Linssen GC, van der Palen J, Doggen CJ, von Birgelen C
EuroIntervention. 2016;12:431-40.
Very thin strut biodegradable polymer everolimus-eluting and sirolimus-eluting
stents versus durable polymer zotarolimus-eluting stents in allcomers with
coronary artery disease (BIO-RESORT): a three-arm, randomised, non-inferiority
trial.
von Birgelen C, Kok MM, van der Heijden LC, Danse PW, Schotborgh CE, Scholte M, Gin
RM, Somi S, van Houwelingen KG, Stoel MG, de Man FH, Louwerenburg JH, Hartmann M,
Zocca P, Linssen GC, van der Palen J, Doggen CJ, Löwik MM.
Lancet. 2016 Oct 28.[Epub ahead of print]

Boekhoofdstuk
Hartfalen Handboek: een beknopte leidraad voor de praktijk\ Red. Werkgroep
Harfalen NVVC. – Den Haag. – Academic Pharmaceutical Productions 2016. – Linssen
GC. Medicamenteuze behandeling van hartfalen.

Congresbijdragen:
GC Linssen:
• Advisory Board. Peer reviewed Conference report of the 2016 European Society
of Cardiology (ESC) Heart Failure Congress. Baarn: Medicom Medical Publishers,
Florence Italy, 21-24 May.
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Voordrachten
GC Linssen:
• Serelaxin bij acuut hartfalen, de RELAX-AHF2 studie. Almelo: ZGT, 16 februari.
• Ziekenhuisfusies en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Utrecht: WCN –
Holland Heart House, 29 maart.
• The magnitude and management of chronic heart failure in the Netherlands. HFAESC congres. Italy : Florence, 22th may.
• Angiotensine-receptor-neprilysine-inhibitors (ARNi) en (NT-pro)BNP bij
hartfalen. Hengelo: Regionale refereeravond Twente-Oost Achterhoek, 9 juni.
• De nieuwe ESC-richtlijnen, en focus op ivabradine en ARNI bij hartfalen. Borne :
ZGT werkgroep Hartfalen, 21 juni.
• Preview CHECK-HF: Observationeel onderzoek in hartfalenpoliklinieken in
Nederland. Zeist : Nationale Hartfalendag (voor zorgprofessionals), 30
september.
• CHECK-HF data in perspectief. Utrecht :Nationale bijeenkomst, 10 oktober.
• 2016 Europese richtlijn Acuut hartfalen. Almelo: ZGT, 11 oktober.
• Innovatieve telemonitoring (eHealth) project bij hartfalen: eerste ervaringen van
patiënten en zorgprofessionals. Almelo: Zesde ZGT Wetenschapsdag, 12 oktober.
• Rationale, ontwerp en interim patiënt-kenmerken van PARAGON-HF klinisch
onderzoek: angiotensine-receptorblokker in combinatie met neprilysineremmer
bij patiënten met stabiel diastolisch hartfalen. Almelo: Zesde ZGT
Wetenschapsdag, 12 oktober.
• Echocardiografie van de aortaklep. Hengelo: ZGT werkgroep Hartfunctie, 8
november.

Dermatologie
Body mass index predicts discontinuation due to ineffectiveness and female sex
predicts discontinuation due to side-effects in patients with psoriasis treated with
adalimumab, etanercept or ustekinumab in daily practice.
Zweegers J, van den Reek JM, van de Kerkhof PC, Otero ME, Kuijpers AL, Koetsier MI,
Arnold WP, Berends MA, Weppner-Parren L, Ossenkoppele PM, Njoo MD, Mommers
JM, van Lümig PP, Driessen RJ, Kievit W, de Jong EM.
Br J Dermatol. 2016 Aug;175(2):340-7.
Comparison of the one and 5-years effectiveness of adalimumab, etanercept and
ustekinumab in psoriasis patients in daily clinical practice: Results from the
prospective BioCAPTURE registry.
Zweegers J, Groenewoud JM, van den Reek JM, Otero ME, van de Kerkhof PC, Driessen RJ,
van Lümig PP, Njoo MD, Ossenkoppele PM, Mommers JM, Koetsier MI, Arnold WP,
Andriessen MP, Kuijpers AL, Berends MA, Kievit W, de Jong EM.
Br J Dermatol. 2016 Aug 31. doi: 10.1111/bjd.15023. [Epub ahead of print]
E-health cognitive behavioral treatment for patients with psoriasis : a randomized
controlled trial.
van Beugen S, Ferwerda M, van Middendorp H, Smit J, Zeeuwen-Franssen M, Kroft EB
Acta dermato-Venereol. 2016 ; 96 (217) : 125-6.
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Frequency of and predictors for a high clinical response in psoriasis patients on
biologic therapy in daily practice.
Zweegers J, Roosenboom B, van de Kerkhof PC, van den Reek JM, Otero ME, Atalay S,
Kuijpers AL, Koetsier MI, Arnold WP, Berends M, Weppner-Parren L, Bijen M, Njoo MD,
Mommers JM, van Lümig PP, Driessen RJ, Kievit W, de Jong EM.
Br J Dermatol. 2016 Jul 25. [Epub ahead of print]
Tailored Therapist-Guided Internet-Based Cognitive Behavioral Treatment for
Psoriasis: A Randomized Controlled Trial.
van Beugen S, Ferwerda M, Spillekom-van Koulil S, Smit JV, Zeeuwen-Franssen ME,
Kroft EB, de Jong EM, Otero ME, Donders AR, van de Kerkhof PC, van Middendorp H,
Evers AW.
Psychother Psychosom. 2016 Aug 11;85(5):297-307.
Zeldzame cutane manifestatie van een actuele aandoening in Nederland.
Kroft EB, Roorda D.
NtVD 2016 volume 26, nummer 10, november.

Richtlijn
Addendum richtlijn neo-varices 2016.

Voordrachten
EB Kroft:
• Korte voordracht kwaliteitsdag NVDV, gezien functie als secretaris domeingroep
vaten, januari.
• Nascholing doktersassistenten en verpleegkundigen flebologie. Almelo: ZGT,
januari.
• Nascholing ulcera cruris, wijkverpleegkundigen, ulceraverpleegkundigen,
doktersassistenten en thuiszorgmedewerkers regionaal, 7 april.
• Varices en ulcera cruris met wondverbandmiddelen. Almelo: onderwijsavond
ZGT, 26 mei.
• Inhoud allergietesten-type IV allergieën. Almelo: regiooverlegsvergadering,
presentatie als voorzitter zorgprocessen, 6 juni.
• Coassistentenonderwijs over de PROVOKE, efflorescentieleer. Almelo, 12
september.
• Geaccrediteerde nascholing aan huisartsen : varices, varicesbehandelingen en
ulcus cruris opzet regio. Almelo, 22 en 24 november.
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E-Health
A Renewed Framework for the Evaluation of Telemedicine.
Jansen-Kosterink S, Vollenbroek-Hutten MM, Hermens H.
Venice, Italy: 8th International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social
Medicine.
E-TELEMED 2016.
Building bridges for innovation in ageing: Synergies between Action Groups of the
EIP on AHA.
Bousquet J, Bewick M, Cano A, Eklund P, Fico G, Goswami N, Mair A, VollenbroekHutten MM.
The journal of nutrition, health & aging 2016; 1-13.
MyHealthFrame-design and evaluation of a minimally invasive communication
platform for telemedicine services aimed at older adults.
Nassabi MH, Akker H, Bittner, M, Kemerink C, Beijnum BJ, Hermens H, VollenbroekHutten, MM.
HEALTHINF 2016; 73 CR: 322-329.
The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing Synergies:
Protocol for a Prospective Observational Study to Measure the Impact of a
Community-Based Program on Prevention and Mitigation of Frailty (ICP - PMF) in
Community-Dwelling Older Adults.
Liotta G, Orfila F, Vollenbroek-Hutten M, Roller-Winsberger R, Illario M, Musian D,
Alvino S, O'Caoimh R, Cano A, Molloy W, Iaccarino G, Marazzi MC, Inzerilli MC, Madaro O,
Paul C, Csonka P, Vince AC, Menditto E, Maggio M, Scarcella P, Gilardi F, Lucaroni F,
Abete P, Girardi V, Barra R, Palombi L.
Transl Med UniSa. 2016 Nov 1;15:53-66.
Toward patient-centerd telerehabilitation design: understanding chronic pain
patients'preferences for web-based exercise telerehabilitation using a discrete
choice experiment.
Cranen K, Groothuis-Oudshoorn CG, Vollenbroek-Hutten MM, Ijzerman MJ.
J Med Internet Res. 2016; 18 (12): e327.

Farmacologie
Low caspofungin exposure in patients in the Intensive Care Unit.
van der Elst KC, Veringa A, Zijlstra JG, Beishuizen A, Klont R, Brummelhuis-Visser P,
Uges DR, Touw DJ, Kosterink JG, van der Werf TS, Alffenaar JC.
Antimicrob Agents Chemother. 2016 Nov 14.[Epub ahead of print]
Prescription behavior for gastroprotective drugs in new users as a result of
communications regarding clopidogrel–proton pump inhibitor interaction.
Kruik-Kollöffel WJ, Palen J, Kruik HJ, Herk-Sukel MP, Movig, KL.
Pharmacology Research & Perspectives,2016 4(4).
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Sertraline for HIV-associated cryptococcal meningitis.
Veringa A, van der Elst KC, Day JN, Thwaites GE, Alffenaar JW.
Lancet Infect Dis. 2016 Oct;16(10):1111.
The influence of oral contraceptives on overnight 1 mg dexamethasone
suppression test.
Vastbinder M, Kuindersma M, Mulder AH, Schuijt MP, Mudde AH.
Neth J Med. 2016 May;74(4):158-61.
Therapeutic drug monitoring of monoclonal antibodies in inflammatory and
malignant disease: Translating TNF-α experience to oncology.
Oude Munnink TH, Henstra MJ, Segerink LI, Movig KL, Brummelhuis-Visser P.
Clin Pharmacol Ther. 2016 Apr;99(4):419-31.
Therapeutic Drug Monitoring of Posaconazole: an Update.
Dekkers BG, Bakker M, van der Elst KC, Sturkenboom MG, Veringa A, Span LF,
Alffenaar JC.
Curr Fungal Infect Rep. 2016;10:51-61. Epub 2016 May 7.

Voordrachten
L. Krens:
• Continued use of outpatient prescription drugs and self management in patients
hospitalized on a cardiology ward does not improve medication knowledge.
Ziekenhuisfarmacie dagen 10-11 november.
• Evaluation of a clinical decision support system (CDSS) to optimize cytotoxic
drug dosing in cancer patients with renal insufficiency. Ziekenhuisfarmacie dagen
10-11 november.
• Pharmacy in low income countries. Leiden: Opleiding geneeskunde LUMC, minor
global Health, 21 september.
• Evaluation of a clinical decision support system (CDSS) to optimize cytotoxic
drug dosing in cancer patients with renal insufficiency.Kopenhagen: Esmo
congres,7-12 oktober.
W. Kruik-Kollöffel:
• Meer omzettingen naar “veilige” maagbeschermers na berichten rond interactie
met clopidogrel. Ziekenhuisfarmacie dagen 10-11 november.
• Prescription behavior for gastroprotective drugs in new users as a result of
communications regarding clopidogrel - proton pump inhibitor interaction.
• Dublin: International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk
Management (ICPE), 25-28 august.

Geestelijke verzorging
Kom terug, kom terecht.
Holtrust B.
Kwintet 2016 sept.
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Voordrachten
HF Remmers:
• ZGT 2020, 7 beloftes, Eigen regie en Co-makership. Almelo: voordracht aan
werkgroep en RvB, 13 december.
• Eigen regie en Co-makership. Almelo: studiedag commissie ethiek, 15 december.
A. Scholte:
• verhalencirkel, palliatieve netwerken, 3 november.
AF Stienstra:
• Opening ruimtes voor rust en ontmoeting. Almelo : ZGT, 6 december.

Geriatrie
User draagt bij aan voorspelling revalidatieduur GRZ.
Frowijn T, Vermeer M, Koop R, Schreuder R.
Tijdschr Ouderengeneeskd. 2016 aug. (4).

Voordrachten
EM Regtuijt:
• Case-based discussion- Sarcopenia and frailty: Can we treat it? Rome: Faculty AO
Trauma Master Course Fragility Fractures and Orthogeriatrics, 17-19 march.
• Delirium. Rome: Faculty AO Trauma Master Course Fragility Fractures and
Orthogeriatrics, 17-19 march.
• Case- based discussion- Treatment and prevention of malnutrition. Rome: Faculty
AO Trauma Master Course Fragility Fractures and Orthogeriatrics, 17-19 march.
• Case- based discussion- Polypharmacy: medication in the elderly. Almelo: Faculty
AO Trauma Course Fragility Fractures and Orthogeriatrics, 7- 8 june.
• Assessment of malnutrition, sarcopenia and frailty. Almelo: Faculty AO Trauma
Course Fragility Fractures and Orthogeriatrics, 7- 8 june.
• Round table discussion- How do you manage. Almelo: Faculty AO Trauma Course
Fragility Fractures and Orthogeriatrics, 7- 8 june.

Gynaecologie
A multivariable model to guide the decision for pessary placement to prevent
preterm birth in women with a multiple pregnancy: a secondary analysis of the
ProTWIN trial.
Tajik P, Monfrance M, van 't Hooft J, Liem SM, Schuit E, Bloemenkamp KW, Duvekot HJ,
Nij Bijvank B, Franssen MT, Oudijk MA, Scheepers HC, Sikkema JM, Woiski M, Mol BW,
Bekedam DJ, Bossuyt PM, Zafarmand MH.
Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Jul;48(1):48-55.
An economic analysis of immediate delivery and expectant monitoring in women
with hypertensive disorders of pregnancy, between 34 and 37 weeks of gestation
(HYPITAT-II).
van Baaren GJ, Broekhuijsen K, van Pampus MG, Ganzevoort W, Sikkema JM, Woiski MD,
Oudijk MA, Bloemenkamp K,Scheepers H, Bremer HA, Rijnders R, van Loon AJ, Perquin
D, Sporken J, Papatsonis D, van Huizen ME, Vredevoogd CB, Brons J, Kaplan M, van Kaam
AH, Groen H, Porath M, van den Berg PP, Mol B, Franssen M, Langenveld J; HYPITAT-II
Study Group.
BJOG. 2016 Mar 10. [Epub ahead of print]
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Practice variation of vaginal birth after cesarean and the influence of risk factors
at patient level: a retrospective cohort study.
Kuppens SM, Kwee A, Langenveld J, Lim FT, Melman S, Sikkema JM, Smits LJ, Visser H,
Woiski M, Scheepers HC, Hermens RP.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 Nov 16.[Epub ahead of print]
Prediction of progression to severe disease in women with late preterm
hypertensive disorders of pregnancy.
Zwertbroek EF, Broekhuijsen K, Langenveld J, van Baaren GJ, van den Berg PP, Bremer
HA5, Ganzevoort W, van Loon AJ, Mol BW, van Pampus MG, Perquin DA, Rijnders RJ,
Scheepers HC, Sikkema MJ, Woiski MD, Groen H, Franssen MT; HYPITAT-II study
group.|
Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 Oct 28. [Epub ahead of print]
Randomized Trial of a Lifestyle Program in Obese Infertile Women.
Mutsaerts MA, van Oers AM, Groen H, Burggraaff JM, Kuchenbecker WK, Perquin DA,
Koks CA, van Golde R, Kaaijk EM, Schierbeek JM, Oosterhuis GJ, Broekmans FJ,
Bemelmans WJ, Lambalk CB, Verberg MF, van der Veen F, Klijn NF, Mercelina PE, van
Kasteren YM, Nap AW, Brinkhuis EA, Vogel NE, Mulder RJ, Gondrie ET, de Bruin JP,
Sikkema JM, de Greef MH, ter Bogt NC, Land JA, Mol BW, Hoek A.
N Engl J Med. 2016 May 19;374(20):1942-53.
Vaginal prolapse repair with or without a midurethral sling in women with genital
prolapse and occult stress urinary incontinence: a randomized trial.
van der Ploeg JM, Rengerink KO, van der Steen A, van Leeuwen JH, van der Vaart CH,
Roovers JW; Dutch Urogynaecology Consortium.
Int Urogynecol J. 2016 Jul; 27(7):1029-38.
Word catheter and marsupialisation in women with a cyst or abscess of the
Bartholin gland (WoMan-trial): a randomised clinical trial.
Kroese JA, van der Velde M, Morssink LP, Zafarmand MH, Geomini P,van Kesteren PJ,
Radder CM, van der Voet LF, Roovers JP, Graziosi GC, et al.
BJOG 2016; 124: 243–249.

Voordrachten:
ALVeenstra van Nieuwenhoven:
• Evaluatie van de bekkenbodem met behulp van een kantelbare MRI-scan,
Gynaecongres NVOG, 2016.

Heelkunde
A shift in priority in diabetic foot care and research: 75% of foot ulcers are
preventable.
Bus SA, Van Netten JJ.
Diab Metab Res Rev. 2016; jan 32 (suppl.1):195-200.
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Aortic Calcification Increases the Risk of Anastomotic Leakage After Ivor-Lewis
Esophagectomy.
Goense L, van Rossum PS, Weijs TJ, van Det MJ, Nieuwenhuijzen GA, Luyer MD, van
Leeuwen MS, van Hillegersberg R, Ruurda JP, Kouwenhoven EA.
Ann Thorac Surg. 2016 Apr 22.
Avulsie van de proximale hamstrings : casus.
Banierink EG, ten Cate WA.
Ned Tijdschr Traum. 2016 (1):18-20.
Communication techniques for improved acceptance and adherence with
therapeutic footwear.
van Netten JJ, Francis A, Morphet A, Fortington LV, Postema K, Williams A.
Prosthet Orthot Int. 2016 Jun 8. [Epub ahead of print]
Diabetes, Lower-Extremity Amputation, and Death:Comment on Hoffstad et al.
van Netten JJ, Fortington LV, Hinchliffe RJ.
Diabetes Care. 2016 Feb;39(2):e26.
Early Post-operative Mortality After Major Lower Limb Amputation: A Systematic
Review of Population and Regional Based Studies.
van Netten JJ, Fortington LV, Hinchliffe RJ, Hijmans JM.
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2016 Feb; 51(2):248-57.
Immediate Postoperative Oral Nutrition Following Esophagectomy: A Multicenter
Clinical Trial.
Weijs TJ, Berkelmans GH, Nieuwenhuijzen GA, Dolmans AC, Kouwenhoven EA, Rosman
C, Ruurda JP, van Workum F, van Det MJ, Silva Corten LC, van Hillegersberg R, Luyer
MD.
Ann Thorac Surg. 2016 Jun 11.[ Epub ahead of print]
Improved 1-year mortality in elderly patients with a hip fracture following
integrated orthogeriatric treatment.
Folbert EC,Hegeman JH,Vermeer M, Regtuijt EM, vd Velde D, ten Duis HJ, Slaets JP.
Osteoporosis International 2016.
Improved Functional Results After Minimally Invasive Esophagectomy:
Intrathoracic Versus Cervical Anastomosis.
van Workum F, van der Maas J, van den Wildenberg FJ, Polat F, Kouwenhoven EA, van
Det MJ, Nieuwenhuijzen GA, Luyer MD, Rosman C.
Ann Thorac Surg. 2016 Sep 24. [Epub ahead of print]
Incidence and prognostic factors of chronic pain after isolated musculoskeletal
extremity injury.
Pierik JG, IJzerman MJ, Gaakeer MI, Vollenbroek-Hutten MM, van Vugt AB, Doggen CJ.
Eur J Pain. 2016 May;20(5):711-22.
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Intrathoracic versus Cervical ANastomosis after minimally invasive
esophagectomy for esophageal cancer: study protocol of the ICAN randomized
controlled trial.
van Workum F, Bouwense SA, Luyer MD, Nieuwenhuijzen GA, van der Peet DL, Daams
F, Kouwenhoven EA, van Det MJ.
Trials 2016; 17 : 505.
IWGDF Guidance on the prevention of foot ulcers in at-risk patients with diabetes.
Bus SA, Van Netten JJ, Lavery LA, Monteiro-Soares M, Rasmussen A, Jubiz Y.
Diab Metab Res Rev. 2016; jan 32 (suppl.1):16-24.
Minor amputation does not negatively affect health-related quality of life as
compared to conservative treatment in patients with a diabetic foot ulcer: an
observational study.
Pickwell K, Siersma V, Kars M, Apelqvist J, Bakker K, Edmonds M, Holstein P, Jirkovská A,
Jude EB, Mauricio D, Piaggesi A, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic-Rovan V, van
Acker K, van Baal JG, Schaper N.
Diabetes Metab Res Rev. 2016 Oct 28.[Epub ahead of print]
Nutritional route in oesophageal resection trial II (NUTRIENT II): study protocol
for a multicentre open-label randomised controlled trial.
Berkelmans GH, Wilts BJ, Kouwenhoven EA, Kumagai K, Nilsson M, Weijs TJ,
Nieuwenhuijzen GA, van Det MJ, Luyer MD.
BMJ Open2016 aug 5;6(8):e)11979.
Prediction of early mortality following hip fracture surgery in frail elderly: the
Almelo Hip Fracture Score (AHFS).
Nijmeijer WS, Folbert EC, Vermeer M, Slaets JP,Hegeman JH.
Injury 2016. DOI 10.1016/j.injury.2016.07.022.
Prevention and Management of Foot Problems in Diabetes: A Summary Guidance
for Daily Practice Based on the 2015 IWGDF Guidance Documents.
Schaper NC, Van Netten JJ, Apelqvist J, Lipsky BA, Bakker K.
Diab Metab Res Rev. 2016; jan 32 (suppl.1):7-15.
Prevention of foot ulcers in the at-risk patient with diabetes: a systematic review.
Van Netten JJ, Price PE, Lavery LA, Monteiro-Soares M, Rasmussen A, Jubiz Y, [et al.]
Diab Metab Res Rev 2016; jan 32 (suppl.1):84-98.
Randomized clinical trial of observational versus antibiotic treatment for a first
episode of CT-proven uncomplicated acute diverticulitis.
Daniels L, Ünlü Ç, de Korte N, van Dieren S, Stockmann HB, Vrouenraets BC, Consten EC,
van der Hoeven JA, Eijsbouts QA, Faneyte IF, Bemelman WA, Dijkgraaf MG, Boermeester
MA; Dutch Diverticular Disease (3D) Collaborative Study Group.
Br J Surg. 2016 Sep 30.[Epub ahead of print]
The 2015 IWGDF Guidance Documents on Prevention and Management of Foot
Problems in Diabetes: Development of an Evidence-Based Global Consensus.
Bakker K, Apelqvist J, Lipsky BA, Van Netten JJ, Schaper NC.
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Diab Metab Res Rev. 2016; jan 32 (suppl.1):2-6.
Recurrent gallstone Ileus.
Iudicello A, Vanstiphout J, Verbelen T.
Acta Chir Belg. 2016 Jun 2:1-3.
The Evaluation of More Lymph Nodes in Colon Cancer Is Associated with Improved
Survival in Patients of All Ages.
Aan de Stegge WB, van Leeuwen BL, Elferink MA, de Bock GH.
PLoS One. 2016 May 19;11(5):e0155608.
The Pareto Analysis for Establishing Content Criteria in Surgical Training.
Kramp KH, van Det MJ, Veeger NJ, Pierie JP.
J Surg Educ. 2016 Sep-Oct;73(5):892-901.
The predictive value of aptitude assessment in laparoscopic surgery: a metaanalysis.
Kramp KH, van Det MJ, Hoff C, Veeger NJ, Ten Cate Hoedemaker HO, Pierie JP.
Med Educ. 2016 Apr;50(4):409-27.
Validity, reliability and support for implementation of independence-scaled
procedural assessment in laparoscopic surgery.
Kramp KH, van Det MJ, Veeger NJ, Pierie JP.
Surg Endosc Intervent Tech. 2016; 30 (6): 2288-2300.

Voordrachten
JH Hegeman:
• Principles of comanaged care. AOTrauma Europe Masters Course – Fragility
Fractures and Orthogeriatrics. Italy: Rome, 18 and 19 march.
• Case-based lecture and discussion - around the wrist. AOTrauma Europe Masters
Course – Fragility Fractures and Orthogeriatrics. Italy : Rome, 18 and 19 march.
• Surgical basics. AOTrauma Europe Masters Course – Fragility Fractures and
Orthogeriatrics. Italy : Rome, 18 and 19 march.
• Principles of comanaged care. AOTrauma Course – Fragility Fractures and
Orthogeriatrics. Almelo: ZGT, 7 en 8 juni.
• Major steps of implementation. AOTrauma Course – Fragility Fractures and
Orthogeriatrics. Almelo: ZGT, 7 en 8 juni.
• Dutch Hip Fracture Audit – preliminary results. AOTrauma Course – Fragility
Fractures and Orthogeriatrics. Almelo: ZGT, 7 en 8 juni.
• Dutch Hip Fracture Audit. DICA Congres, Amsterdam: Beurs van Berlage, 16 juni.
S. Jeuriëns – van de Ven:
• 7 year clinical experience with laparoscopic ventral hernia repair using the
PARIETEXTM composite mesh in morbidly-obese and non-morbidly-obese
patients: a single centre cohort study. 38th Congress European Hernia Society.
Rotterdam: Beurs WTC, 5-8 juni.
EA van Kouwenhoven:
• Learning curve of minimally invasive Ivor-Lewis esophagectomy. Singapore:
ISDE, september.
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EA van Kouwenhoven, M. Lubbers en MJ van Det:
• Minimaal invasieve oesofagusresecties. Biedt de robot een helpende hand?
Zwolle : ROC, mei.
• Robot-assisted Ivor Lewis esophagectomies with hand-sewn anastomosis. Shortterm outcome. Krakau:36th European Society of Surgical Oncology Congress
(ESSO), September.
• Suction-drainage system to treat anastomotic leakage after minimally invasive
Ivor Lewis esophagectomy. Krakau: 36th European Society of Surgical Oncology
Congress (ESSO), September.
• Zuig-drainage systeem voor de behandeling van een naadlekkage na een
minimaal invasieve Ivor Lewis slokdarmresectie. Almelo: Wetenschapsdag
Ziekenhuisgroep Twente, 12 oktober.
• Is robot-assisted esophagectomy superior to minimally invasive esophagectomy?
Focus on postoperative outcome. München: 27th Annual Meeting of the European
Society for Diseases of the Esophagus (ESDE), December.
• Intraoperative lipid-rich feeding helps to minimize risk of chylothorax after
minimally invasive esophagectomy. München: 27th Annual Meeting of the
European Society for Diseases of the Esophagus (ESDE), December.
Mennes OA, van Netten JJ, van Baal JG:
• Assessment of microcirculation in the foot of people with diabetes with laser
speckle contrast imaging. Almelo: XVIe Almelose Symposium Diabetische Voet,
19 januari.
• Assessment of microcirculation in the foot of people with diabetes with laser
speckle contrast imaging. Soesterberg: NVDO Jonge onderzoekers bijeenkomst,
23 januari.
• Assessment of microcirculation in the foot of people with diabetes with laser
speckle contrast imaging. Snekkersten:North European Young Diabetologists,19
may.
• Assessment of microcirculation in the foot of people with diabetes with laser
speckle contrast imaging. Perth: ADS ADEA Annual Scientific Meeting, 24 august.
• Assessment of microcirculation in the foot of people with diabetes with laser
speckle contrast imaging. Stuttgart, Germany, Diabetic Foot Study Group, 9
september.
• Assessment of microcirculation in the diabetic foot with laser speckle contrast
imaging. Oosterbeek: Annual Dutch Diabetes Research Meeting, 1 december.
W. Nijmeijer:
• Het voorspellen van vroegtijdige mortaliteit na een heupfractuur bij kwetsbare
ouderen: de Almelo Hip Fracture Score. Veldhoven: Nederlandse Chirurgendagen,
19 mei.
• Het voorspellen van vroegtijdige mortaliteit na een heupfractuur bij kwetsbare
ouderen: de Almelo Hip Fracture Score. Euregio traumaoverleg, 7 september.
• Het voorspellen van vroegtijdige mortaliteit na een heupfractuur bij kwetsbare
ouderen: de Almelo Hip Fracture Score. Almelo: ZGT, 12 oktober.
BL Reichmann:
• De rol van de vaatchirurg bij een multidisciplinaire diabetische voetenpoli.
Veldhoven: Nederlandse chirurgendagen, 19 mei.
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Intensive care
Clinical presentation and management of an Aruban rattlesnake bite in the
Netherlands.
Dijkman MA, Damhuis DE, Meulenbelt J, de Vries I.
Clin Toxicol (Phila). 2016 Jun;54(5):447-9.

Interne geneeskunde
Abdominal pain with a remarkable origin.
Freling HG, Swartbol P, Veneman TF.
Neth J Med. 2016 Jul;74(6):270.
Answer to Photo Quiz: Abdominal pain with a remarkable origin.
An intrathoracic gas collection.
Hulleman E, Veneman Th.
Neth J Crit Care 2016;24(4):22-3.
Coma caused by Shigella toxin-producing Escherichia coli in the absence of
haemorrhagic uraemic syndrome (HUS).
Velding K, Mulder B, Oeben J, Suurmeijer A, Veneman TF.
European Journal of Case Reports in Internal Medicine 2016; 2.
Concordance of Dietary Sodium Intake and Concomitant Phosphate Load:
Implications for Sodium Interventions.
Humalda JK, Keyzer CA, Binnenmars SH, Kwakernaak AJ, Slagman MC, Laverman GD,
Bakker SJ, de Borst MH, Navis GJ.
Nutrition, metabolism & cardiovasc dis. 2016 april 18.
Effects of Vitamin D Receptor Activation and Dietary Sodium Restriction on
Residual Albuminuria in CKD: The ViRTUE-CKD Trial.
Keyzer CA, van Breda GF, Vervloet MG, de Jong MA, Laverman GD, Hemmelder MH,
Janssen WM, Lambers Heerspink HJ, Kwakernaak AJ, Bakker SJ, Navis G1, de Borst MH;
Holland Nephrology Study (HONEST) Network.
J Am Soc Nephrol. 2016 Nov 17. [Epub ahead of print]
Pseudomonas aeruginosa meningitis after visiting a swimming pool a complicated
dive : a case report.
Knapen DG, Mulder B, DeSouza F, Linssen GC,Veneman TF.
Neth J Crit Care 2016 Epub oct.
Safety analyses of the first 110 patients treated with dual HER2-blockade in the
TRAIN-2 study.
Van Ramshorst M. Van Werkhoven E. Honkoop A. Dezentje V. Oving I. Mandjes I.
Eur. J. Cancer 2016; 57: S96 ; Suppl. 2.
Safety and long-term effects of renal denervation: Rationale and design of the
Dutch registry.
Sanders MF, Blankestijn PJ, Voskuil M, Spiering W, Vonken EJ, Rotmans JI, van der
Hoeven BL, Daemen J, van den Meiracker AH, Kroon AA, de Haan MW, Das M, Bax M, van
der Meer IM, van Overhagen H, van den Born BJ, van Brussel PM, van der Valk PH, Smak
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Gregoor PJ, Meuwissen M, Gomes ME, Oude Ophuis T, Troe E, Tonino WA, Konings CJ, de
Vries PA, van Balen A, Heeg JE, Smit JJ, Elvan A, Steggerda R, Niamut SM, Peels JO, de
Swart JB, Wardeh AJ, Groeneveld JH, van der Linden E, Hemmelder MH, Folkeringa R,
Stoel MG, Kant GD, Herrman JP, van Wissen S, Deinum J, Westra SW, Aengevaeren WR,
Parlevliet KJ, Schramm A, Jessurun GA, Rensing BJ, Winkens MH, Wierema TK,
Santegoets E, Lipsic E, Houwerzijl E, Kater M, Allaart CP, Nap A, Bots ML.
Neth J Med. 2016 Jan;74(1):5-15.
THE 'SUBLIME' APPROACH: COST-EFFICACY OF A NOVEL SELF-MANAGEMENT
APPROACH FOR DIETARY SODIUM RESTRICTION IN CKD PATIENTS.
Humalda JK, Klaassen G, de Vries H, Meuleman Y, Laverman GD, Bos WJ, van der
Boog PJM, Vermeulen KM, Henkemans OA, Otten, W.
NEPHROL DIAL TRANSPLANT. 2016 ; 31 (S1): 206-207.
Toxicity of dual HER2-blockade with pertuzumab added to anthracycline versus
non-anthracycline containing chemotherapy as neoadjuvant treatment in HER2positive breast cancer: The TRAIN-2 study.
van Ramshorst MS, van Werkhoven E, Honkoop AH, Dezentjé VO, Oving IM, Mandjes IA,
Kemper I, Smorenburg CH, Stouthard JM, Linn SC, Sonke GS; Dutch Breast Cancer
Research Group (BOOG).
Breast. 2016 Aug 5. [Epub ahead of print]
Variability in response to albuminuria lowering drugs: true or random?
Petrykiv SI, de Zeeuw D, Persson F, Rossing P2, Gansevoort RT, Laverman GD,
Heerspink HJ.
Br J Clin Pharmacol. 2016 Dec 21. [Epub ahead of print]
Vitamin D receptor activator and dietary sodium restriction to reduce residual
urinary albumin excretion in chronic kidney disease (ViRTUE study): rationale
and study protocol.
Keyzer CA, de Jong MA, Fenna van Breda G, Vervloet MG, Laverman GD, Hemmelder M,
Janssen WM, Lambers Heerspink HJ, Navis G, de Borst MH.
Nephrol Dial Transplant. 2016 ; 31 (7) : 1081-7.

Voordrachten
GD Laverman:
• Sessie “de dialyse patient met diabetische voet”, Diabetische voetsymposium,
Almelo 20 Januari.
• Patient event, informatie avond voor patienten met DM type 1 (“De weg naar de
toekomst”); voordracht “Ontwikkelingen op diabetesgebied in ZGT”, Almelo, 28
januari.
• “Insuline diploma” (Geaccrediteerde Huisartsennascholing, Almelo), 3 februari
• Scholing voor Arts-assistenten en diabetesverpleegkundigen Twente,
Theaterhotel Almelo), 9 Februari.
• Docent Landelijke opleidingsdag voor Klinisch Chemici in opleiding,
“Nierinsufficientie en dialyse”, Hengelo, 10 Maart.
• Mastercursus Insuline (Geaccrediteerde Huisartsen nascholing), Doetinchem, 17
februari; Hengelo 12 april; Wolvega 21 april.
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Kindergeneeskunde
Atopic dermatitis is associated with a five-fold increased risk of polysensitisation
in children.
Broeks SA, Brand PL.
Acta Paediatr. 2016 Dec 27.. [Epub ahead of print]
Multiple giant cell lesions in a patient with Noonan syndrome with multiple
lentigines.
van den Berg H, Schreuder WH, Jongmans M, van Bommel-Slee D, Witsenburg B, de
Lange J.
Eur J Med Genet. 2016 May 26. [Epub ahead of print]
Zuigeling met gewichtsverlies.
Horst M, Rijlaardam R, Schimmelpenninck M.
Medisch Contact 2016; 71 (26): 25.

Voordrachten
D. van Bommel-Slee:
• Acute kindergeneeskunde. Krentenweggecursus voor huisartsen, 8 mei.
NG Wolters:
• Slaapproblemen bij kinderen met een verstandelijke handicap. Hengelo:
Toermalijn en Klim, 6 juni.
• De zin of onzin van slaapmedicatie bij kinderen. Hengelo: Wetenschappelijk
programma Voorjaarsvergadering Vereniging Kind en Slaap, 17 juni.
• Peuters aan de boemel. Ermelo: Congres Slaap,3 november.
1. Organisatie in samenwerking met L. Reichman van de
Voorjaarsvergadering werkgroep kind en slaap te Hengelo, 17 juni.
2. TV interview: RTL4 journaal: ziekenhuis overspoeld door jongeren met
slaapklachten, smartphone boosdoener. 2 november.

KNO
Minimally Invasive Ponto Surgery compared to the linear incision technique
without soft tissue reduction for bone conduction hearing implants: study
protocol for a randomized controlled trial.
Calon TG, van Hoof M, van den Berge H, de Bruijn AJ, van Tongeren J, Hof JR, Brunings
JW, Jonhede S, Anteunis LJ, Janssen M, Joore MA,Holmberg M, Johansson ML, Stokroos RJ.
Trials. 2016 Nov 9;17(1):540.

Voordrachten
MD Siemers:
FESS en hoofdpijn. Garderen: Speerpunten cursus KNO,3 en 6 oktober.
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Longziekten
Voordrachten
AJ Staal-van den Brekel:
• Treatment of advanced NSCLC: where are we now? Hengelo:Symposium
Targeted Therapies & Side Effect Management, 16 februari.
• Mutatie analyse bij NSCLC, overzicht gegevens van de afgelopen 5 jaar in de regio.
Rijssen:Rijsenberg Symposium, 12 oktober.
• Immunotherapie, nieuwe behandeloptie bij gemetastaseerd longkanker. Almelo:
ZGT refereeravond voor 1e lijn, 2 november.
• Tumor targeted therapy, casuistiek. Leek: Symposium UMCG, 9 november.

Medische Psychologie
Therapie voor twee.
De jong M.
Groepen 2016 juni; 11 (2): 45-51.

Voordrachten
I. van Tilborg:
• MCI en de Geheugenplusgroep. Wierden:Alzheimer café, 27 januari.
• Probus: Vergeetachtigheid, MCI, dementie? 29 november.

Microbiologie
Genomic characterization of colistin heteroresistance in Klebsiella pneumoniae
during a nosocomial outbreak.
Halaby T, Kucukkose E, Janssen AB, Rogers MR, Doorduijn DJ, van der Zanden AG, Al
Naiemi N, Vandenbroucke-Grauls CM, van Schaik W.
Antimicrob Agents Chemother. 2016 Sep 6. [Epub ahead of print]
Genomic dissection of travel-associated extended-spectrum-beta-lactamaseproducing Salmonella enterica serovar typhi isolates originating from the
Philippines: a one-off occurrence or a threat to effective treatment of typhoid
fever?
Hendriksen RS, Leekitcharoenphon P, Mikoleit M, Jensen JD, Kaas RS, Roer L, Joshi HB,
Pornruangmong S, Pulsrikarn C, Gonzalez-Aviles GD, Reuland EA, Al Naiemi N, Wester
AL, Aarestrup FM, Hasman H.
J Clin Microbiol. 2016 Feb;53(2):677-80. Epub 2014 Nov 26.
Internal and External Validation of a Computer-Assisted Surveillance System for
Hospital-Acquired Infections in a 754-Bed General Hospital in the Netherlands.
Streefkerk HR, Lede IO, Eriksson JL, Meijling MG, van der Hoeven CP, Wille JC, Hopmans
TE, Friedrich AW, Verbrugh HA,ALNaiemi NA.
Infect Control Hosp Epidemiol. 2016; 37 (11): 1355-1360.
Prevalence and risk factors for carriage of ESBL-producing Enterobacteriaceae in
Amsterdam.
Reuland EA, Al Naiemi N, Kaiser AM, Heck M, Kluytmans JA, Savelkoul PH, Elders PJ,
Vandenbroucke-Grauls CM.
J Antimicrob Chemother. 2016 Apr;71(4):1076-82.

123

Travel to Asia and traveller's diarrhoea with antibiotic treatment are independent
risk factors for acquiring ciprofloxacin-resistant and extended spectrum
betalactamase-producing Enterobacteriaceae - a prospective cohort study.
Reuland EA, Sonder GJ, Stolte I, Al Naiemi N, Koek A, Linde IB, van de Laar TJ,
Vandenbroucke-Grauls CM, van Dam AP.
Clin Microbiol Infect. 2016 May 17. [Epub ahead of print]

Neurologie
MRI characteristics of early PML-IRIS after natalizumab treatment in patients with
MS.
Wattjes MP, Wijburg MT, Vennegoor A, Witte BI, de Vos M, Richert ND, Uitdehaag BM,
Barkhof F, Killestein J, van Golde AE.
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Aug;87(8):879-84.
The interactive web-based program MSmonitor for self-management and
multidisciplinary care in multiple sclerosis: utilization and valuation by patients.
Jongen PJ, Sinnige LG,van Geel BM, Verheul F, Baart JC.
Patient Pref & Adherence 2016; 10 : 243-250.

Voordrachten
LJ Reichman:
• (Sla)appwijzer. Hengelo: ZGT voorjaarsvergadering van de werkgroep kind en
slaap,17 juni.
1. Organisatie in samenwerking met N. Wolters van de
Voorjaarsvergadering werkgroep kind en slaap te Hengelo 17 juni.

Orthopedie
25-Hydroxyvitamin D and osteoarthritis: A meta-analysis including new data.
Bergink AP, Zillikens MC, Van Leeuwen JP, Hofman A, Uitterlinden AG, van Meurs JB.
Semin Arthritis Rheum. 2016 Apr;45(5):539-46.
Cancellous and cortical bone mineral density around an elastic press-fit socket in
total hip arthroplasty.
Pakvis DF, Heesterbeek PJ, Severens M, Spruit M.
Acta Orthop. 2016 Dec;87(6):583-588.
CT-based quantification of bone stock in large head metal-on-metal unilateral
total hip replacements.
Boomsma MF, Slouwerhof I, van Lingen C, Pakvis DF, van Dalen JA, Edens MA, Ettema
HB, Verheyen CC, Maas M.
Eur J Radiol. 2016 Apr;85(4):760-3.
Double-Bundle, All-Inside Posterior Cruciate Ligament Reconstruction: A
Technique Using 2 Separate Autologous Grafts.
Hoogeslag RA, Oudelaar BW, Huis In't Veld R, Brouwer RW.
Arthrosc Tech. 2016 Sep 26;5(5):e1095-e1103.

124

Een man met knieklachten door een heupafwijking.
Oudelaar B, Peters A, Peters-Veluthamaningal C, Huis in ’t Veld R.
Huisarts en Wetenschap januari 2016, volume 59, Issue 1, 32-34.
Een pijnlijke hallux na een trap bij het voetballen.
Goudriaan WA,Homan AS,Bergink A.
Ned. Tijdschrift v. Traumachirurgie 2016,24; 5: 41–42.
Factors associated with the course of health-related quality of life after a hip
fracture.
Moerman S, Vochteloo AJ, Tuinebreijer WE, Maier AB, Mathijssen NM, Nelissen RG.
Arch Orthop Trauma Surg. 2016 Jul;136(7):935-43.
Feasibility of model-based Roentgen Stereophotogrammetric Analysis to evaluate
early migration of the trapeziometacarpal joint prosthesis.
Ooms EM, ten Brinke B, Mathijssen NM, Blom IF, Deijkers RL, Kraan GA.
BMC Musculoskelet Disord. 2016 16:295.
Good short-term and six-months follow-up results of needle aspiration of calcific
deposits (NACD) for calcific tendinitis.
Oudelaar B,Ooms EM,Huis in ’t Veld R,Schepers-Bok R,Vochteloo AJ.
European Journal of Radiology 2016. Apr;85(4):689-94.
Letter to the Editor: Editorial: How the Words We Use Affect the Care We Deliver.
Peters A, Rompen C, Huis In 't Veld R.
Clin Orthop Relat Res. 2017 Jan;475(1):292
Letter to the Editor “Modified Chevron osteotomy for hallux valgus deformity in
female athletes. A 2-year follow-up study.
Lobo J, Homan AS, Peters A.
Foot and Ankle Surgery 2016.10.001.
Measuring Fatigue Induced Changes on Kinematic and Electromyography
Measurements during Long-distance Road Cycling: 1291 Board #3 June 2, 8.
van den Hoven C, Huis in ’t Veld R,Maartens E, Reinalda J.
Medicine & Science in Sports & Exercise 2016 48(5S Suppl 1):335-336.
Modified Chevron osteotomy for hallux valgus deformity in female athletes. A 2year follow-up study
Peters A, Lobo J, Homan AS.
[Article in Press] Foot and Ankle Surgery 2016.
Model-based roentgen stereophotogrammetric analysis of the surface
replacement trapeziometacarpal total joint arthroplasty.
Ten Brinke B, Mathijssen NM, Blom I, Deijkers RL, Ooms EM, Kraan GA.
J Hand Surg Eur Vol. 2016 Feb 6. [Epub ahead of print]
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Neck of Femur Fracture in a Patient with a Chronic Osteomyelitis of the Ipsilateral
Foot.
Döring AC, Vochteloo AJ, van Doorn K, Huis In 't Veld RM, Peters A.
Case Rep Orthop. 2016;2016:2108537.
Needle aspiration of calcific deposits (NACD) for calcific tendinitis is safe and
effective: Six months follow-up of clinical results and complications in a series of
431 patients.
Oudelaar BW, Schepers-Bok R, Ooms EM, Huis In 't Veld R, Vochteloo AJ.
Eur J Radiol. 2016 Apr;85(4):689-94.
Soft tissue calcifications around the elbow; consider systemic sclerosis.
Been J, Meijer R,Rompen C,Bernelot Moens H, Huis in ’t Veld R, Vochteloo A.
Ned. Tijdschrift voor Orthopedie, 2016 accepted.
Surgical hip dislocation according to Ganz for excision of osteochondromas in
patients with multiple hereditary exostoses.
Sorel JC, Façee Schaeffer M, Homan AS,Scholtes VA,Kempen DH,Ham SJ.
Bone Joint J. feb. 2016; 98-B(2):260-5.
The Influence of Sport-Specific Fatigue on Neuromuscular Activation and Joint
Angles in ACL Reconstructed Knees: 1293 Board #5 June 2, 8: 00 AM - 10: 00 AM.
Huis 't Veld R, van den Hoven C, Maartens E, Hoogendoorn S, Hoogeslag R, Peters A,
Rompen C, Reenalda J.
Med Sci Sports Exerc. 2016 May;48(5 Suppl 1):336.
The Treatment of periprosthetic joint infections.
Goosen JH,Walenkamp GH,Geurts JA, Wagenaar FC,Jutte PC,Ploegmakers JJ, De Man
HR,Moojen DJ,Vogely C.
Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 23, Nr 2, juni 2016: 63-65.

Congresbijdragen
•

•

•

•

•

Diagnostic accuracy of MRI and MRI-arthrography in detecting TFCC lesions of
the wrist, FESSH, Santander Spain, 22-25 June.Vochteloo AJ, Huis in ’t Veld
AH,Huis in ’t Veld R,Ooms EM.
No difference in outcome after failure of initial conservative or surgical treatment
of 3- and 4-part proximal humeral fractures treated with reversed total shoulder
arthroplasty, SECEC closed meeting, Antwerp Belgium, June.Vochteloo AJ, Been
J, Smits F,Huis in ‘t Veld R.
Measuring fatigue induced changes on kinematic and electromyography
measurements during long-distance road cycling, ACSM Sport Medicine Congress,
Boston US, 31 May – 4 June. van den Hoven C,Reenalda J, Maartens E, Boelens A,
Huis in ‘t Veld R.
The Influence of Sport-Specific Fatigue on Neuromuscular Activation and Joint
Angles in ACL Reconstructed Knees, ACSM Sport Medicine Congress, Boston US,
31 May – 4 June. Huis in ’t Veld R, van den Hoven C,Maartens E, Hoogendoorn S,
Peters A, Hoogeslag RA, Rompen C, Reenalda J.
Geen verschil in uitkomst bij een Reversed Totale Schouder Prothese na falen van
initiële conservatieve en chirurgische therapie van communitieve proximale
humerus fracturen“ NOV jaarvergadering, Den Bosch Nederland, 28-29 Januari.
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•

•

•

•

•

Smits F,Ooms EM,Huis in ’t Veld R,Vochteloo AJ.
Barbotage is een effectieve en veilige behandeling voor tendinitis calcarea van de
rotator cuff: 6 maanden follow-up en complicaties bij 431 patiënten, NOV
jaarvergadering, Den Bosch Nederland, 28-29 Januari. Oudelaar B,Ooms EM,
Huis in ’t Veld R, Schepers-Bok R,Vochteloo AJ.
Feasibility of model-based Roentgen Stereophotogrammatric Analysis to evaluate
early migration of the trapeziometacarpal joint prosthesis NOV jaarvergadering,
Den Bosch Nederland, 28-29 Januari. Ooms EM, ten Brinke B, Mathijssen NM,
Blom IF,Deijkers RL,Kraan GA.
Laagveld MRI is een potentieel alternatief voor Roentgen stereophotogrammetry,
NOV najaarsvergadering, Veldhoven Netherlands, Oktober. Schröder F,ten
Haken B,Verdonschot NJ,Pakvis DF, Peters A,Vochteloo AJ, Huis in ’t Veld R.
De invloed van sport-specifieke vermoeidheid op neuromusculaire activatie en
gewrichtshoeken in VKB gereconstrueerde knieën, VSG Sport Geneeskundig
jaarcongres, Ermelo, November. van den Hoven CW,Huis in ’t Veld MH, Peters
A, Hoogeslag RA, Rompen JC,Reenalda J.
Vermoeidheid geïnduceerde veranderingen in gewrichtshoeken en spieractivatie
meetbaar gemaakt tijdens langdurig wielrennen, VSG Sport Geneeskundig
jaarcongres Ermelo,November. van den Hoven CW, Reenalda J,Boelens A,
Huis in ’t Veld R.

Voordrachten
M. Havinga:
• Nieuwe ontwikkelingen conservatief en operatief; consequenties van vigerende
richtlijnen; knie- en heupprotheses. Aandacht voor artrose, traumatisch
knieletsel, wervelkolompathologie en schouderaandoeningen. Ede : SCEM De
BijBlijfsessie, 29 januari.
• Presentatie Sagittale balans in OCON: casüistiek, RNT bijeenkomst: Enschede:
Saxion Hogeschool, 22 juni.
AS Homan:
• De hemi knieprothese. Enschede: Symposium Dr. G.J. van Hoytema Stichting “De
behandeling van knieartrose, 26 mei.
RA Hoogeslag:
• Knee complaints in the general practitioner’s office. Almelo : Boerhaave meeting.
AJ Vochteloo:
• Nascholing Ned. Ver. Voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde(NVAB). Enschede, 12
april.

Plastische Chirurgie
Complicated course of a felon: prevention is better than surgical reconstruction
Letsch MT, Kreulen M, Rakhorst HA.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160(0):D192.
In Defense of the International Collaboration of Breast Registry Activities
(ICOBRA).
Cooter R, Barnett R, Deva A, Magnusson MR, McNeil J, Perks G, Rakhorst HA, Verheyden
C.
Aesthet Surg J. 2016 Jul;36(7):NP225-7.
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Microvascular reconstruction of facial defects in settings where resources are
limited.
Rodgers W, Lloyd T, Mizen K, Fourie L, Nishikawa H, Rakhorst H, Schmidt A, Kuoraite D,
Bulstrode N, Dunaway D.
Br J Oral Maxillofac Surg. 2016 Jan;54(1):51-6.
The development of the Cleft Aesthetic Rating Scale: a new rating scale for the
assessment of nasolabial appearance in complete unilateral cleft lip and palate
patients.
Mosmuller DG,. Mennes LM,, Prahl C, Kramer GJ, Disse MA, Van Couwelaar GM.
The Cleft Palate-Craniofacial Journal 2016 aug 18. [Epub ahead of print]

Boekhoofdstuk
Handboek Dwarslaesierevalidatie\ FW van Asbeck en IJ van Nes. – Maas IBooks, 2016. Zöphel, OT. – Arm en handfunctiestoornissen.

Voordrachten
OT Zöphel:
• Hand en pols problematiek. Enschede: Xpert Clinic, 12 mei.

Psychiatrie
Een vrouw met een aangezichtsverlamming.
Walrave TR.
Psyfar, 2016; maart 1: 28-31.
Mania induced by antibiotic therapy.
Walrave TR, Mohammad S, Ploeger RR.
Tijdschr Psychiatr. 2016;58(8):603-6.
Antwoord op ingezonden brief n.a.v. Manie na gebruik van een antibioticum.
Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 11: 834-835.

Voordrachten
CH Lunter:
• Persoonlijkheidsstoornissen als predisponerende of onderhoudende factor:
voordracht landelijke cursus Vereniging Revalidatie Artsen: chronische pijn in
het houdings- en bewegingsapparaat en vermoeidheid, 18 maart.
• Voordracht ‘ontwikkelingen in de ziekenhuispsychiatrie’ landelijke studiedag
vaktherapeuten, 20 mei.
• Psychiatrische consultatie in de 1e lijn. Madrid: 1e-2e lijnsreis, 21 september.
• Over de schutting – eerstelijnsconsultatie door de psychiater in de
huisartsenpraktijk. Boerhaave cursus, 3 november.
TR Walrave:
• Moeder-Baby-Unit PAAZ ZGT Almelo. Symposium Geboortezorg: Hoe bevalt
Twente?: Hengelo: Dr. Hoytema Stichting, 2 juni.
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Radiologie
The Use of Laser Guidance Reduces Fluoroscopy Time for C-Arm Cone-Beam
Computed Tomography-Guided Biopsies.
Kroes MW, van Strijen MJ, Braak SJ, Hoogeveen YL, de Lange F, Schultze Kool LJ.
Cardiovasc Intervent Radiol. 2016 Sep;39(9):1322-6.

Reumatologie
Animal Models of Bone Loss in Inflammatory Arthritis: from Cytokines in the
Bench to Novel Treatments for Bone Loss in the Bedside-a Comprehensive Review.
Alves CH, Farrell E, Vis M, Colin EM, Lubberts E.
Clin Rev Allergy Immunol. 2016 Aug;51(1):27-47.
Crystal identification of synovial fluid aspiration by polarized light microscopy. An
online test suggesting that our traditional rheumatologic competence needs
renewed attention and training.
Berendsen D, Neogi T, Taylor WJ, Dalbeth N, Jansen TL.
Clin Rheumatol. 2016 Nov 11. [Epub ahead of print]
Evaluation of a patient decision aid for initiating disease modifying anti-rheumatic
drugs.
Nota I, Drossaert CH, Taal E, Vonkeman HE, Haagsma CJ, van de Laar MA.
Arthritis Res Ther. 2016 Oct 28;18(1):252.
Further Simplification of the Simple Erosion Narrowing Score With Item Response
Theory Methodology.
Oude Voshaar MA, Schenk O, Ten Klooster PM, Vonkeman HE, Bernelot Moens HJ,
Boers M, van de Laar MA.
Arthritis Care Res (Hoboken). 2016 Aug;68(8):1206-10.
PROGNOSTIC CHARACTERISTICS OF MR FEATURES ASSOCIATED WITH
RADIOGRAPHIC OA DEVELOPMENT IN PARTICIPANTS WITH KNEE PAIN
SUSPECTED FOR EARLY KNEE OA.
van Oudenaarde K, Jobke B, Oostveen A, Marijnissen A, Wesseling J.
Osteoarthr. Cartil. 2016 ; 24 : S264. Suppl. S.
Stopping Tumor Necrosis Factor-inhibitors in Patients with Established
Rheumatoid Arthritis in Remission or Stable Low Disease Activity: A Pragmatic
Randomized Multicenter Open-Label Controlled Trial.
Moghadam MG, Vonkeman HE, Ten Klooster PM, Tekstra J, van Schaardenburg D,
Starmans-Kool M, Brouwer E, Bos R, Lems WF, Colin EM, Allaart CF, Meek IL, Landewé
R, Bernelot Moens HJ, van Riel PL, van de Laar MA, Jansen TL.
Arthritis Rheumatol. 2016 Feb 11. doi: 10.1002/art.39626. [Epub ahead of print].
The Relation between Baseline ACR/EULAR 2010 Classification Criteria and
Structural Joint Damage Measured with Raad Score in Rheumatoid Arthritis.
Vermeer M, ter Avest A, Moens HJ.
Annals of the Rheumatic Dis. 2016, 75(Suppl 2), 964-964.
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Validation of automatic joint space width measurements in hand radiographs in
rheumatoid arthritis.
Schenk O, Huo, Y, Vincken KL, van de Laar MA, Kuper IH, Slump KC, Moens HJ.
Journal of Medical Imaging 2016 3(4), 044502-044502.

Voordrachten
HJ Bernelot Moens en D. Boumans:
• Discrepanties tussen bezinkingssnelheden verkregen met de Westergren- en de
Alifax-methode voor specifieke reumatologische aandoeningen: poster NKJC,
Almelo: Voorjaarscongres Medlon.
• Almelo: Wetenschapsdag ZGT, 12 oktober.
D. Berendsen en D. Boumans:
• Polymyalgia rheumatica + arteriitis temporalis/grote vaten vasculitis
Presentatie tijdens Boerhaave Huisartsen- en specialisten bijeenkomst.
HJ Bernelot Moens:
• Segmentation and determination of joint space width in foot radiographs.
Proceedings Article March 24.
• De haalbaarheid van de indicatoren set van de Dutch Quality registry Rheumatoid
Arthritis (DQRA). Poster NVR: Najaarsdagen september.
• Hebben body mass index en roken bij het begin van reumatoïde artritis invloed
op lange termijn gewrichtsschade? Poster NVR: Najaarsdagen september.
• Validation of automatic joint space width measurements in hand radiographs in
rheumatoid arthritis.Computer-Aided Diagnosis November 23.
D. Boumans:
• Er komt een patiënt bij de reumatoloog met? Klinisch redeneren: van diagnose
tot aan behandeling, Almelo: ZGT Symposium, december.
M. Kruijsen:
• De haperende pistoolhand. NVR: Voordracht januarivergadering.

Revalidatiegeneeskunde
Voordrachten
C. van Groningen:
• Ataxie na near drowning. Utrecht: Sectie Kinderrevalidatie,5 februari.
J. Wagenaar:
• Oncologische revalidatie: Herstel en Balans; Wat is er veranderd? Na- en
bijscholing huisartsen 2 november.
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Urologie
A Multicenter Randomized Noninferiority Trial Comparing GreenLight-XPS Laser
Vaporization of the Prostate and Transurethral Resection of the Prostate for the
Treatment of Benign Prostatic Obstruction: Two-yr Outcomes of the GOLIATH
Study.
Thomas JA, Tubaro A, Barber N, d'Ancona F, Muir G, Witzsch U, Grimm MO, Benejam J,
Stolzenburg JU, Riddick A, Pahernik S, Roelink H, Ameye F, Saussine C, Bruyère F, Loidl
W, Larner T, Gogoi NK, Hindley R, Muschter R, Thorpe A, Shrotri N, Graham S, Hamann
M, Miller K, Schostak M, Capitán C, Knispel H, Bachmann A.
Eur Urol. 2016 Jan;69(1):94-102.
Argus-T Adjustable Male Sling: The Influence of Surgical Technique on
Complications and Short-Term Efficacy.
Cornel EB.
Urol Int. 2016;96(2):164-70.
Detection of High-grade Prostate Cancer Using a Urinary Molecular BiomarkerBased Risk Score.
Van Neste L, Hendriks RJ, Dijkstra S, Trooskens G, Cornel EB, Jannink SA, de Jong H,
Hessels D, Smit FP, Melchers WJ, Leyten GH, de Reijke TM, Vergunst H, Kil P, Knipscheer
BC, Hulsbergen-van de Kaa CA, Mulders PF, van Oort IM, Van Criekinge W, Schalken JA.
Eur Urol. 2016 Nov;70(5):740-748.
International Multi-Speciality Delphi Survey: Identification of Diagnostic Criteria
for Hepatic and Renal Cyst Infection.
Lantinga MA, Visser FW et al.
Nephron. 2016;134(4):205-214.
Intermittent Versus Continuous Androgen Deprivation Therapy in Patients with
Relapsing or Locally Advanced Prostate Cancer: A Phase 3b Randomised Study
(ICELAND).
Schulman C, Cornel EB, Matveev V, Tammela TL, Schraml J, Bensadoun H, Warnack W,
Persad R, Salagierski M, Gómez Veiga F, Baskin-Bey E, López B, Tombal B.
Eur Urol. 2016 Apr;69(4):720-7. doi: 10.1016/j.eururo.2015.10.007.
MRI-guided focal laser ablation for prostate cancer followed by radical
prostatectomy: correlation of treatment effects with imaging.
Bomers JG, Cornel EB, Fütterer JJ, Jenniskens SF, Schaafsma HE, Barentsz JO, Sedelaar JP,
Hulsbergen-van de Kaa CA, Witjes JA.
World J Urol. 2016 Aug 19. [Epub ahead of print]
MR-targeted TRUS prostate biopsy using local reference augmentation: initial
experience.
van de Ven WJ, Venderink W, Sedelaar JP, Veltman J, Barentsz JO, Fütterer JJ, Cornel EB,
Huisman HJ.
Int Urol Nephrol. 2016 Jul;48(7):1037-45.
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The clinical impact of routine bladder biopsy after BCG treatment of high grade
non muscle invasive bladder cancer.
De Jong, IJ, Jonker, LT, Weerink, MA, Cornel, EB, Luijendijk D, Leliveld AM.
J Clin Oncol. 2016 ; 34 (2) : S438.
Validatie van een nieuwe urinetest voor klinisch significante prostaatkanker.
Hendriks, RJ, Dijkstra S, Cornel EB, Jannink, SA, de Jong H, Hessels D, Smit FP,Melchers,
JW, Leyten G, de Reijke, TM, Vergunst H, Kil P, Knipscheer BC, Hulsbergen-van de Kaa
CA, Mulders PF, van Oort IM, Schalken JA.
Tijdschr Urol. 2016;6:34-43.

Voordrachten
EB Cornel:
• Mannelijke incontinentie: Sling, tape of bulk? Regio avond “ de mannelijke
urethra” Almelo: ZGT Urologie, 13 juni.
FW Visser:
• 1e landelijk cystenieren symposium (NFN): Amersfoort: DIPAK studie, 14
oktober.
• improving the care of patients with ADPKD: Pain management in ADPKD. Brussel,
9 september.

Zorgtechnologie
Veilige toepassing van medische technologie in Nederlandse ziekenhuizen,
Eindtermen ten behoeve van een leerpad voor gebruikers van elektrochirurgie,
Taskforce Bekwaamheidseisen Elektrochirurgie (TABEE).
Vaartjes S.
Gepubliceerd via website NVKF op 3 maart 2016.
Veilige toepassing van medische technologie in Nederlandse ziekenhuizen,
Blauwdruk leerpaden voor gebruikers van medische technologie; bekwaam in
medisch technisch handelen, Taskforce Bekwaamheidseisen Elektrochirurgie
(TABEE).
Vaartjes S.
Gepubliceerd via website NVKF op 24 oktober 2016.

Voordrachten
S. Vaartjes:
• Opstellen pve, leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker".
Duopresentatie met Leon Stobbelaar. VZI najaarscongres 2016:
Veenendaal : VZI, 1 december.
• Presentatie tijdens AKF nascholing NVKF: "Ontwerp en implementatie digitaal
aanschafdossier in ZGT. Almelo : ZGT, 15 december.
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telefoonnummer 088 708 78 78
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