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1. WIJ ZIJN ZGT! 

 “Breed zorgpakket voor Twentse patiënt, verschillende specialisaties bovenregionaal”

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een ambitieus en zorginhoudelijk sterk algemeen 

opleidingsziekenhuis dat, vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo), 

een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft ons ziekenhuis een belangrijke 

functie in de regio, maar heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale 

betekenis. Bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, diabetes en obesitas. 

We werken samen met andere (academische) ziekenhuizen en zorgaanbieders en staan voor zorg 

op topklinisch niveau. Dit komt tot uiting in hoogwaardige medisch-specialistische expertise, 

steeds gevoed door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleidingen en innovatie. Kwaliteit en 

veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Ons ziekenhuis is NIAZ-geaccrediteerd en onze medische 

apparatuur TÜV-gecertificeerd. 

Daarnaast zijn we als ZGT één van de grootste werkgevers in Twente. Ruim 3200 gedreven 

medewerkers en 300 vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor de beste zorg en dienstverlening 

aan onze patiënten. Het primaire verzorgingsgebied van ZGT omvat een groot deel van Noordwest 

en Midden-Twente. Hieronder vallen de gemeenten: Almelo, Hengelo, Dinkelland, Rijssen-Holten, 

Twenterand, Tubbergen, Borne, Hof van Twente, Hellendoorn en Wierden; een verzorgingsgebied 

van ongeveer 390.000 inwoners. 

“Samen trots op de nominatie voor de NIAZ-jaarprijs”
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Gezondheid is meer dan afwezigheid van 

ziekte. ‘Gezondheid is het vermogen zich aan 

te passen en een eigen regie te voeren, in het 

licht van de fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen van het leven’ (dr. M. Huber, 2014). 

Deze definitie dwingt ons continu na te denken 

over ons portfolio, de wijze waarop wij werken 

en onze kerncompetenties. Dit vraagt om een 

andere, meer innovatieve benadering van de 

zorg, waarbij we minder redeneren vanuit de 

aanbodkant en meer uitgaan van de kwaliteit  

van leven en de behoefte van de patiënt.
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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 (zorg)professionals een stimulerende werkomgeving waar 

professionaliteit, samenwerking, opleiding en onderzoek centraal staan.

1.1 ONZE MISSIE 

“Gezondheid gaat verder dan de afwezigheid van ziekte”

“De volgende generatie medisch specialisten opleiden”
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“Zorg beter maken 
en betaalbaar houden”
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1.2 ONZE OMGEVING 

“Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zorg in de regio”

Het traditionele ziekenhuis zoals we dat kenden bestaat niet meer. Tegenwoordig is een ziekenhuis 

een netwerkorganisatie van verschillende samenwerkingsverbanden en specialisaties met 

daarbinnen een ‘kernziekenhuis’. Een deel van de traditionele ziekenhuiszorg verschuift naar de 

huisarts en samenwerking in de keten wordt steeds belangrijker. Zo ontstaan, vanuit een gezamenlijk 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de zorg in de regio, nieuwe initiatieven om de zorg aan de ene kant 

beter te maken en aan de andere kant betaalbaar te houden. 

We zien namelijk een stijgende en complexere zorgvraag, mede vanwege de vergrijzing. Dat vraagt, 

ook vanuit overheidswege, om een blijvende inspanning; enerzijds om de zorgkosten te beheersen 

en anderzijds om de kwaliteit en toegankelijkheid te blijven waarborgen. Zorgverzekeraars 

proberen de kosten in de hand te houden door selectief in te kopen, waarbij kwaliteitsindicatoren 

en volumenormen steeds bepalender worden en prijzen onder druk komen te staan. Het is daarom 

belangrijk om met zorgverzekeraars strategische partnerschappen aan te gaan waarbij, vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, de juiste keuzes voor de toekomst worden gemaakt. 

Een belangrijke sleutel voor het beheersbaar houden van de zorgkosten ligt bij het inzetten van  

zorg op juiste plek, het voorkomen van onnodige zorg en het nog meer inzetten op kwaliteit als 

vliegwiel. Dat kan bijvoorbeeld door technische innovaties. In de zorg volgen die elkaar in snel  

tempo op en dat biedt niet alleen meer mogelijkheden op het gebied van preventie, diagnostiek  

en behandeling, maar zorgt er ook voor dat zorg bij mensen thuis steeds meer mogelijk wordt. 

Een ontwikkeling die past binnen de veranderende rol van de patiënt, die meer regie krijgt over zijn 

eigen zorgproces. De patiënt beschikt over steeds meer informatie over zijn gezondheidstoestand en 

mogelijkheden tot behandeling. Mede daardoor gaat de patiënt het gesprek met de medisch specialist 

op basis van meer gelijkwaardigheid aan. De rol van de specialist verandert daardoor en er ontstaat 

meer een situatie van ‘samen beslissen’ dan voorheen. Die toegenomen regierol van de patiënt zorgt 

er ook voor dat de patiënt allang niet meer altijd voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis kiest. 

Het is dus van belang dat een ziekenhuis adaptief is en zich richt op de behoefte van haar 

patiëntenpopulatie. Zo kent de populatie van de regio Twente specifieke kenmerken. Er is sprake  

van een hogere vergrijzing, een hoger percentage van chronische aandoeningen, een risicovollere 

leefstijl en obesitas en hebben een relatief lage sociaal economische status. Onze speerpunten 

sluiten daarbij aan. 

De best mogelijke zorg bieden kan alleen maar met goede zorgprofessionals. Het is onze 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en uitdaging om in de toekomst voldoende en gekwalificeerd 

zorgpersoneel te behouden en te binden. De roep om minder bureaucratie in de zorg - en de 

daarmee samenhangende werkdruk - is duidelijk hoorbaar. Ook de vergrijzing zal voelbaar zijn in 

de beschikbaarheid van personeel. In 2025 is de helft van de beroepsbevolking ouder dan 50 jaar, 

terwijl het geboortecijfer blijft dalen. Het is belangrijk dat werken in de zorg aantrekkelijk blijft en 

we als ziekenhuis actief blijven opleiden om de krapte zoveel mogelijk op te vangen. Ook op dit vlak 

moeten we klaar zijn voor de toekomst. 
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VAN DE VICIEUZE CIRKEL VAN VOLUME NAAR KWALITEIT ALS VLIEGWIEL

VAN NAAR

Hogere kosten

Meer tijd 
voor de 
patiënt, 

meer 
tijd voor 
kwaliteit

Efficiency verbeteren Aandacht voor kwaliteit

Minder 
tijd voor 
de patiënt, 
minder 
tijd voor 
kwaliteit

Minder onnodige en 
vermijdbare zorg

Minder kostenMeer verrichtingen 



De zorg dreigt in een ongewenste spiraal van steeds minder beschikbare tijd voor goede zorg  

te belanden. Inzet op efficiency werd tot op heden gezien als de manier om kosten te verlagen.  

Het streven naar efficiency leidt echter tot minder tijd voor de patiënt om bijvoorbeeld uit te 

leggen dat niet opereren soms beter is. Dit leidt vervolgens tot onnodig hoge kosten door meer 

en onnodige behandelingen. Meer behandelingen, en dus meer kosten, vergroten de roep om nog 

grotere efficiency, enzovoorts. Door de spiraal om te buigen naar kwaliteit als vliegwiel is er meer 

tijd voor zorgverbetering, is er minder onnodige en vermijdbare zorg, zijn er dus ook minder kosten 

en is er daardoor weer meer tijd voor kwaliteit. Dat is de zorg van en naar de toekomst. Daarbij is 

en blijft het uitgangspunt dat de zorg altijd goed toegankelijk blijft.

Waardegedreven zorg is gebaseerd op drie pijlers: 

gepast gebruik, zorg op de juiste plek en eenvoud & samenhang. 

Gepast gebruik

Gepast gebruik gaat over het bieden van nuttige zorg voor de patiënt, afgestemd op hun  

persoonlijke situatie. De patiënt: 

 neemt zelf regie 

 beslist samen met de zorgprofessional over de zorg en behandeling 

 krijgt meer zorg en aandacht 

 is niet langer in het ziekenhuis dan nodig 

 ontvangt begeleiding op maat juist ook in het voortraject en bij de nazorg. 

Gepast gebruik heeft ook betrekking op preventie (sturen op gedrag), het terugdringen  

van overbehandeling en overdiagnostiek (dubbele diagnostiek) en het toepassen van  

doelmatige innovaties.

Zorg op de juiste plek

Zorg op de juiste plek betekent dat zorg daar geleverd wordt, waar die de meeste waarde heeft.  

In andere woorden: zorg wordt georganiseerd rondom en met de patiënt in plaats van vanuit het 

aanbod. Dit betekent bijvoorbeeld een verschuiving van de tweede naar de eerste lijn, of zelfs naar 

de thuissituatie (met behulp van E-Health) en een verdere concentratie van complexe specialistische 

zorg door nog meer samenwerking met en specialisatie van ziekenhuizen. Samenwerking met andere 

zorgaanbieders is belangrijk voor ons ziekenhuis om zo de zorg op de juiste plek te kunnen bieden aan 

onze patiënten. Dat betekent ook dat we niet alle zorg zelf (meer) bieden, maar alleen datgene waar 

wij het beste in zijn en waarvoor de patiënt bij ons in goede handen is. 

Eenvoud & samenhang

Eenvoud & samenhang houdt in dat de zorg is georganiseerd op een manier die voor patiënten 

logisch, duidelijk en uitlegbaar is. Dit kan worden bereikt door de zorg in te richten op basis van 

zorgpaden en zorgketens van verschillende specialisaties, waarbij alle zorg rondom bepaalde 

patiëntengroepen optimaal op elkaar is afgestemd. Ook het verminderen van de administratieve lasten 

en samenwerking bij het beheersen van kostenstijging van dure geneesmiddelen dragen hieraan bij.
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1.3 WAARDEGEDREVEN ZORG 

“Zorg op de plek waar die het beste en meest doelmatig is”
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GEZONDHEID PATIENT

Waarde-
gedreven zorg

Technologische innovatie

Onze
organisatie

Ons
zorgaanbod

Onze
werkwijze
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1.4 ONZE BOUWSTENEN 

In alles wat we doen staat de gezondheid van onze patiënten centraal. Dat doen we met 

‘waardegedreven zorg’. De vier bouwstenen die dat ondersteunen en helpen realiseren, zijn:  

ons zorgaanbod, onze werkwijze, onze organisatie en technologische innovatie. 

1.  Aanbod  

Betreft het zorginhoudelijke aanbod van ZGT, rekening houdend met de vraag en de  

accenten die daarin gelegd worden. Hiermee omschrijven wij ‘wat’ ZGT doet.

2.  Werkwijze  

Is de wijze waarop de zorg aan patiënten en anderen wordt geboden.  

Hiermee omschrijven wij ‘hoe’ ZGT zijn zorg verleent. 

3.  Organisatie  

Is het middel om het juiste aanbod te kunnen realiseren en vormt de verbinding tussen  

‘waartoe’, ‘wat’ en ‘hoe’. Hiermee omschrijven wij de wijze waarop wij onze zorg en  

dienstverlening organiseren.

4.  Technologische innovatie  

Heeft een faciliterend of randvoorwaardenscheppend karakter. Technologische  

ontwikkelingen hebben een grote invloed op de kwaliteit en de inhoud van onze zorg  

en de wijze waarop wij die aanbieden en spelen dus een zeer belangrijke rol. 

 “Als ouders vol vertrouwen naar huis gaan met hun kind, geeft mij dat veel voldoening” 

“Hybride operatiekamer met hypermoderne robotarm goed nieuws voor onze patiënten”
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Uitblinken op allergologie en reumatologie 

Naast de speerpunten vervult ZGT op het gebied van 

allergologie en reumatologie een onderscheidende 

rol. De specialismen hebben de afgelopen jaren onder 

andere geïnvesteerd in innovatie en wetenschappelijk 

onderzoek waardoor zij hierop uitblinken. Patiënten 

uit andere regio’s komen naar ZGT om deze goede 

zorg te kunnen ontvangen.
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2. ONS ZORGAANBOD

“We hebben een belangrijke en brede regiofunctie met speerpunten 
die aansluiten bij de demografische kenmerken van Twente”

2.1 IN DE REGIO

ZGT is een algemeen opleidingsziekenhuis, met de ambitie om de STZ-status (Samenwerkende 

Topklinisch opleidingsZiekenhuizen) te behalen, en levert medisch-specialistische zorg voor  

ca. 390.000 inwoners. In de regio is geen academisch ziekenhuis aanwezig, het dichtstbijzijnde  

ligt op meer dan een uur reisafstand. Wel bevinden zich naast ZGT twee STZ ziekenhuizen (MST  

en DZ) in de regio Twente en Salland. Mede gezien deze ligging van ZGT bieden wij van oudsher  

een uitgebreid zorgaanbod, en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid 

en het behoud van een breed zorgaanbod van medisch-specialistische zorg in de regio.

Dit betekent niet dat wij deze zorg helemaal zelf(standig) aanbieden. ZGT wil pro-actief in goede 

afstemming en samenwerking met andere zorgaanbieders de beste zorg in de regio bieden. 

Bijvoorbeeld met andere ziekenhuizen zoals met MST en DZ om gezamenlijk aan de eisen ten aanzien 

van kwaliteit en doelmatigheid te kunnen blijven voldoen en zo een duurzame basis voor het behoud 

van zorg voor de regio te behouden. Door samenwerking met de Universiteit Twente kan de regio 

Twente zich bovendien onderscheiden op het gebied van medische technologische innovatie.

2.2 BIJZONDERE EXPERTISE 

ZGT beschikt op verschillende gebieden over bijzondere expertise. Deze expertise wordt door 

onderzoek en opleidingen onderhouden en doorontwikkeld. ZGT excelleert op drie speerpunten 

door toepassing van innovaties en neemt hiermee, in de regio, een voorlopers positie in.  

Deze speerpunten sluiten aan bij de specifieke demografische kenmerken van de bevolking 

van de regio en de jarenlange expertise die hierin is opgebouwd. Wij blijven extra investeren  

in deze speerpunten om ons daarmee in kwalitatieve zin te onderscheiden van andere aanbieders 

binnen en buiten de regio. 

De drie speerpunten zijn:

1.  Metabool syndroom: ZGT richt zich hierbij specifiek op de behandeling van complexe diabetes en 

morbide obesitas (inclusief bariatrische chirurgie).

2.  Kwetsbare ouderen: Multidisciplinaire benadering van geriatrie, geriatrische traumatologie, 

ouderenpsychiatrie en - neurologie, dat fysiek geconcentreerd is op locatie Almelo (ouderenplein).

3.  Oncologische zorg: Op het gebied van prostaatkanker, slokdarmkanker, maagkanker, borstkanker, 

huidkanker en blaaskanker (cystectomie).

Op basis van de portfolioanalyses en gesprekken met Menzis is de conclusie dat ZGT op korte  

termijn zijn portfolio handhaaft. De zorg die ons ziekenhuis biedt, is op dit moment noodzakelijk  

om toegankelijkheid en beschikbaarheid in de regio te borgen. 

ZGT en Menzis hebben een groot strategisch belang over en weer. Voor ZGT is Menzis de grootste 

verzekeraar (60%) en voor Menzis is ZGT één van de grootste aanbieders van medisch-specialistische 

zorg in Twente. Daarom heeft de relatie met Menzis zich ontwikkeld tot een partnerschap, met als 

doel om samen strategische keuzes te maken en de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van 

de zorg te garanderen. Dit heeft geresulteerd in een meerjarenovereenkomst waarin afspraken voor 

de komende vier jaar zijn gemaakt en waarin waardegedreven zorg een belangrijke pijler is. 
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PORTFOLIO ZGT

De zorg uit de portfolio wordt ondersteund door digitale toepassingen en innovatie, zoals E-health. Mogelijk leidt dit tot aanpassingen in de wijze waarop wij onze zorg aanbieden.

Onderstaande betreft de basis van de meerjarenovereenkomst met Menzis. De insteek is dat andere zorgverzekeraars zich vanaf 2020 aansluiten bij deze richting.

Regiozorg 
Alle andere zorg die ZGT met Menzis contracteert 

valt onder regiozorg. Dit is zorg die ook door  

andere ziekenhuizen in de regio wordt geboden.  

Het speerpunt ‘kwetsbare ouderen’ van ZGT valt 

onder regiozorg. 

Voor regiozorg geldt dat er een aanneemsom 

wordt overeengekomen  waarbij per 2019 

een prijsverhoging boven inflatieniveau 

wordt toegepast. Dit geeft voor ZGT meer 

financiële zekerheid voor de komende 4 jaar. 

De prijsverhoging dient door ZGT gedurende de 

looptijd van het contract te worden gecompenseerd 

door een volumedaling. Deze volumedaling vindt 

plaats langs de weg van waardegedreven zorg, 

waardoor kwaliteit van zorg behouden blijft.

Regiozorg
• Volume 
• Aanneemsom
• Tariefcorrectie

Dure geneesmiddelen
• Nacalculatie
• Afspraken over prijsstellingen en doelmatige 

inzet van middelen

Concentratiezorg 
ZGT heeft hierin een bovenregionale functie: 

deze zorg wordt ook ten behoeve van 

patiënten buiten het adherentiegebied van 

ZGT aangeboden en wordt niet in andere 

ziekenhuizen in de regio door Menzis 

gecontracteerd. De concentratiezorg wordt 

door Menzis beoordeeld op kwaliteit en er 

mag sprake zijn van een (begrensde) groei. 

De vergoeding is op basis van productie  

(P x Q) en is tegen een eerlijke prijs.

De concentratiezorg sluit goed aan bij de 

speerpunten van ZGT en bevat onder andere  

de oncologische speerpunten van ZGT,  

de bariatrische ingrepen en de benigne  

upper GI ingrepen.

Dure geneesmiddelen
Voor dure geneesmiddelen wordt, net zoals in het huidige jaar, een afspraak op nacalculatie gemaakt voor de komende 4 jaar. Dit gebeurt op basis van referentietarieven van Menzis. 

Deze tarieven liggen gemiddeld genomen een aantal procent boven de inkoopprijs.

Concentratiezorg
• Kwaliteit 
• Volume 
 (begrensde groei)
• P x Q
• Eerlijke prijs
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Het doel van waardegedreven zorg is het vergroten van de ervaren kwaliteit door de patiënt en het 

terugdringen van kosten door het voorkomen van (duurdere) zorg. Ook preventie wordt ingezet als 

middel om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan kostenbeheersing van de zorg. 

ZGT heeft een ziekenhuis-breed programma opgezet in samenwerking met de zorgverzekeraar 

(Menzis) en betrekt daarbij andere zorgaanbieders in de regio Twente. We bouwen bestaande ideeën, 

projecten en samenwerkingsverbanden verder uit en starten nieuwe op. Een eerste aftrap is gestart 

met de huisartsen, medisch specialisten en ziekenhuisorganisatie. De VVT organisaties zullen op korte 

termijn hierbij aansluiten en op termijn wellicht ook andere ketenpartners. 

De transitie resulteert uiteindelijk in een nieuwe manier van (samen)werken. De projecten 

worden opgepakt in golven, zo kunnen projecten van elkaar leren en kan enthousiasme binnen de 

organisaties verder groeien. Belangrijke factoren die de ontwikkeling van waardegedreven zorg 

ondersteunen zijn technologische en digitale toepassingen. 

Actieve rol van onze zorgprofessionals 

Met waardegedreven zorg zet ZGT in op het vergroten van de ervaren kwaliteit van zorg en het 

terugdringen van kosten door het voorkomen van (duurdere) zorg. Onze zorgprofessionals pakken 

daarin een actieve rol door zelf kwaliteitsinitiatieven te initiëren die zichzelf terugbetalen door 

onnodige (en daardoor soms zelfs schadelijke) en vermijdbare zorg te voorkomen. Zo kunnen 

patiënten dankzij het project COPD in Beeld, waarbij een telemonitoring app wordt gebruikt, zorg 

ontvangen in de thuissituatie. Als gevolg hiervan hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen 

en ontstaat vermindering van verpleegdagen en minder herhaalconsulten. Een ander voorbeeld 

van een project in het kader van waardegedreven zorg is de introductie van de IBD coach waarbij 

patiënten met Collitis Ulcerosa en de ziekte van Crohn, door middel van een e-Health toepassing, 

worden begeleid. De toepassing leidt tot een hogere ervaren kwaliteit van zorg, halvering van 

ziekenhuisopnamen, minder polibezoeken en betere therapietrouwheid.

Golf 3
Project ideeën zijn 
opgehaald. 
Besluit tot uitwerking 
moet nog worden 
opgenomen.

Golf 2
Mogelijke projecten zijn 
benoemd.
Tijdens volgende 
gezamenlijke 
bijeenkomst besluit 
nemen over 
start.

Golf 1
Projecten die binnen ZGT 
al ‘op de rol’ stonden.

• Hospital@home
• Wijkziekenhuis voor ouderen
• Hartrevalidatie in anderhalvelijnszorg
• Longnodi
• Proctologische behandeling buiten ZGT
• Meten wat ze eten
• Uitrol ‘in beeld’ naar andere aandoeningen
• Ervaren dokter aan de poort

• Zorgpad heupfractuur
• IBD coach
• Reumameter
• ERAS protocol
• Zorgpad na galblaasverwijderingen en liesbreuk 

operatie
• Osteoporose
• Locatieprofiel Hengelo (o.a. 1,5 lijnszorg)

• ZGT beweegt
• COPD in Beeld
• Samen Beslissen
• Werken met CTcue

2.3 WAARDEGEDREVEN ZORG IN DE PRAKTIJK 
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“Investeren in 
onderzoek, onderwijs 

en wetenschap ”
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Onze keuze voor de toekomst

Ons ziekenhuis biedt hoog gespecialiseerde zorg, gebaseerd op de nieuwste medische inzichten.  

We investeren doorlopend in onderzoek, onderwijs en opleiding om kwalitatief hoogwaardige zorg te 

bieden. ZGT heeft de ambitie uitgesproken om toe te treden tot STZ (Samenwerkende Topklinische 

opleidingsZiekenhuizen), de vereniging van ziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg. 

Er is een strategische businesscase opgesteld. Hierin zijn de overwegingen die ZGT heeft om deze 

status te behalen op een rij gezet. De case biedt inzicht in de kansen en bedreigingen en geeft een 

inschatting van de financiële consequenties. 

We hebben geconcludeerd dat ZGT reeds in grote mate aan de eisen van STZ voldoet. Op basis van 

de case is besloten om aan de ambitie van het behalen van STZ-status vast te houden. Hierbij zijn 

vooral het behoud van topklinische functies, opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en aantrekkelijk 

werkgeverschap doorslaggevend ten opzichte van de extra kosten en investeringen die ermee gepaard 

gaan. De extra benodigde middelen zijn opgenomen in het financieel meerjarenplan.

Bij het indienen van de aanvraag wil ZGT aan alle eisen van de STZ voldoen zodat de visitatie succesvol 

verloopt. Daarom zet ZGT in op verdere versterking van het opleidings- en wetenschapsklimaat, 

zowel binnen de ziekenhuisorganisatie als binnen de medische staf. De stap naar STZ-lidmaatschap 

vraagt continu inspanningen van alle betrokkenen en extra financiële middelen. Voorafgaand aan de 

aanvraag wordt daarom getoetst of de extra financiële middelen binnen het financieel meerjarenplan 

passen en of er brede bereidheid is om hiervoor te gaan.

Het niet ambiëren van de STZ-status heeft op termijn risico’s voor het huidige zorgaanbod en de 

aantrekkelijkheid van ZGT voor zorgprofessionals en strategische partners en derhalve voor onze  

visie en strategie.

STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door de voorhoede positie te kiezen met volgende drie pijlers:

Topklinische zorg:
• Goede medisch- inhoudelijke zorg op complexe patiënten problematiek

• Actief in wetenschap, opleiding, innovatie en kwaliteitsverbetering.

Wetenschap:
• Gezamenlijk klinisch onderzoek in samenwerking met FMS en UMC’s

• Vertalen van uitkomsten wetenschappelijk onderzoek in STZ-richtlijnen ten behoeve  

van daadwerkelijk betere patiëntenzorg

• Samenwerking met MST en Universiteit Twente.

Opleiding:
• Ambitie: coördinerende rol in opleidingsnetwerken

• Toepassing van praktische know-how.

2.4 ZGT REALISEERT TOPKLINISCHE ZORG

“STZ-status draagt ook bij aan aantrekkelijkheid van ZGT als werkgever”
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2.5 TWEE ONDERSCHEIDENDE LOCATIES

“Onze locaties in Almelo en Hengelo optimaal benutten inspelend op de ontwikkelingen” 

Kenmerken Almelo:

Dé locatie voor hoogcomplexe / 

hoogrisico zorg, waar IC en 

SEH zijn gesitueerd. De SEH 

is de toegangspoort tot de 

Acute Opname Afdeling, van 

waaruit patiëntenstromen 

gescheiden worden en de 

doorstroom verbetert. De 

hypermoderne IC zorgt ervoor 

dat hoogrisicovolle ingrepen 

kunnen plaatsvinden in Almelo. 

Acuut
• Beschikbaarheidsfunctie regio

• Logistieke kwaliteit

Electief hoogrisicovol / complex
• IC-behoeftig

• Multidisciplinair

• High tech

• Kwaliteitseisen / volumenormen

• Concentratietendens / afstemming

• Profielbepalend

ALMELO 
acute en 
hoogrisico zorg

Nabijheidsprincipe is niet meer leidend
De zorg die wordt geboden sluit aan bij het 

locatieprofiel en de bijbehorende kwaliteit  

en veiligheidseisen. Dit leidt tot efficiëntere  

inzet van personele en materiële middelen 

bijvoorbeeld door dedicated zorgprofessionals  

en procesoptimalisatie.

Verbeterde patiëntervaring  
en kwaliteit van zorg
Met oog voor de ervaring van de patiënt,  

een integraal aanbod per patiëntencategorie/

ziektebeeld met een hoog serviceniveau,  

snelle toegangstijden en snelle doorlooptijden.

Verlaging van de zorgkosten
Door onder andere het toepassen van 

waardegedreven zorg, lean six sigma 

(procesoptimalisatie), fasttrack (diagnostische  

en therapeutische straatjes) worden  

zorgkosten verlaagd.

ZGT heeft ervoor gekozen om twee onderscheidende locaties in te richten. Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van een kleiner aantal kernziekenhuizen voor complexe zorg en een groter 
aantal locaties waar de eenvoudige electieve ingrepen en meer chronische zorg plaatsvindt. Om daarop in te spelen en haar locaties optimaal en duurzaam te benutten, heeft ZGT ervoor gekozen 
om acute en hoogrisico zorg in Almelo te situeren. Locatie Hengelo ontwikkelt zich door naar een servicegericht behandelcentrum voor diagnostiek, poliklinische zorg, dagbehandeling en short stay 
(24 uur). Mede vanwege de centrale ligging van Hengelo in Twente leent deze locatie zich daar uitstekend voor. Met deze keuze maakt ZGT optimaal gebruik van de aanwezige infrastructuur en 
worden leegstand (Hengelo) en extra investeringen (Almelo) voorkomen. 

ZGT heeft ervoor gekozen om twee onderscheidende locaties in te richten. Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van een kleiner aantal kernziekenhuizen voor complexe zorg en een groter 
aantal locaties waar de eenvoudige electieve ingrepen en meer chronische zorg plaatsvindt. Om daarop in te spelen en haar locaties optimaal en duurzaam te benutten, heeft ZGT ervoor gekozen 
om acute en hoogrisico zorg in Almelo te situeren. Locatie Hengelo ontwikkelt zich door naar een servicegericht behandelcentrum voor diagnostiek, poliklinische zorg, dagbehandeling en short stay 
(24 uur). Mede vanwege de centrale ligging van Hengelo in Twente leent deze locatie zich daar uitstekend voor. Met deze keuze maakt ZGT optimaal gebruik van de aanwezige infrastructuur en 
worden leegstand (Hengelo) en extra investeringen (Almelo) voorkomen. 

ZGT heeft ervoor gekozen om twee onderscheidende locaties in te richten. Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van een kleiner aantal kernziekenhuizen voor complexe zorg en een groter 
aantal locaties waar de eenvoudige electieve ingrepen en meer chronische zorg plaatsvindt. Om daarop in te spelen en haar locaties optimaal en duurzaam te benutten, heeft ZGT ervoor gekozen 
om acute en hoogrisico zorg in Almelo te situeren. Locatie Hengelo ontwikkelt zich door naar een servicegericht behandelcentrum voor diagnostiek, poliklinische zorg, dagbehandeling en short stay 
(24 uur). Mede vanwege de centrale ligging van Hengelo in Twente leent deze locatie zich daar uitstekend voor. Met deze keuze maakt ZGT optimaal gebruik van de aanwezige infrastructuur en 
worden leegstand (Hengelo) en extra investeringen (Almelo) voorkomen. 
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Onze keuze voor de toekomst

Kenmerken Hengelo:

Deze locatie in ontwikkeling 

biedt naast een state of the art 

service gerichte dagbehandeling, 

een short stay (24 uur) opvang 

en de service van planbare 

laagrisicovolle zorg met 

poliklinische- en diagnostische 

voorzieningen. Het hoge service 

niveau, snelle doorlooptijden en 

een korte toegangstijd maken 

deze locatie uniek in de regio. 

Doorontwikkeling locatie Hengelo 
met de volgende projecten: 
1. Metabool syndroom 

2. Slaapcentrum 

3. Multidisciplinaire oncologiepoli 

4. Fasttrack (bv. hart-longcentrum)

5. Operatieve processen & sedatie kliniek 

6.  Oogheelkunde, dermatologie/

varices centrum, hand-polscentrum, 

reumatologie 

7. 1,5e lijnszorg 

Electief laagcomplex
• Open markt met private partijen

• Concurrentiegevoelig

• Prijsgevoelig (volume)

• Servicekwaliteit

• Multi - en monodisciplinair

Chronisch
• Regiofunctie / dicht bij huis

• Laag kapitaal intensief

• Service- en ketenkwaliteit

• Prijsgevoelig

• Samen met huisartsen

HENGELO
planbare en 

laagcomplexe zorg

Verbeteren gezondheid bevolking
Ons ziekenhuis zal, met name in Hengelo, in 

toenemende mate themapoli’s aanbieden ter 

verbetering van de gezondheid van de patiënt. 

Bijvoorbeeld leefstijlprogramma’s op het gebied  

van metabool syndroom en morbide obesitas. 

Verbeteren beleving zorgprofessionals
Door de manier van aanbieden van zorg  

vraagt zowel locatie Almelo als Hengelo  

om dedicated zorgprofessionals.  

Professionals met verdieping op een 

specifiek zorggebied, die multidisciplinaire 

samenwerking mogelijk maken. 



Pagina

22

Samen beslissen door nieuwe technologie 

Samen beslissen gaat verder dan het gesprek in de 

spreekkamer. Ook technologische ontwikkelingen 

spelen hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld: het 

patiëntenportaal waarmee de patiënt realtime inzicht heeft 

in zijn patiëntgegevens, ‘home devices’, app’s en andere 

informatietechnologie. Werk- en patiëntprocessen kunnen 

efficiënter verlopen en onnodig onderzoek en behandeling 

kunnen worden teruggedrongen. De ontwikkeling van samen 

beslissen omvat (technologische) tools en instrumenten, 

competenties van (zorg)professionals én beleidskaders. 
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Onze keuze voor de toekomst

3.1 GASTVRIJ EN DESKUNDIG 

Gastvrij 

ZGT wil hét gastvrije Twentse ziekenhuis zijn. Wij geloven dat patiënten en medewerkers  

loyaal aan ZGT zijn wanneer zij het gevoel hebben welkom te zijn en echt gezien worden. 

ZGT heeft een uniek gastvrijheidsconcept ‘Wij zijn ZGT’ ontwikkeld en geïmplementeerd.  

Medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers zijn zich bewust van het belang van gastvrijheid 

en kunnen door hun gedrag het verschil maken in de beleving van patiënten. Zij worden hierin 

ondersteund door de zeven beloften van ZGT: deskundig, gastvrij, respectvol, eigen regie,  

inspirerend, betrouwbaar en doelmatig.

Deskundig

Wij vernieuwen en verbeteren ons totale zorgaanbod voortdurend en bieden onze medewerkers  

en medisch specialisten daarbij een werkomgeving waarin zij verantwoordelijkheid kunnen nemen.  

De zorgbehoefte van de patiënt is daarbij bepalend. En omdat wij investeren in de kwaliteit van 

de zorg, investeren wij in onze medewerkers. ZGT hecht veel waarde aan opleiding, onderwijs en 

onderzoek. Daarnaast delen wij onze kennis en expertise graag met anderen in het zorgveld.  

ZGT wil een voortrekkersrol vervullen op het gebied van medisch, verpleegkundig en zorggerelateerd 

onderwijs, topklinische patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek in een regionaal of landelijk 

netwerk met UMC’s en andere ziekenhuizen/zorginstellingen. Hiermee profileren wij ons als een 

aantrekkelijke  werkgever op de arbeidsmarkt.

 

3. ONZE WERKWIJZE

“Je voelt je beter als je echt gezien wordt”

Samen beslissen met behulp van drie goede vragen 

Patiënten zijn bij ZGT van harte welkom om mee te beslissen over  

hun zorg. In 2019 start ZGT met invoering van de ‘3 goede vragen’:

1. wat zijn mijn mogelijkheden?

2. wat zijn de voordelen en de nadelen van die mogelijkheden?

3. wat betekent dat in mijn situatie?

Deze vragen zorgen ervoor dat zowel patiënten als zorgprofessionals 

zich nog meer bewust zijn van het samen beslissen over de zorg. 

Onderzoek laat zien dat patiënten die samen met hun behandelaar 

beslissingen nemen: beter geïnformeerd zijn, een actievere rol spelen bij 

het nemen van beslissingen, medisch gezien verstandige keuzes maken 

en trouwer zijn aan hun behandeling.

Artsen voorkomen, door samen te beslissen, dat patiënten zorg krijgen 

waar zij niet achterstaan. Zij kunnen beter inspelen op de behoeften en 

voorkeuren van de patiënt en dat verhoogt hun eigen werktevredenheid. 

De drie goede vragen dragen bij aan een uitnodigende houding van 

zorgprofessionals. Patiënten voelen zich serieus genomen en krijgen  

het gevoel mee te mogen praten. 
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Onze activiteiten in het kader van strategische personeelsplanning 

  Gebruik maken van HR gerelateerde stuurinformatie (bv ziekteverzuim, in- en uitstroom en 

leeftijdsopbouw) en hierdoor meer sturing realiseren op behoud en verloop van human resources. 

  Uitvoeren van een HR-scan, die inzicht geeft welk personeelbestand nodig is om in de komende jaren 

de doelstellingen van ZGT te realiseren.

  Uitvoeren van de HR3P (Human Resource Performance & Potential Portfolio) methode om meer 

inzicht te krijgen in het functioneren en de ontwikkeling van onze medewerkers. 

  Invoeren van enkele vuistregels over flexibilisering van de (zorg)professionals binnen ZGT. 

  Uitvoering geven aan ons strategisch opleidingsplan, wat ervoor zorgt dat voldoende medewerkers 

worden opgeleid om het verloop op te kunnen vangen en medewerkers duurzaam inzetbaar en 

voldoende gekwalificeerd blijven.

  Opzetten van één of meer flexpools (bijvoorbeeld voor verpleegkundigen). 

  Ondersteuning aan CMS voor het in kaart brengen van de in de toekomst benodigde formatie in 

medisch specialisten in relatie tot de strategische koers van ZGT.
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Onze keuze voor de toekomst

ZGT vindt aantrekkelijk werkgeverschap belangrijk. Om onze missie en doelen te kunnen blijven 

waarmaken, dient ZGT te allen tijde te beschikken over voldoende (kwantitatief) en goede (kwalitatief) 

(zorg)professionals. De (demografische) ontwikkelingen vragen om een helder HR-beleid met een 

strategische personeelsplanning dat gebaseerd is op de kernbegrippen Verbinden, Bewegen en Veilig.

Strategische personeelsplanning 

Om ervoor te zorgen dat het juiste aantal (zorg)professionals met de juiste kwalificaties op het juiste 

moment en de juiste plaats aanwezig is, zet ZGT strategische personeelsplanning in. Hierbij wordt 

optimale inzet van (zorg)professionals gecombineerd met gewenste flexibiliteit en continuïteit van de 

organisatie. 

Door strategische personeelsplanning zorgen we voor: 

• zicht op de benodigde (zorg)professionals in de komende jaren om de doelstellingen  

van ZGT te realiseren.

• zekerheid dat ons medewerkersbestand wendbaar genoeg is om in te kunnen spelen  

op de ontwikkelingen van de toekomst.

• dat we flexibel in kunnen spelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

• optimale inzet van medewerkers en meer sturing op behoud en verloop.

• effectieve ontwikkeling van medewerkers, doordat duidelijk is waar zij naartoe werken  

en welke opleiding, begeleiding of coaching daarbij nodig is.

Opleidingsziekenhuis 

Om over (zorg)professionals te beschikken die kunnen inspelen op de veranderingen in werkwijze 

heeft ZGT een strategisch opleidingsplan ontwikkeld. We blijven daarmee onverminderd werken 

aan opleiding en scholing om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld met 

betrekking tot de toepassing van de technologische innovaties en aandacht voor het bieden van 

ontwikkelmogelijkheden om persoonlijke talenten te benutten. 

Aandacht voor de (zorg)professional

Wij zetten daarnaast in op veilig werken en op duurzame inzetbaarheid, inclusief verzuimpreventie  

en -aanpak zodat (zorg)professionals zo lang en goed mogelijk blijven functioneren en zich 

voortdurend weten aan te passen aan een veranderende omgeving. De ontwikkeling richting 

waardegedreven zorg vraagt wendbaarheid van (zorg)professionals. Wij maken daarom werk van 

gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van (zorg)professionals. Zo blijven (zorg)professionals 

gemotiveerd, innovatief en productief. Het werken met twee onderscheidende locaties draagt bij 

aan de verbetering van beleving van de (zorg)professional. Zij kunnen loopbaan specifieke keuzes 

maken, zorgprocessen worden zo ingericht dat professionals in hun kracht komen en het biedt een 

multidisciplinaire werkomgeving. 

3.2 VOLDOENDE EN GOEDE ZORGPROFESSIONALS - NU EN IN DE TOEKOMST
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3.3 HERSTELPLAN ‘TOEKOMSTGERICHT & FINANCIEEL GEZOND ZGT’ 

B

A C

Slagvaardige organisatie: inrichten  

van een organisatie die in staat is 

genoemde verbeteringen te realiseren,  

ook in een veranderende omgeving op basis 

van integrale sturing. Zie hoofdstuk 4.2. 

Duurzame 
toegevoegde 
waarde ZGT 
voor patiënt

Structureel financieel gezond: 

financieel gezonde resultaten 

realiseren. Dit betekent een 

structurele resultaatverbetering 

voor 2018 en 2019 van in totaal 

€ 20,5 miljoen, te realiseren 

door kostenreductie (efficiency-

maatregelen en volumereductie) 

en door betere afspraken met 

zorgverzekeraars. 

Waardegedreven zorg: 

focus op doelmatige 

zorg op de juiste plek, 

die ook in de toekomst 

van groot belang is 

voor de gezondheid van 

patiënten in onze regio. 

Zie hoofdstuk 1.3 

Duurzame samenwerking met 
zorgverzekeraars en zorgpartners

¤

In 2017 is de exploitatie van ZGT zwaar onder 

druk komen te staan. Om zo snel mogelijk weer 

in een financieel gezonde situatie te komen, is 

het herstelplan ‘Toekomstgericht en financieel 

gezond ZGT’ opgesteld. In de afgelopen periode 

is met de uitvoering van het plan een goede stap 

gezet en houden wij gedisciplineerd koers met 

ons herstelplan, dat intensief wordt gemonitord 

door een Project Management Office (PMO). 

Onze financiële situatie onderstreept ook de 

urgentie - en biedt de kans - om het ziekenhuis 

van de toekomst te realiseren. Met de juiste 

keuzes voor de toekomst, zorgen we ervoor dat 

ons ziekenhuis klaar is voor de toekomst. De 

komende jaren blijven we ons onverminderd 

richten op het financieel gezond maken van ons 

ziekenhuis. Dat betekent een blijvende focus op 

kostenreductie, sturing op zorgvraag & -aanbod 

en het daarmee aflossen van onze schuld. Het 

zijn nadrukkelijk ook de strategische keuzes 

die bijdragen aan het verdere herstel van ons 

ziekenhuis. Ons herstelplan bestaat uit drie 

onderdelen: 

Onze keuze voor de toekomst
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Onze keuze voor de toekomst

De veiligheid van onze patiënten staat bij ons hoog in het vaandel, wat betekent dat we ons uiterste 

best doen om de risico’s voor onze patiënten tot een minimum te beperken. Hiervoor hebben we in 

ZGT een geïntegreerd kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld dat in 2015 voor de 

tweede keer door NIAZ is geaccrediteerd.

Kwaliteit en veiligheid zijn onlosmakelijk verbonden met waardegedreven zorg. Door het leveren 

van veilige en betrouwbare zorg van hoge kwaliteit neemt de ervaren waarde van de zorg, door de 

patiënten toe. Efficiënt ingerichte processen dragen bij aan een reductie van onnodige kosten.

ZGT kiest er nadrukkelijk voor om zich, als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland in 2019, 

te laten toetsen op het internationale NIAZ Qmentum Global normenkader. Reden hiervoor is dat 

binnen QMentum Global het zwaartepunt ligt op patiëntenparticipatie. Door patiënten al vanaf de 

diagnose intensief te informeren en te betrekken bij hun eigen zorgproces kunnen zij samen met de 

arts beslissen over welke behandeling het beste bij hen past. Door vervolgens te monitoren wat de 

(medische) uitkomsten en de ervaringen van onze patiënten zijn, krijgen we inzicht in de toegevoegde 

waarde van onze geleverde zorg.

De invoering van integraal risicomanagement (IRM) draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit en 

veiligheid binnen de organisatie. IRM betreft niet alleen de (para)medische en verpleegkundige zorg, 

maar ook de samenhang tussen de verschillende activiteiten en de risico’s en beheersing hiervan. 

Binnen het integraal risicomanagement heeft ZGT acht domeinen gedefinieerd, te weten: Patiënt, 

Arbeid, Middelen, Gebouw, ICT, Imago, Governance en Financiën.

ZGT werkt voortdurend aan veilige, betrouwbare en efficiënte zorg voor haar patiënten en zet in 

op volgende doelen:

• ZGT levert veilige, kwalitatief hoogwaardige zorg en ontwikkelt zich tot een Best Practice Ziekenhuis. 

Daarbij voldoet ZGT aan de eisen van externe partijen zoals de overheid, IGJ (Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en Jeugd) en zorgverzekeraars.

• ZGT biedt een veiligheidscultuur waarin kwaliteit en veiligheid zich tot in de genen van de 

organisatie bevindt. 

• ZGT is transparant en publiceert op haar website gegevens over de kwaliteit, gemeten door instanties 

zoals IGJ, maar ook door patiëntverenigingen, individuele patiënten en medewerkers. Hierbij zal de 

komende jaren de nadruk steeds meer komen te liggen op het resultaat voor de patiënt. 

• ZGT laat zich extern toetsen door Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen (NIAZ) en door 

de beroepsverenigingen.

3.4 CONSTANTE FOCUS OP KWALITEIT EN VEILIGHEID
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Dochtermaatschappijen zijn 

ondernemingen, waarvan Stichting 

(bestuur) ZGT als moedermaatschappij 

geheel of gedeeltelijk eigenaar is. 

100% dochters van ZGT zijn onder 

andere: ZGT Vastgoed, Helon,  

Travel Health Clinic.

Samenwerkingsverbanden van ZGT betreffen samenwerkingen op een bepaald (zorg)gebied 

of in een zorgketen (bijvoorbeeld met huisartsen, VVT instellingen) of een klant-leverancier 

relatie (bijvoorbeeld met laboratoria en inkooporganisaties). Ook kan sprake zijn van 

participatie met andere partijen in nieuwe entiteiten (bijvoorbeeld IZIT en Fertiliteitskliniek 

Twente). In september 2018 is besloten tot de oprichting van de coöperatie met drie VVT 

instellingen (ThoeZ Twente) voor medisch specialistische zorg aan huis. Ook intensievere 

samenwerkingen met collega-ziekenhuizen, zoals MST, zijn in toenemende mate belangrijk. 

Focusklinieken betreffen zelfstandige rechtspersonen die 

binnen de muren van ZGT opereren (OCON, KON, Nocepta). 

Daarbij is in de meeste gevallen sprake van een eigen WTZi-

toelating en daarmee ook een eigen verantwoordelijkheid 

voor afspraken met zorgverzekeraars en de kwaliteits- 

en veiligheidseisen richting IGJ. ZGT heeft met hen 

samenwerkings-, huur- en dienstverleningsovereenkomsten.

ZGT
KERNZIEKENHUIS

SAMENWERKINGSVERBANDEN VVT

SAMENWERKINGSVERBANDENNOCEPTA HUISARTSEN

SAMENWERKINGSVERBANDENOCON ZIEKENHUIZEN

SAMENWERKINGSVERBANDENKON UT / UMC

SAMENWERKINGSVERBANDENFOCUSKLINIEKEN ANDERE PARTIJEN

ZGT Cleancare DochtermaatschappijenZGT Helon

BUSINESS 
UNIT

BUSINESS 
UNIT

BUSINESS 
UNIT
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Onze keuze voor de toekomst

4.1 ZGT ALS NETWERKORGANISATIE 

Een ziekenhuisorganisatie is allang niet meer een gesloten systeem. 

Zowel binnen ZGT als in de samenwerking met externe partijen zijn 

steeds aanpassingen nodig om in te kunnen blijven spelen op nieuwe 

ontwikkelingen. Er ontstaan intensievere samenwerkingen met 

patiënten, huisartsen, andere zorgaanbieders, gemeenten, research- 

en onderwijsinstellingen, verzekeraars en private partijen. Allemaal 

cruciaal om de zorg naar een nog hoger niveau te tillen. Daar waar  

het een bijdrage levert aan het realiseren van onze missie, visie  

en strategische doelen, zoeken we actief de samenwerking op. 

Per situatie kijken we vervolgens naar de best passende vorm waarin 

die samenwerking op een toekomstbestendige manier kan plaatsvinden. 

Hierbij worden vooraf risico’s en gevolgen voor de wettelijke 

verantwoordelijkheden, kwaliteit en veiligheid, patiënten, medewerkers, 

medische specialisten en financiën in kaart gebracht. 

Waar ZGT ooit was ingericht als traditioneel ziekenhuis, daar zijn 

de afgelopen jaren grote stappen gezet richting het zijn van een 

netwerkorganisatie. Ons ziekenhuis raakt daardoor steeds meer 

vervlochten met haar omgeving. Die ontwikkeling zet zich voort en 

past bij het bieden van zorg op de juiste plek, vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor zorg in de regio, op basis van de vraag van 

onze patiëntenpopulatie.

4. ONZE ORGANISATIE 

“Steeds meer vervlochten met onze omgeving vanuit gezamenlijke zorgverantwoordelijkheid”

Heroriëntatie OCON, Nocepta en KON

De afgelopen periode heeft er een heroriëntatie plaatsgevonden op de samenwerking met de focusklinieken OCON 

(orthopedische zorg), KON (Kaakchirurgie Oost-Nederland) en Nocepta (pijncentrum). Met het oog op ‘helderheid over’ 

verantwoordelijkheid en toekomstbestendigheid is besloten tot verzelfstandiging van OCON (per 1 januari 2019) en KON (in 

2019) (eigen WTZi-status). Bij Nocepta zal in 2019 besloten worden hoe de toekomstige organisatie eruit zal zien. Voor 2019 en 

2020 zal overigens geen verdere verzelfstandiging van organisatieonderdelen plaatsvinden. Op korte termijn bestaan er onder de 

vlag van ZGT, in principe, geen focusklinieken waar ook andere partijen in participeren. Wel kunnen zich zelfstandige focusklinieken 

binnen de muren van ZGT vestigen en kunnen meer zelfstandige businessunits ontstaan ‘als onderdeel van ZGT’, bijvoorbeeld 

georganiseerd vanuit een bepaalde zorgketen of diagnosegroep. Hiertoe biedt vooral de locatie Hengelo zeer goede mogelijkheden.

Regionale Oncologische samenwerking Twente Salland (ROTS)

In 2017 is door ZGT, MST en Deventer Ziekenhuis (DZ) de intentie uitgesproken nog intensiever te willen samenwerken voor 

diagnose, behandeling en nazorg van patiënten bij alle vormen van kanker. Door expertise uit te wisselen, gemeenschappelijke 

behandelafspraken te maken en krachten te bundelen op het gebied van onderzoek en innovatie, willen de ziekenhuizen de 

kwaliteit van deze zorg verder verhogen. Samenwerking maakt het bovendien mogelijk patiënten dichtbij huis te behandelen, ook 

voor vormen van kanker die relatief weinig voorkomen. Uitgangspunt van de samenwerking tussen ZGT, MST en DZ is dat patiënten 

altijd in hun eigen ziekenhuis terecht kunnen voor een diagnose, onderzoek en nazorg, maar dat de behandeling in toenemende 

mate in een van de genoemde ziekenhuizen plaatsvindt. Een herinrichtingsplan, waarbij uitgangspunt is dat ZGT haar speerpunten 

behoudt op het gebied van oncologische zorg, vormt de basis voor toekomstige besluitvorming rondom verdere samenwerking.

Verloskundig samenwerkingsverband Twente

In het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) Twente participeren naast ZGT ook eerstelijns verloskundigen, klinisch 

verloskundigen en obstetrie- en gynaecologie verpleegkundigen (via de ziekenhuizen), gynaecologen, kinderartsen, MST, 

Het Kraamzorg Samenwerkingsverband en GGD Twente. De taken van dit VSV: afspraken maken over de kwaliteit, registratie, 

verantwoording en transparantie van de zorg. Samen werken wij aan goede verloskundige zorg voor alle (toekomstige)  

zwangeren en pasgeborenen, waarbij de vrouw en haar (ongeboren) baby centraal staan. 
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CMS als strategische partner 

Coöperatie Medisch Specialisten (CMS) 

is het medisch specialistisch bedrijf 

waarmee ZGT sinds 1 januari 2015 een 

samenwerkingsovereenkomst heeft voor het 

leveren van de medisch specialistische zorg. 

Bij CMS zijn zowel de vrijgevestigde medisch 

specialisten als medisch specialisten in 

loondienst aangesloten. ZGT en CMS hebben 

een strategisch partnerschap. Dat wil 

zeggen dat in gezamenlijkheid de doelen 

richting toekomst worden bepaald en het 

onderlinge contact intensief is. De focus op 

nog meer gelijkgerichtheid in beleid, gedrag 

en financiën moeten verder bijdragen 

aan een gezonde toekomst. ZGT en CMS 

maken een meerjarenafspraak waarin de 

volumeprikkel niet leidend wordt in de 

financiële afspraken.
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4.2 EEN SLAGVAARDIGE ORGANISATIE 

Om onze strategische doelen te bereiken, maar ook om financieel gezond te worden,  

is een slagvaardige organisatie een belangrijke basisvoorwaarde. De focus ligt de komende jaren  

op het bereiken van meer integratie binnen de ziekenhuisorganisatie en gelijkgerichtheid met 

Coöperatie Medisch Specialisten (CMS). Juist om ‘in control’ te zijn en te blijven en samen onze 

strategische doelen te behalen. Daar passen gedragselementen als ‘persoonlijk leiderschap’, ‘elkaar 

aanspreken’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’ bij, maar ook een vernieuwde organisatiestructuur  

met bijhorend besturingsmodel. 

Vernieuwde organisatiestructuur 

Per november 2017 is daarom een (tijdelijke) transitieorganisatie gevormd. Deze is in het najaar van 

2018 definitief geworden. Door deze aanpassing in de organisatiestructuur ontstaat een compactere 

structuur met meer integrale verantwoordelijkheid bij het management. Hierdoor verbetert de 

grip op de organisatie en de realisatie van doelen. In de nieuwe organisatie zijn de 26 Resultaat 

Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) gegroepeerd naar vier zorgclusters, te weten: 1. Snijdend 2. 

Beschouwend 3. Acuut, Intensief & overig en 4. Medisch ondersteunend. Elk zorgcluster wordt daarbij 

aangestuurd door twee clustermanagers, namelijk één medisch manager en één bedrijfskundig 

manager. Dit tweetal is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de zorginhoudelijke 

ambities van het cluster en voor de realisatie van het financiële herstelplan en bijbehorende 

resultaatsverbeteringen. 

Naast de clusters zijn er acht stafafdelingen en het facilitair bedrijf ingericht. Twee nieuwe afdelingen 

‘verkoop en contractmanagement’ en ‘capaciteitsmanagement’ moeten zorgen voor versterking van de 

organisatie. Daarnaast is, gelet op de omvang van onze organisatie en de ontwikkelingen in en om ons 

ziekenhuis, behoefte aan managers die op strategisch niveau programma’s leiden. Daarom zijn in de 

transitieorganisatie twee programmamanagers benoemd: de programmamanager Oncologie  

en de programmamanager waardegedreven zorg.

Integrale besluitvorming als basis besturingsmodel 

De basis van ons nieuwe besturingsmodel is dat er sprake is van integrale besluitvoorbereiding 

op managementniveau. De Raad van Bestuur stelt de ambities en de (strategische) kaders vast en 

zorgt voor bewaking en, waar nodig, bijsturing. In clusteroverstijgende vraagstukken dragen het 

clustermanagement, programmamanagement en de stafafdelingen samen zorg voor integraal goed 

afgewogen beleidsvoorstellen aan de Raad van Bestuur, waarbij het belang van ZGT als geheel altijd 

voorop staat. Dit neemt niet weg dat elke manager individuele verantwoordelijkheid draagt voor zijn 

of haar eigen afdeling en uitvoering van besluiten. Over de behaalde resultaten wordt op transparante 

wijze naar elkaar en de Raad van Bestuur verantwoording afgelegd.

De focus van de clustermanagers ligt primair op het behalen van de doelen van het eigen cluster 

(realiseren van het jaarplan en begroting). Daarnaast is goede afstemming tussen de clusters 

van groot belang, zodat ziekenhuisbreed de gezamenlijke doelen worden bereikt. De focus van 

de stafafdelingen ligt op het bewaken van de kaders (bewakende rol van de Raad van Bestuur 

wordt alleen ingezet bij escalatie) en het bijdragen en adviseren bij beleidsvorming op basis van 

deskundigheid en ondersteuning aan zorgclusters. 

Dit alles vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen alle zorgclusters én de stafafdelingen 

en stelt dus hoge eisen aan het management en aan de overlegstructuur. Het model vereist 

transparantie en vertrouwen en volledige naleving van het model door alle spelers. De overlegstructuur 

en het besluitvormingsproces worden aangepast op het nieuw gekozen besturingsmodel.
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ZGT als voorloper

ZGT zet in op drie terreinen van technologische zorginnovatie, deze terreinen zijn tevens de thema’s 

waar het wetenschappelijk onderzoek binnen ZGT zich op richt:

• patiënt empowerment: middels ontwikkeling en implementatie van verregaande digitalisering en 

e-Health dragen we bij aan meer regie bij de patiënt en behandeling in de eigen omgeving;

• predictieve zorg: big data technieken en kunstmatige intelligentie worden ontwikkeld en ingezet om 

kennis te verkrijgen uit data van het klinische proces zodat patronen en verbanden gelegd kunnen 

worden om voorspellingen te doen over de individuele patiënt; 

• snelle en slimme diagnostiek: door de ontwikkeling van fasttracks en nieuwe beeldvormende 

technieken streven we ernaar zo snel en goed mogelijk een geïntegreerd beeld van de patiënt  

en zijn of haar klachten te krijgen, onzekerheden weg te nemen en zo snel mogelijk de meest  

adequate behandeling te starten.

Hiermee is ZGT voorloper op diverse onderdelen, zij het nog gefragmenteerd. In de komende jaren 

willen we hierin meer samenhang en fundament aanbrengen, zodat technologische innovatie echt 

de drijfveer voor het bereiken van onze strategische ambities. Niet alleen huidige technologieën 

worden ingezet en geoptimaliseerd, ook nieuwe technologieën worden (veelal in wetenschappelijke 

onderzoeksprojecten) ontwikkeld. ZGT werkt bijvoorbeeld nauw samen met de Universiteit Twente 

op slimme sensing methoden en technieken, ontwikkeling van eCoachingsconcepten en kunstmatige 

intelligentie. 
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5. (TECHNOLOGISCHE) INNOVATIE 

“Gepast gebruik, zorg op de juiste plek en doelmatige zorg gefaciliteerd door technologische innovatie”

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Mensen worden ouder en maken langer gebruik 

van meer (complexe) zorg. Zorgkosten stijgen terwijl middelen schaarser worden. Ook ZGT staat voor 

de uitdaging om met schaarse middelen kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden aan 

mensen binnen en buiten Twente.

De gezondheidszorg beweegt zich in de richting van zelfzorg, zelfregie en zelfredzaamheid van de 

patiënt. Deze beweging wordt versneld door technologische innovaties; technologieën zoals kunstmatige 

intelligentie, nano technologie, big data, slimme sensoren en apps, maar ook nieuwe vormen van (keten)

samenwerking ‘de juiste zorg op de juiste plek’, bieden kansen om de zorg te innoveren. ZGT kiest ervoor 

om patiënten te faciliteren in meer eigen regie in hun leven met een ziekte of aandoening. In de nabije 

toekomst kunnen patiënten bijvoorbeeld via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) grip houden op 

hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, onderzoeksuitslagen en inentingen. Patiënten 

kunnen in een PGO data van verschillende zorgverleners verzamelen, beheren, delen en informatie 

toevoegen. Ook voeren patiënten zelfstandige metingen uit waarbij de zorgprofessional op afstand monitort 

en patiënten de mogelijkheid krijgen om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te 

communiceren. Technologische innovatie is geen doel op zich, maar een middel om waardegedreven 

zorg te kunnen bieden. Gepast gebruik, zorg op de juiste plek en doelmatige zorg worden gefaciliteerd 

door technologische innovatie. 

Impact van (technologische) innovatie 

De (technologische) innovaties spelen in op de veranderende behoeften van de patiënt. Patiënten 

worden zelfstandiger, hebben behoefte aan meer kennis en betere informatie en willen zorgtaken 

zelf managen. Dit vraagt ook om een andere rol van de patiënt. Technologische innovaties zijn 

bepalend voor de invulling van ons ziekenhuis in de toekomst. Het verandert ons zorgaanbod, onze 

werkwijze en onze organisatie. Ons zorgaanbod verandert, bijvoorbeeld doordat ZGT samenwerkt 

met (keten)partijen en een deel van het geïntegreerd zorgaanbod levert. Ook is er een verschuiving 

van zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie van de patiënt. Technologische innovatie betekent 

daarnaast een verandering van onze werkwijze. De rol van de zorgprofessional verandert naar een 

ondersteunende, coachende rol en zij krijgen een grotere rol bij het organiseren van zorg en het 

inzetten van het eigen netwerk van de patiënt. Hierbij blijft de professional verantwoordelijk voor 

de geleverde zorg. Ook digitale vaardigheden zullen in de toekomst steeds belangrijker worden.  

Ten slotte verandert onze organisatie. ZGT wordt steeds minder een gesloten systeem, kijkt  

naar buiten en werkt ketengericht door nieuwe samenwerkingsmodellen en regionale 

samenwerking in de keten. 

Samen voor innovatie 

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. Van Twente een gezonde regio maken, 

kan ZGT niet alleen. Samenwerking tussen zorgorganisaties, met de Universiteit Twente (UT) en 

hoger beroepsonderwijs en met startups is daarom niet alleen wenselijk maar noodzakelijk. Door 

samen zorginnovaties te ontwikkelen, kunnen wij betere zorg bieden die betaalbaar en toegankelijk 

blijft voor iedere Twentenaar. Ook kan het de werkdruk van (zorg)professionals zoals huisartsen en 

verpleegkundigen verlagen. 

Innovatie gaat niet vanzelf

De kwaliteit, veiligheid, effectiviteit en juridische kant van (technologische) innovaties dienen 

onderzocht te worden. De uitwisseling van gegevens binnen het ziekenhuis en met andere (zorg)

organisaties moet beter worden ingericht door middel van standaardisatie. Een integraal digitaal 

platform is nodig om alle toepassingen met elkaar te verbinden, zowel binnen ZGT als extern in 

Twente. Kennis delen staat hierin centraal.
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6. STRATEGISCHE FINANCIELE AGENDA

2019 2020 2021 2022
Waardegedreven zorg

STZ-ambitie

Aanscherping locatieprofielen

Afspraken met CMS  
(strategisch en financieel)

Implementatie samenwerking  
met OCON

Herstelplan ‘Toekomstgericht & 
financieel gezond ZGT’

+ kostenbesparingen, waaronder het 
realiseren van inkoopvoordelen

Om duurzaam financieel gezond te worden, moet ZGT structureel een gezond rendement behalen 

en schulden terugbetalen. Hiervoor zijn onderstaande programma's, zoals toegelicht in deze visie, 

randvoorwaardelijk. De voordelen die ZGT met deze programma's realiseert zijn de bouwstenen voor 

het financieel meerjarenplan (zie bijlage). 

Om zorg te dragen dat ZGT de financiële doelstellingen behaalt, worden de programma's vastgelegd in 

jaarplannen met mijlpalen en financiële doelstellingen. Om deze daadwerkelijk te behalen worden de 

plannen scherp gemonitord middels een Project Management Office (PMO). 
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GEZONDHEID PATIENT

Waarde-
gedreven zorg

Technologische innovatie

Onze
organisatie

Ons
zorgaanbod

Onze
werkwijze

Wij zijn ZGT
• Onze missie
• Onze omgeving
• Waardegedreven zorg
• Onze bouwstenen

Ons zorgaanbod
• In de regio
• Bijzondere expertise
• Waardegedreven zorg in de praktijk
• Topklinische zorg
• Twee onderscheidende locaties

Onze organisatie
• ZGT als netwerkorganisatie
• Slagvaardige organisatie

Onze werkwijze
• Gastvrij & deskundig
• Voldoende & goede zorg zorgprofessionals
• Herstelplan
• Focus op kwaliteit & veiligheid



ZGT ziekenhuislocatie Almelo
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