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1 Uitgangspunten van de verslaggeving 

In dit Jaardocument legt de Stichting Ziekenhuisgroep Twente verantwoording af over het jaar 
2011. Bij de samenstelling van het jaardocument zijn de uitgangspunten en richtlijnen gevolgd die 
het ministerie van VWS hiervoor heeft opgesteld. 

Sinds eind 2008 presenteert Ziekenhuisgroep Twente zich als één organisatie (‘ZGT’) met twee 
locaties: ZGT Almelo en ZGT Hengelo. In een aantal gevallen (met name in het DigiMV en bij de 
kwaliteitsverantwoording) worden de gegevens per afzonderlijke locatie gepresenteerd. 

De Stichting Ziekenhuisgroep Twente maakt deel uit van het concern Stichting Bestuur 
Ziekenhuisgroep Twente. 
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2 Profiel van de organisatie 

2.1 Algemene identificatiegegevens  

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) 

Adres Zilvermeeuw 1 
Postcode 7609 PP 
Plaats Almelo 
Telefoonnummer 0546 693 693 
Identificatienummer Kamer van Koophandel  08094736 
E-mailadres info@zgt.nl 

Internetpagina www.zgt.nl 
 

2.2 Structuur van het concern 

De Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) wordt bestuurd door de Stichting Bestuur 
Ziekenhuisgroep Twente. De Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente bestuurt tevens ZGT 
Holding, ZGT Private Activiteiten en ZGT Vastgoed. De activiteiten van deze laatstgenoemde 
organisaties worden niet behandeld in dit jaardocument. 
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ZGT heeft tevens belangen in de volgende rechtspersonen: 

ZGT Cleancare: De joint venture ZGT Cleancare 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. De uitvoering van de werkzaamheden 
vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Asito. De statutair directeur is de directeur Facilitair 
Bedrijf van ZGT. De RvB-voorzitter van ZGT en de directeur van Asito vertegenwoordigen de 
aandeelhouders.  

MEDLON BV: Per 1 juli 2011 zijn de klinisch chemische laboratoria van ZGT en het Enschedese MST 
samengebracht en verzelfstandigd onder de naam MEDLON BV. Beide ziekenhuizen zijn voor 50% 
aandeelhouder. 

IZIT BV: ZGT is voor 36% aandeelhouder in IZIT BV, een samenwerkingsverband van ziekenhuizen 
en zorginstellingen in de regio Twente op het gebied van ICT en informatie-uitwisseling in de zorg 
ter ondersteuning van de zorgprocessen. 

Travel Health Clinic International BV: ZGT Holding B.V. had een minderheidsbelang van 33% in de 
Travel Health Clinic International BV, samen met de andere aandeelhouder, de Tinguely-groep. 
Aandeelhouders hebben besloten de BV per 1 januari 2011 op te heffen wegens het niet realiseren 
van de bedrijfsdoelen.  

De zorgverlening van ZGT vindt plaats onder de toelatingen als algemeen ziekenhuis en als 
Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ). 

Het gehanteerde bestuursmodel is dat van een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit de 
Voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur. Het toezicht op bestuur en beleid wordt 
uitgeoefend door een Raad van Toezicht. 

Tot 1 juli 2011 hadden beide ziekenhuislocaties een medische staf. Beide staven waren verenigd in 
de Interstafraad. Per 1 juli zijn de medische staven van beide locaties gefuseerd tot één Vereniging 
Medische Staf die bestuurd wordt door het Stafbestuur. Het Stafbestuur is de formele 
vertegenwoordiging van beide staven en is een belangrijke strategische partner van de Raad van 
Bestuur.  

Het grootste deel van de medisch specialisten van ZGT is vrijgevestigd. De stafmaatschappen zijn 
verenigd in één stafmaatschap (financieel collectief), de Vennootschap Twentse Medisch 
Specialisten (VTMS), met ongeveer 175 medisch specialisten.  

De medezeggenschap van cliënten/patiënten krijgt vorm in de Cliëntenraad, conform de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In paragraaf 3.5 wordt dit verder toegelicht. 

De medezeggenschap van de medewerkers krijgt – conform de Wet op Ondernemingsraden (WOR) 
- gestalte in de Ondernemingsraad. In paragraaf 3.6 wordt hier nader op ingegaan. 

Onder de tweehoofdige Raad van Bestuur functioneren twee directeuren Zorg, een directeur 
Facilitair Bedrijf, de stafdiensten P&O, F&I en Communicatie en het stafbureau Raad van Bestuur. 
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De overlegstructuur is (per 31 december 2011) op hoofdlijnen als volgt:  
 
Naam 

 

Deelnemers Frequentie  

Raad van Bestuur- 
Managementteam 

RvB, secretaris RvB, directeuren, 
manager F&I, manager P&O, hoofd BC 
(toehoorder) en voorzitter Stafbestuur 
(klankbord) 
 

Wekelijks 

Raad van Bestuur-
vergadering 
 

RvB en secretaris RvB Wekelijks 
 

Raad van Bestuur- 
Stafbestuur (SB) 
 
Vergaderingen 
medische staf: 
kernleden of plenair 
 

RvB en SB 
 
 
RvB, SB en leden medische staf 

Wekelijks 
 
 
Maandelijks 

Overlegvergadering 
Cliëntenraad  
 
Voor-/agenda- 
overleg met 
Cliëntenraad 
 

RvB en Cliëntenraad 
 
 
Secretaris RvB en  
DB Cliëntenraad 

3 x per jaar  
 
 
Maandelijks 

Overlegvergadering 
Ondernemingsraad 
 
Agendaoverleg met 
OR 
 

RvB, manager P&O en leden Kern OR 
 
 
Voorzitter RvB, manager P&O, DB OR  

Maandelijks 
 
 
Maandelijks 

Overleg met de 
directeuren 
 

RvB en directeuren 2 wekelijks 

Kwartaalgesprekken RvB en manager F&I met (afzonderlijk) 
directeuren en hoofden stafbureau 
(+ kwartaaloverleg bouw) 

Maart: afronding jaar ervoor 
Mei: rapportage jan. t/m april 
Oktober: rapportage mei t/m 
aug. + begroting 

Werkoverleg Voorzitter RvB of lid RvB met 
desbetreffende directeur of hoofd 
stafbureau 

+ eens per 2 weken 

(Agenda) overleg  
Raad van Toezicht -
Raad van Bestuur 
 

Voorzitter RvT, Raad van Bestuur 
(secretaris RvT/ RvB)  
 
 

maandelijks 
 

Raad van Toezicht-
vergaderingen 
 

RvT, RvB en secretaris RvT/RvB  
 
 

7 x per jaar 
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2.3 Kerngegevens 

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

 

De volgende medische specialismen zijn in ZGT aanwezig:  
 
- allergologie 
- anesthesiologie en pijnbestrijding 
- cardiologie 
- dermatologie 
- geriatrie 
- gynaecologie en obstetrie 
- heelkunde 
- interne geneeskunde, oncologie en dialyse 
- maag-, darm-, leverziekten 
- mondziekten en kaakchirurgie 
- keel-, neus- en oorheelkunde 
- kindergeneeskunde 
- microbiologie 
- neurologie 
- nucleaire geneeskunde 
- oogheelkunde 
- orthopedie 
- pathologie 
- plastische chirurgie 
- pulmonologie 
- psychiatrie 
- radiodiagnostiek 
- reumatologie 
- revalidatie 
- urologie 
 

ZGT heeft een ziekenhuisapotheek met faciliteiten voor het zelf produceren van geneesmiddelen.  

In 2011 zijn de klinisch chemische laboratoria van ZGT en MST samengebracht in MEDLON BV. 
MEDLON verzorgt de productie voor beide ziekenhuizen, inclusief hun 1e lijns-productie. De functie 
blijft binnen de ziekenhuismuren gehuisvest.  

De PET/CT-scanner in ZGT Hengelo staat eveneens ten dienste van andere regionale ziekenhuizen. 

Voor medische microbiologie en pathologie wordt in de regio samengewerkt met de Stichting 
Laboratorium Pathologie Oost Nederland en het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, 
beide te Enschede. In 2010 is het besluit genomen om beide laboratoria in 2013 te verhuizen naar 
Hengelo en onder te brengen in een nieuw te bouwen gebouw, naast ZGT Hengelo. De regiofunctie 
van beide laboratoria blijft ongewijzigd. 
De functie klinische genetica wordt ingevuld in samenwerking met het Klinisch Genetisch Centrum 
in Nijmegen. In vitro fertilisatie wordt gerealiseerd in samenwerking met het IVF-laboratorium van 
de Isala Klinieken te Zwolle. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2012 
gezamenlijk met Medisch Spectrum Twente de Fertiliteitskliniek Twente BV (zelfstandig 
behandelcentrum) op te richten. 

Als bijzonder speerpunt van ZGT kan het Kenniscentrum Diabetische Voet worden genoemd. 
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In 2009 is met de maatschap orthopeden in Hengelo overeengekomen dat zij vanaf 1 januari 2010 
de gehele orthopedische zorg die voor ZGT Hengelo wordt afgesproken in onderaanneming voor 
het ziekenhuis uitvoeren in een door hen opgerichte en geleide BV, OCON BV. Deze BV is niet 
gelieerd aan het ziekenhuis. Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van het ziekenhuis geldt wel 
onverkort voor OCON. Alle afspraken tussen ZGT en de BV zijn opgenomen in een 
raamovereenkomst. In 2011 zijn de maatschappen orthopeden van beide locaties gefuseerd en 
voert OCON BV ook de productie voor ZGT Almelo uit. 

ZGT is ook een ‘teaching hospital’. Er worden diverse medisch specialistische en andere opleidingen 
aangeboden. In de ZGT Academie worden alle opleidingen gecoördineerd. 
Onder meer de volgende opleidingen worden verzorgd in ZGT: 
 
- anesthesiologie; 
- heelkunde, inclusief vooropleiding orthopedie; 
- interne geneeskunde, inclusief vooropleiding cardiologie, longgeneeskunde, MDL; 
- radiologie; 
- reumatologie; 
- revalidatiegeneeskunde; 
- ziekenhuisapotheker; 
- klinisch chemicus; 
- klinisch fysicus; 
- klinisch psycholoog en GZ-psycholoog; 
- verpleegkundige (hbo-v en mbo-v) 
- verpleegkundige vervolgopleidingen (IC, CC, SEH, hemodialyse, oncologie, kinder, kraam, 
recovery); 

- operatieassistent/anesthesieassistent; 
- fysiotherapie; 
- radiodiagnostisch laboranten; 
- doktersassistenten; 
- zorgassistenten; 
- traineeprogramma jonggediplomeerden; 

 

In 2011 zijn erkenningen ontvangen voor de opleidingen urologie en psychiatrie. 
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2.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

 
Onderstaande tabel bevat de productiecijfers en kengetallen over personeel en opbrengsten in 
2011. 

 
Capaciteit 

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en 
dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar 

1.085 

Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling 40 

Waarvan PAAZ- en PUK-bedden 60 

Productie DBC’s 

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s 313.128 

Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK 3.527 

Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in:  

Aantal in A-segment (tarieven NZa) 226.571 

Aantal in B-segment (vrije prijzen) 83.030 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s 310.446 

Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK 3.398 

Waarvan medisch-specialistische zorg, uitgesplitst in:  

Aantal in A-segment (tarieven NZa) 226.915 

Aantal in B-segment (vrije prijzen) 83.531 

Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige 
en ondersteunende producten – O(V)P’s – waaronder verrichtingen 
op verzoek van de eerste lijn 

1.123.724 

Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige 
trajecten en verrichtingen 

9.648 

Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieve verrichtingen in 
curatieve zorg exclusief GGZ-DBC’s in PAAZ en PUK 

61.531 
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Productieparameters 

Aantal klinische opnamen exclusief overnamen in verslagjaar 36.908 

Waarvan eerste opnamen in PAAZ en PUK 525 

Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar 205.757 

Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PUK 1.578 

Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar 404.148 

Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PUK 24.889 

Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) en 
deeltijdbehandelingen in verslagjaar 

50.657 

Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ en PUK 10.657 

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde 
bed) 

198.579 

Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PUK 15.959 

Waarvan verkeerde-bed-dagen 5.799 

 

Personeel 

Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten 
per einde verslagjaar 

3.391 

Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch 
specialisten per einde verslagjaar 

2.456,9 fte 

Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per 
einde verslagjaar 

212 

Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) 
per einde verslagjaar 

195,15 fte 

 

Financieel 

Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar € 246.533.695 

Resultaat verslagjaar € 1.798.837 

Totaal eigen vermogen per einde verslagjaar € 39.736.532 
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2.3.3 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. In vrijwel alle gemeenten in het verzorgingsgebied zijn ZGT-
prikposten aanwezig. Er zijn buitenpoliklinieken in Geesteren, Goor, Nijverdal, Rijssen en 
Westerhaar. Sinds 2007 beschikt ZGT over een mobiele röntgenvoorziening, de Röntgenbus, die 
wekelijks de volgende plaatsen aandoet: Geesteren, Goor, Tubbergen, Rijssen, Nijverdal en 
Westerhaar.  
 

 

 

2.4    Samenwerkingsrelaties  

ZGT is zich bewust van haar positie in de zorgketen. ZGT streeft daarom in haar werkgebied naar 
een optimale werkrelatie met huisartsen, verloskundigen, zorginstellingen en gemeenten, alsmede 
met instanties op het gebied van zorg, rampenbestrijding en patiëntveiligheid. 

ZGT heeft de volgende samenwerkingsrelaties: 

Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede 

Samenwerking vooral op het gebied van medische ondersteuning. In 2011 zijn de klinisch 
chemische laboratoria van ZGT en MST samengebracht en verzelfstandigd onder de naam 
MEDLON.  

In bestuurlijke overleggen met MST is, mede op instigatie van zorgverzekeraar Menzis, gesproken 
over de vraag of gezamenlijk een regiovisie kan worden opgesteld met betrekking tot hoog 
complexe/laag volume zorg.  

13



 
 

Per 1 januari 2012 wordt de Fertiliteitskliniek Twente BV (zelfstandig behandelcentrum) opgericht. 
Aandeelhouders zijn de gynaecologen van MST en ZGT en beide ziekenhuizen. 

Saxenburgh Groep, Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg 

In 2011 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen beide ziekenhuizen over ondersteuning 
voor de medisch specialistische zorg op het gebied van geriatrie en chirurgie. ZGT heeft in 2011 
ondersteuning aan de vakgroep chirurgie van de Saxenburgh Groep geboden. De intentie is om in 
2012 tot een fusie van de vakgroepen chirurgie te komen.  
 
Het Roessingh, revalidatiecentrum te Enschede 

Er is een samenwerking met het Roessingh op het gebied van de revalidatiegeneeskunde. Een 
aantal revalidatieartsen van het Roessingh verzorgt de revalidatiegeneeskunde (incl. opleiding) in 
ZGT.  
 
Trivium Meulenbelt Zorg 

Zowel in ZGT Almelo als in ZGT Hengelo bevindt zich een gezamenlijke ‘overbruggingsafdeling’ van 
ZGT en Trivium Meulenbelt Zorg, een regionale organisatie voor verpleeghuis-, verzorgingshuis- en 
thuiszorg. De Horst biedt plaats aan mensen die in het ziekenhuis medisch zijn uitbehandeld en 
wachten op een plaats in een andere zorgvoorziening of op verder herstel alvorens naar huis terug 
te keren. 
 
Zorgaccent Thuiszorg Noord West Twente  

Met Zorgaccent Thuiszorg Noord West Twente werkt ZGT - onder de naam MediThuis - samen op 
het gebied van transmurale zorgverlening.  
 
Huisartsen 

ZGT heeft overeenkomsten met diverse huisartsengroepen in het kader van eerstelijns DBC’s. Met 
de CHPA (Centrale Huisartsenpost Almelo) wordt samengewerkt binnen de “spoedpost” in ZGT 
Almelo. In het werkgebied van beide ZGT-locaties heeft in 2011 bestuurlijk overleg met de 
huisartsenorganisaties plaatsgevonden.  
 

Prostaatkliniek Nederland 

In 2011 is een samenwerkingsovereenkomst met de Prostaatkliniek Nederland getekend. 
Prostaatbehandelingen worden nu conform het concept van de Prostaatkliniek uitgevoerd.  
 
Twents Achterhoeks Ziekenhuis Directeuren Overleg (TAZDO) 

Periodiek (samenwerkings)overleg van de raden van bestuur van MST, ZGT, SKB en Het 
Roessingh, die samen het TAZDO vormen.  
 

Ambulance Oost 

Voor de dagelijkse zaken wordt intensief samengewerkt tussen ZGT en Ambulance Oost. Er vindt 
afstemming plaats over diverse ontwikkelingen. 
 

Stichting Laboratorium Pathologie Oost-Nederland te Enschede 

In 2010 is besloten dat het laboratorium zich in 2013 vestigt in een nieuw gebouw naast ZGT 
Hengelo (zie paragraaf 2.3.1).  
 

Stichting Streeklaboratorium voor de Microbiologie in Twente en Gelderse Achterhoek (Labmicta) te 

Enschede 

In 2010 is besloten dat het laboratorium zich in 2013 vestigt in een nieuw gebouw naast ZGT 
Hengelo (zie paragraaf 2.3.1).  
 

Inkoop Alliantie Ziekenhuizen (IAZ) 

De alliantie organiseert gezamenlijke inkoop en logistiek tegen een zo laag mogelijke prijs. In juni 
2009 is voor het onderdeel inkoop een aparte vereniging opgericht, de Inkoop Alliantie 
Ziekenhuizen (IAZ).  
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Zorgbelang Overijssel  

Met het regionaal patiëntenbelangenorgaan Zorgbelang Overijssel vindt bestuurlijk 
afstemmingsoverleg plaats. 
 

Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) 

In het ROAZ worden onder leiding van het traumacentrum Euregio met betrokken instellingen in de 
regio afspraken gemaakt over de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij acute opvang in de regio. 
In 2011 heeft de bestuurder van ZGT de rol van vicevoorzitter vervuld bij het ROAZ.  
 

Zorgverzekeraars 

Jaarlijks is er bestuurlijk overleg met Menzis, de regionale marktleider onder de zorgverzekeraars, 
en met Achmea als vertegenwoordiger van de overige zorgverzekeraars.  
 

Interzorg Ouderen (IZO) 

ZGT neemt op bestuurlijk niveau deel aan het IZO om daarmee maximale afstemming op 
bestuurlijk niveau te waarborgen in de ketenzorg.  
 

Farmazorg 

Samen met de openbare apotheken uit het ZGT-werkgebied is in 1996 Farmazorg opgericht, 
waarin ZGT bestuurlijk en tactisch is vertegenwoordigd. Het doel van Farmazorg is het 
optimaliseren van de ketenzorg in de farmacie.  
 
GGD Twente 

De GGD Twente is een belangrijke partner in de regio. Er bestaat een operationele relatie met ZGT, 
maar daarnaast is er ook overleg geweest op bestuurlijk niveau, in het bijzonder over forensische 
geneeskunde en tuberculosebestrijding.  
 

Gemeenten 

In 2010 is er regelmatig overleg geweest met de wethouders Volksgezondheid van de gemeenten 
Almelo en Hengelo. Er is een gezamenlijke agenda opgesteld voor bestuurlijk overleg.  
 

Ketenzorg 

Op het gebied van chronische zorg zijn afspraken gemaakt met de ketenpartners. In IZIT-verband 
zijn voor keten-DBC’s (COPD, diabetes, hartfalen en Cardio Vasculair Risicomanagement) regionale 
afspraken gemaakt over de verdeling van trekkersrollen. ZGT heeft die rol voor Diabetes.  
 
Integraal kankercentrum Nederland 
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3   Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en 
  medezeggenschap 

 
3.1 Normen voor goed bestuur 

ZGT past de principes van de Zorgbrede Governance Code toe. De statuten van de Stichting 
Bestuur Ziekenhuisgroep Twente zijn in 2007 juridisch getoetst aan de Zorgbrede Governance 
Code. Deze toetsing heeft niet geleid tot substantiële wijzigingen. Wel is, in overeenstemming met 
de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), het enquêterecht opgenomen voor de Cliëntenraad en de 
Interstafraad. Bovendien zijn de statuten zodanig aangepast dat ZGT als ‘algemeen nut beogende 
instelling’ kan worden aangemerkt. In 2010 is bekeken of aan de hand van de geactualiseerde 
Governance Code nog aanpassingen in de statuten nodig waren. Dit was niet het geval.  
Eind 2010 is geconstateerd dat ZGT niet over een zogeheten klokkenluidersregeling beschikt. Deze 
is in 2011 alsnog ingevoerd en via intranet bij medewerkers bekend gemaakt. In 2011 zijn geen 
meldingen gedaan in het kader van de klokkenluidersregeling. 
 
3.2 Raad van Bestuur  

De Raad van Bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: 

Naam Bestuursfunctie 

Drs. M.J.P. Schmidt Voorzitter Raad van Bestuur  

Mw. E.C.M. van der Wilden – van Lier, 
arts MG, MPH 

Lid Raad van Bestuur  

 

De portefeuilles in de Raad van Bestuur zijn als volgt verdeeld:  
 
Drs. M.J.P. Schmidt, voorzitter Raad van Bestuur 

Beleidsterreinen 

- Strategisch beleid en uitgangspunten organisatieontwikkeling 
- Externe relaties in strategisch verband 
- Concernstructuur 
- Patiëntenzorg (electief)  
- Financiën 
- Bouw en huisvesting 
Overlegorganen/overlegvergaderingen 

- Agendaoverleg 
- Ondernemingsraad 
- Cliëntenraad 
- Medische staven 
Organisatieonderdelen/werkoverleg 

-     P&O 
- Facilitair bedrijf 
- Electieve zorg en commerciële zorgactiviteiten 
- F&I 
- Stafbureau Raad van Bestuur  
- Communicatie 
Bijzonderheden 

- (Agenda)overleg voorzitter Raad van Toezicht  
- Werving en selectie medisch specialisten, visitaties, jubilea en afscheid medisch specialisten 

(van betreffend aandachtsgebied) 
- NVZ en Ziekenhuisketen 
- Periodiek overleg met de interne auditor  
- Regionale contacten  
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Mw. E.C.M. van der Wilden – van Lier, arts MG, MPH, lid Raad van Bestuur  

Beleidsterreinen 

- Patiëntenzorg (chronisch en acuut) 
- Kwaliteit en veiligheid 
- ICT (informatiemanagement) 
- Opleiding, medisch specialisten 
Overlegorganen/overlegvergaderingen 

- Medische staven 
- Ondernemingsraad 
- Cliëntenraad 
Organisatieonderdelen/werkoverleg  

-     Chronische en acute zorg 
-     Stafbureau Raad van Bestuur 
-     Informatiemanager 
-     Leerhuis/ ZGT Academie 
-     Communicatie 
Bijzonderheden 

- Waarnemend voorzitter bij afwezigheid M.J.P. Schmidt 
- Centrale opleidingscommissie 
- Werving en selectie medisch specialisten, visitaties, jubilea en afscheid medisch specialisten 

(van betreffend aandachtsgebied) 
- NVZ en Ziekenhuisketen (afhankelijk van de agenda) 
- Overleg met ziekenhuisjurist betreffende calamiteiten, klachten en claims 
- Regionale contacten 
 

Samen als Raad van Bestuur 

- Managementteam 
- Stafbestuur 
- Directeuren 
- Raad van Toezicht  
- Zorgverzekeraars (bestuurlijk overleg) 
- Kwartaalgesprekken met de budgethouders  
- Jaarrekening en begroting 
- Managementteam 
- TAZDO  
- Afdelingsbezoeken 
- Jaargesprek IGZ 
 

Nevenfuncties drs. M.J.P. Schmidt 

- Lid bestuur icZt 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland  
- Lid Raad van Toezicht Streeklaboratorium Microbiologie Twente/Achterhoek  
- Plaatsvervangend voorzitter bestuurscommissie arbeidszaken NVZ 
- Lid pensioenraad van het pensioenfonds Zorg en Welzijn namens NVZ 
- Voorzitter Werkgeversvereniging Zorgsector Twente/Achterhoek 
- Voorzitter stichting RegioPlus (samenwerkingsverband werkgeversverenigingen en 

overlegpartner VWS en Sociale Zaken) 
- Lid Raad van Toezicht Oldenkotte te Rekken 
- Voorzitter Raad van Toezicht Progez te Zwolle (tot 1 juli 2011) 
 

Nevenfuncties E.C.M. van der Wilden – van Lier, arts MG, MPH 

- Lid Raad van Commissarissen Sophia Revalidatie 
- Klankbordgroep iBMG-onderzoek Patiëntveiligheid 
- Auditor voor het NIAZ 
- Lid Raad van Toezicht GGNet, voorzitter kwaliteitscommissie 
- Lid van de Stuurgroep Diabetes Ketenzorg 
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In oktober 2011 is tussen de Raad van Toezicht en mevrouw E.C.M. van der Wilden-van Lier, lid 
Raad van Bestuur, een verschil van inzicht ontstaan over de wijze van aansturing van de ZGT-
organisatie. In januari 2012 is met mevrouw Van der Wilden overeenstemming bereikt over haar 
vertrek.  
 

Belangenverstrengeling 

In algemene zin geldt dat de Raad van Toezicht zich bij het aantreden van een nieuw lid van de 
Raad van Bestuur ervan vergewist of er wat betreft de nevenfuncties sprake is van 
belangenverstrengeling of de schijn daarvan. Over het al dan niet handhaven van lopende 
nevenfuncties worden in het kader van de arbeidsvoorwaarden afspraken vastgelegd. Daarnaast is 
in het reglement een meldingsplicht vastgesteld, zowel binnen de Raad van Bestuur als van de 
Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht. Het gaat dan om nevenfuncties of 
nevenwerkzaamheden met (mogelijke) invloed op het functioneren van de Raad van Bestuur of op 
het eigen functioneren binnen de Raad van Bestuur. Als de Raad van Toezicht van mening is dat 
het een negatieve invloed betreft, worden de desbetreffende nevenfunctie of –werkzaamheden niet 
aangevangen dan wel beëindigd. De Raad van Toezicht heeft alle hierboven vermeldde 
nevenfuncties van de voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur goedgekeurd. 
 

Bezoldiging 

De Raad van Toezicht bepaalt het bezoldigingsbeleid aan de hand van een voorstel van de 
remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt de beloningscode 
bestuurders in de zorg van NVTZ en NVZD.  
De Raad van Toezicht heeft, net als in 2010, besloten het presteren van de Raad van Bestuur ook 
in 2011 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 2011. 
Separaat wordt de besluitvorming ten aanzien van de prestatiebeloning voor de leden van de Raad 
van Bestuur vastgelegd. Als er sprake is van prestatiebeloning, zal deze gekoppeld worden aan de 
realisatie van de targets. 
De Raad van Toezicht heeft eind 2011 de realisatie van de targets gewogen en vastgesteld. 
 
Reglement Raad van Bestuur 

De werkwijze van de Raad van Bestuur is uitgebreid vastgelegd in het reglement van de Raad van 
Bestuur, dat op 17 december 2008 door de Raad van Toezicht is vastgesteld. 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, alsmede de doelstelling van het 
besturen, de werkwijze met betrekking tot de Raad van Bestuur-vergaderingen en de 
besluitvorming, 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 eventueel met behulp van het Jaardocument Cure of Care. 
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De Raad van Bestuur verantwoordt zijn collectieve verantwoordelijkheid. Onverminderd deze 
collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, verantwoorden de voorzitter en het lid 
van de Raad van Bestuur zich, ten overstaan van de Raad van Toezicht, primair voor de aan dit 
bestuurslid toegedeelde bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of 
aandachtsgebieden, met name op het concipiëren, plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren 
van het daartoe behorende beleid. 
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. 
De Raad van Bestuur legt de verwerkelijking van de doelen van de organisatie vast in een cyclus 
van 'planning en control', bestaande uit een meerjarenbeleidsvisie met bijbehorende 
meerjarenraming, het jaarplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages, een jaarverslag 
en ter afronding de jaarrekening. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed 
aan de prestaties en resultaten van de Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente, van de overige 
tot het concern behorende rechtspersonen en met name van de zorginstelling. Voorts wordt 
aandacht besteed aan de risico's ter zake en aan het risicobeheer. De Raad van Bestuur neemt 
daarbij het Treasury Statuut in acht. 
 
Informatievoorziening door Raad van Bestuur naar Raad van Toezicht 

De Raad van Bestuur heeft met de Raad van Toezicht afspraken gemaakt over de wijze waarop de 
Raad van Toezicht geïnformeerd wordt. Dit betreft ten eerste de beleidsdocumenten van de 
planning en control cyclus (zoals hierboven genoemd). Bespreking van deze documenten is vooraf 
gepland en opgenomen in het jaarlijkse vergaderschema van de Raad van Toezicht.  
Daarnaast wordt de Raad van Toezicht elke vergadering middels een schriftelijke rapportage 
geïnformeerd over de voortgang van lopende en nieuwe activiteiten op strategisch en tactisch 
niveau. Onderdeel van deze rapportage en de bespreking ervan zijn het toelichten van de risico’s 
die verbonden zijn aan de activiteiten en de financiering van de activiteiten. In 2011 betrof dit met 
name de reorganisatie naar de structuur met resultaatverantwoordelijke eenheden, de oprichting 
van Medlon, de Fertiliteitskliniek, de 2e Klinkkorting, de concentratie van klinische zorg, de NIAZ-
accreditatie, externe samenwerkingsrelaties, de fusies tussen vakgroepen, bezoeken/ richtlijnen en 
rapportages van IGZ-bezoeken, etc. 
Ook het maandelijks gevoerde (informeel) overleg van de Raad van Bestuur met de voorzitter Raad 
van Toezicht draagt ertoe bij dat de Raad van Toezicht goed geïnformeerd is over de gang van 
zaken binnen ZGT. 
 
3.3 Toezichthouders (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 tenminste vijf leden. In 2011 bestond de Raad van Toezicht uit zes leden. In de samenstelling 
zijn geen wijzigingen ten opzichte van 2010 opgetreden. 
Het rooster van aftreden is vastgesteld in de vergadering Raad van Toezicht van 26 mei 2011. De 
leden Raad van Toezicht zijn per 1 juni 2011 herbenoemd, waarbij vanaf 2013 elk jaar twee leden 
aftreden en twee nieuwe leden worden benoemd. Er wordt gestreefd naar een structurele 
benoeming van twee vrouwelijke leden in de Raad van Toezicht.  
 

19



 
 

Gegevens Raad van Toezicht: rooster van aftreden 

 

Naam Geboorte-

datum 

Datum 

eerste 

benoeming 

Datum 

herbenoeming 

Datum 

aftreden 

Dhr. Ir. P.H.M te Riele 10-03-1946 01-06-2007 01-06-2011 01-06-2015 
Dhr. Prof. dr. ir. A. Bliek 30-04-1955 01-06-2007 01-06-2011 01-06-2013 
Mw. mr. G. Aufderhaar 07-07-1968 01-06-2007 01-06-2011 01-06-2014 
Dhr. B.R. van Beusekom, arts n.p. 14-02-1947 01-06-2007 01-06-2011 01-06-2013 
Mw. mr. J.G.J. Kamp 07-10-1950 01-06-2007 01-06-2011 01-06-2014 
Dhr. Drs. G. Tadema 22-03-1946 01-06-2007 01-06-2011 01-06-2015 

Vanaf 2013 treden elk jaar twee leden Raad van Toezicht af en treden twee nieuwe leden aan.  
 
Gegevens leden Raad van Toezicht: functies en nevenfuncties 

 
 Naam en (neven)functie(s) 

Naam van toezichthouder   
Functie   
Nevenfunctie(s) 

Dhr. ir. P.H.M. te Riele 
Voorzitter Raad van Toezicht; Werving- en Selectiecommissie  
Honorair Consul voor Duitsland; Voorzitter Raad van Toezicht 
Zorgaccent; Voorzitter council ITER-NL Consortium. 

Naam van toezichthouder   
Functie     
Nevenfunctie(s)   
  
 

Dhr. prof. dr. ir. A. Bliek 
Vice-voorzitter Raad van Toezicht; lid Auditcommissie Financiën 
Zelfstandig consultant; Voorzitter Raad van Toezicht STG/Health 
Management Forum; Voorzitter Raad van Toezicht Talis 
Woningbouwstichting; lid Raad van Toezicht Haagse 
Hogeschool; Voorzitter Rekenkamer Gemeente Arnhem. 

Naam van toezichthouder   
Functie   
Nevenfunctie(s)    
 

Dhr. drs. G. Tadema 
Lid Raad van Toezicht; voorzitter Auditcommissie Financiën 
Interimmanager/consultant; Voorzitter Raad van Toezicht 
Stichting ROSET; Voorzitter Raad van Commissarissen 
Woningcorporatie SWWE. 

Naam van toezichthouder 
Functie 
 
Nevenfunctie(s) 

Dhr. B.R. van Beusekom, arts n.p. MPH 
Lid Raad van Toezicht; voorzitter Auditcommissie Kwaliteit & 
Veiligheid  
Lid Raad van Advies Centrum Patiëntveiligheid Isala Klinieken 
Zwolle; Lid Klachtencommissie Inspectie voor de 
Gezondheidszorg; Adviseur kwaliteit en veiligheid in de 
gezondheidszorg.  

Naam van toezichthouder   
Functie  
Nevenfunctie(s)    
 

Mw. mr. G. Aufderhaar 
Lid Raad van Toezicht; Remuneratiecommissie 
Advocaat Arbeidsrecht;  
Lid van de maatschap Damsté Advocaten tot 01-12-2011;  
Lid van de maatschap Marquant Advocaten per 01-12-2011;  
Lid Raad van Toezicht Stichting Marcant Onderwijs (v/h 
Stichting voor Primair Christelijk Onderwijs Centraal Twente); 
Rechter plaatsvervanger Rechtbank Zutphen. 

Naam van toezichthouder   
Functie  
     
Nevenfunctie(s)    
 

Mw. mr. J.G.J. Kamp 
Lid Raad van Toezicht; Werving- en Selectiecommissie;  
lid Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid 
Voorzitter Mezzo, landelijke Vereniging van mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers; Lid Raad van Toezicht JP van den Bent 
Stichting; Lid Raad van Toezicht Libra Zorggroep te Eindhoven;  
Vice-voorzitter Nederlandse Vrouwenraad; Voorzitter CDA 
Stichtse Vecht. 
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Binnen de Raad van Toezicht beschikt één lid over relevante kennis en ervaring in de zorg, 
namelijk de heer Van Beusekom (arts). 
De leden Raad van Toezicht vertegenwoordigen de volgende maatschappelijke disciplines:  
 
• Strategisch/bedrijfsleven:   de heer Te Riele 
• Wetenschap:    de heer Bliek 
• Gezondheidszorg:    de heer Van Beusekom 
• Juridisch:     mevrouw Aufderhaar 
• Financieel-economisch:   de heer Tadema 
• Maatschappelijk/politiek:   mevrouw Kamp 
 
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. Deze reglementen, die door de Raad van 
Toezicht in 2008 zijn vastgesteld, zijn in lijn met de Zorgbrede Governance Code, c.q. het NVTZ-
advies hierover.  
De onafhankelijkheid van de toezichthouders is gewaarborgd doordat in de statuten is opgenomen 
dat een lid van de Raad van Toezicht geen persoon kan zijn die in dienst is (geweest) van (de Raad 
van Bestuur van) de Stichting Bestuur ZGT of een met het functioneren van de toezichthouder 
conflicterende relatie heeft met de Stichting Bestuur ZGT. Er is geen sprake van enige vorm van 
belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie. 
Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende, en werkgeverstaak staat voor de Raad 
van Toezicht het belang van de cliënt centraal. 
 
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 reglementen van deze commissies zijn in 2007 vastgesteld. De 
commissies zijn samengesteld uit telkens twee leden, of één lid en de voorzitter van de Raad van 
Toezicht. Bij de samenstelling is rekening gehouden met de verdeling van aandachtsgebieden in de 
Raad van Toezicht (zie tabel Gegevens Raad van Toezicht: functies en nevenfuncties).  
 
De auditcommissies vergaderen samen met de portefeuillehouder uit de Raad van Bestuur. 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 2011 vijf maal vergaderd. De auditcommissie Kwaliteit & 
Veiligheid heeft in 2011 twee maal vergaderd. De Remuneratiecommissie heeft een aantal malen 
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 heeft in 2011 een vooroverleg gevoerd met kandidaat werving- en 
selectiebureaus.  
 
De Raad van Toezicht vergadert volgens een in het voorafgaand jaar vastgesteld jaarschema, met 
een onderwerpencyclus waarin de jaarlijks op vaste momenten terugkerende besluitvorming 
opgenomen is. In september de evaluatie van de strategische koers uit de meerjarenbeleidsvisie 
met bijbehorende meerjarenraming, in december het jaarplan en de begroting en in mei het 
jaarverslag en jaarrekening.  
De reguliere overlegvergadering met de Raad van Bestuur kent als vaste punten: 
• de financiële stand van zaken; 
• de schriftelijke rapportage van de Raad van Bestuur over lopende zaken, ter vergadering door 

de Raad van Bestuur desgevraagd mondeling toegelicht of aangevuld; 
• terugkoppeling uit de commissies; 
• per kwartaal: de kwartaalrapportage van het Jaarplan ZGT. 
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De Raad van Toezicht vergaderde in 2011 conform schema zeven maal met de Raad van Bestuur. 
In aanwezigheid van de Raad van Bestuur voerde de Raad van Toezicht in 2011 bovendien overleg 
met de adviesorganen: op 28 september met de Cliëntenraad, op 2 november met het Medisch 
Stafbestuur en op 21 december met de Ondernemingsraad. Tevens was er een delegatie van de 
Raad van Toezicht aanwezig bij een Raad van Bestuur-Ondernemingsraad vergadering op 19 april. 
  
Om de deskundigheid van de Raad van Toezicht te bevorderen legt de voltallige Raad van Toezicht  
onder andere twee maal per jaar een bedrijfsbezoek af, waarbij een specifieke afdeling of discipline 
van het ziekenhuis op locatie aan de Raad van Toezicht wordt gepresenteerd. In 2011 waren dat de 
radiologie in ZGT Almelo op 18 mei en de cardiologie in ZGT Hengelo op 29 november.  
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. 
In 2011 was dat het thema Financieel Risico Beheer en DOT (DBC’s op weg naar transparantie) op 
11 oktober.  
Voorts hebben de leden van de Raad van Toezicht in 2011 in het kader van 
deskundigheidsbevordering bijeenkomsten van de NVTZ bezocht. 
 
In december van elk jaar houdt de Raad van Toezicht een besloten vergadering (zonder Raad van 
Bestuur) waarin de Raad van Toezicht het functioneren en de bezoldiging van de leden van de 
Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht evalueert. Het beleid van de bezoldiging is 
conform het beleid van de NVTZ, c.q. de Beloningscode van Bestuurders in de Zorg (BBZ). 
Met de leden van de Raad van Bestuur is vooraf een vertrekregeling overeengekomen. Aan leden 
van de Raad van Bestuur is in 2011 geen ontslagvergoeding uitgekeerd. 
 
Met de Raad van Bestuur worden jaarlijks targets afgesproken. De targets worden afgeleid van het 
Jaarplan ZGT. De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks de 
(separate) functioneringsgesprekken met de voorzitter en het lid van de Raad van Bestuur, waarin 
onder andere het behalen van de targets wordt doorgenomen. De uitkomsten van deze gesprekken 
worden door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd.  
 
De voorzitter heeft maandelijks informeel overleg met de Raad van Bestuur, al dan niet in 
combinatie met de agendavoorbereiding voor de Raad van Toezicht vergaderingen. 
Gedurende het jaar is de Raad van Toezicht steeds geïnformeerd over de reorganisatie in de zorg 
van ZGT (introductie van de RVE-structuur).  
 
Over belangrijke publicitaire aangelegenheden waar ZGT bij betrokken is, is de Raad van Toezicht 
van tevoren op de hoogte gesteld (veelal door het tevoren toesturen van het persbericht; indien 
nodig wordt de voorzitter tevens mondeling door de Raad van Bestuur geïnformeerd). 
De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ en volgt in dat verband ook de ontwikkelingen en 
seminars met betrekking tot de Governance in de Zorg. 
Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht of de strategische koers van ZGT bijstelling behoeft. 
Het toezicht op de strategie, de risico’s en de prestaties van de organisatie vindt plaats op basis 
van de informatie uit zowel de vergaderstukken, de mondelinge toelichting van de Raad van 
Bestuur en de adviesorganen ter vergadering, de bedrijfsbezoeken, etc. 
 
Tijdens de meivergadering van de Raad van Toezicht heeft de externe accountant de voltallige 
Raad van Toezicht geïnformeerd over het oordeel over de jaarrekening. Daaraan voorafgaand heeft 
de auditcommissie Financiën – zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur – overleg gevoerd 
met de externe accountant over de concept jaarrekening. 
In de septembervergadering van de Raad van Toezicht is de meerjarenbeleidsvisie ZGT 2012-2016 
uitgebreid besproken en bediscussieerd. In de decembervergadering van de Raad van Toezicht is 
goedkeuring gegeven aan de verdere uitwerking en implementatie van de meerjarenbeleidsvisie 
die als uitgangspunt dient voor nadere planvorming in 2012.  
In oktober 2011 is tussen de Raad van Toezicht en mevrouw E.C.M. van der Wilden-van Lier, lid 
Raad van Bestuur, een verschil van inzicht ontstaan over de wijze van aansturing van de ZGT-
organisatie. In januari 2012 is met mevrouw Van der Wilden overeenstemming bereikt over haar 
vertrek.  
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De belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2011 zijn: 
• vaststelling targets Raad van Bestuur 2011; 
• goedkeuring van het pakket maatregelen 2e Klinkkorting ZGT, dat als addendum bij het 

jaarplan en de begroting 2011 wordt gevoegd; 
• goedkeuring van de jaarrekening alsmede de resultaatbestemming 2010 van de Stichting ZGT, 

onder verlening van decharge aan de Raad van Bestuur; 
• goedkeuring verkoop van de bezoekersrestaurants ZGT Almelo en ZGT Hengelo; 
• goedkeuring klokkenluidersregeling ZGT; 
• goedkeuring voorgenomen besluit van de Raden van Bestuur ZGT en MST om tot oprichting 

van de Fertiliteitskliniek Twente over te gaan;  
• goedkeuring topdown begroting ZGT 2012 met de voorwaarde dat de bottom-up begroting die 

moet leiden tot de gewenste resultaten begin 2012 beschikbaar komt; 
• goedkeuring Jaarplan ZGT 2012; 
• verdere uitwerking en implementatie van de meerjarenbeleidsvisie ZGT 2012-2016 
• goedkeuring aan de verdere uitvoering van het reorganisatieplan Resultaat Verantwoordelijk 

Eenheden.  
 
3.4 Bedrijfsvoering  

Ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg, zoals het hoofdlijnenakkoord, veranderingen in 
financieringssystematiek en selectieve inkoop van zorgverzekeraars, leiden tot een toename van 
bedrijfsvoeringsrisico’s voor ziekenhuizen. Mede daarom is goede, betrouwbare en tijdige 
managementinformatie voor ZGT van groot belang, om tijdig te kunnen bijsturen als dit nodig is. 
ZGT werkt met een vastgestelde planning- en controlcyclus. Deze cyclus draagt ertoe bij dat 
gestelde doelen worden geëvalueerd en dat gedefinieerde 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. 
De Strategische Koers die in 2007 voor ZGT is geformuleerd bevat de kern van het meerjarig ZGT-
beleid en vormt de basis voor de jaarplannen en bijbehorende begrotingen. In 2011 zijn stappen 
gezet om te komen tot een meerjarenbeleidsvisie 2012-2016.  
Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur in juni/juli in nauwe samenspraak met het Stafbestuur en het 
managementteam een kaderbrief op, waarin de beleidshoofdlijnen voor het daaropvolgende jaar 
worden aangegeven. In juli 2011 verscheen de Kaderbrief 2012, inclusief de financiële 
kaderstelling op hoofdlijnen. Voor de budgethouders is de Kaderbrief het formele startschot voor 
hun jaarplannen en begrotingen, die in het najaar worden vastgesteld. In de decembervergadering 
van de Raad van Toezicht zijn het jaarplan en de begroting van ZGT voor het jaar 2012 
goedgekeurd. Over de voortgang van de jaarplannen en de resultaten van de begrotingen worden 
kwartaalrapportages opgesteld, aan de hand waarvan de directeuren en de hoofden van de 
stafbureaus verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht middels kwartaalrapportages.  
In 2011 zijn, naar aanleiding van de in 2010 uitgevoerde audit, verbeteracties met betrekking tot 
de planning- en controlcyclus uitgevoerd.  
 

Ziekenhuisbreed systeem voor kwaliteit en (patiënt)veiligheid 

De eind 2011 verkregen NIAZ-accreditatie toont aan dat ZGT kwaliteit en veiligheid uitdrukkelijk 
betrekt in haar beleid en bedrijfsvoering. Tevens toont het aan dat de zorg op de beide locaties van 
ZGT op elkaar is afgestemd en geborgd.  
In 2008 hebben alle ziekenhuizen een plan van aanpak voor een Veiligheidsmanagementsysteem 
(VMS) opgesteld en ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De inspectie heeft 
het plan van aanpak van ZGT geaccordeerd. De implementatie vond in 2009 en 2010 plaats.  
Als onderdeel van het Veiligheidsmanagementsysteem heeft ZGT een stuurgroep patiëntveiligheid 
(in 2011 omgedoopt tot stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid) ingesteld, waarin Stafbestuur, directie 
zorg en de verpleegkundige beroepsgroep zijn vertegenwoordigd. In deze stuurgroep worden alle 
beleidsmatige en uitvoeringsactiviteiten op het gebied van patiëntveiligheid behandeld. De 
stuurgroep is bedoeld als de ‘waakhond’ van Raad van Bestuur en Stafbestuur waar het gaat om 
patiëntveiligheid.  
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Het meerjarenbeleidsplan patiëntveiligheid van de stuurgroep is in 2009 vastgesteld. In de loop 
van 2011 heeft de stuurgroep de werkwijze vastgesteld, waarin rekening is gehouden met alle 
nieuwe landelijke trajecten op het terrein van de patiëntveiligheid (time-out procedure op de OK, 
landelijke VMS-thema’s). 
De Raad van Bestuur heeft een beleidsadviseur (patiënt)veiligheid binnen het stafbureau Raad van 
Bestuur. Deze bewaakt de voortgang en ondersteunt de stuurgroep patiëntveiligheid. Het 
Veiligheidsmanagementsysteem is onderdeel van de reguliere kwartaalrapportage van de directie 
en hoofden stafbureau aan de Raad van Bestuur.  
 
De rapportages over de interne audits geven de verantwoordelijke managers informatie over 
noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen. De managers stellen verbeterplannen op en volgen de 
uitvoering daarvan. De directeuren en de hoofden van de stafbureaus zijn - ieder voor hun eigen 
portefeuille - verantwoordelijk voor de procesbeschrijvingen, de audits en de uitvoering van de 
verbeterplannen. Het onderwerp ‘voortgang kwaliteitsysteem’ is vast onderdeel van de 
kwartaalgesprekken op de verschillende managementniveaus. 
 
De Raad van Bestuur heeft ook in 2011 periodiek (aangekondigd en onaangekondigd) 
veiligheidsrondes in huis gehouden, samen met de stafvoorzitter, de beleidsadviseur veiligheid, het 
hoofd K&V en de directeur Facilitair bedrijf. Van de rondes maakt de beleidsadviseur veiligheid dan 
wel het hoofd K&V een actielijst. Hij bewaakt ook de uitvoering van de acties. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de betreffende directeuren.  
 

Kwaliteit medische technologie 

De Raad van Bestuur heeft in 2008 het implementatieplan voor het TNO-model Quality of Medical 
Technology (QMT) vastgesteld en een projectleider aangesteld voor de uitvoering. Doel van het 
QMT-model is om de kwaliteit en veiligheid van medische technologie procesgericht te definiëren 
en te borgen. ZGT heeft 24 clusters van medische technologie benoemd die in een periode van vijf 
jaar in het QMT-plan worden uitgewerkt, ter certificering (jaarlijks) door TÜV/TNO.  
De projectleider QMT verzorgt een kwartaalrapportage, waarin de voortgang wordt gemeld aan 
Raad van Bestuur, Stafbestuur en managementteam.  
 
Veiligheid van gebouwen en systemen 

In samenwerking met een extern bureau is in 2007 een (risico-)analyse uitgevoerd ten behoeve 
van het langetermijn huisvestingsplan (LTHP) en het langetermijn onderhoudsplan (LTOP). Naar 
aanleiding van deze analyse zijn beide plannen bijgesteld. Uitvoering vindt volgens plan plaats.  
 

3.5 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. 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 2011 is gehonoreerd. 

Overleg met Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur voert het formele overleg met de Cliëntenraad. In 2011 was de Raad van 
Bestuur drie keer voltallig aanwezig. Daarnaast spreekt het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad, 
waaronder de ambtelijk secretaris, maandelijks met de secretaris van de Raad van Bestuur. De 
Raad van Bestuur benadrukt het belang van deze communicatie door deze taak op te nemen in de 
functieomschrijving van de te werven nieuwe secretaris Raad van Bestuur. In het overleg 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. 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. 
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Tot de reguliere activiteiten van de Cliëntenraad behoort het gevraagd en ongevraagd adviseren 
van de Raad van Bestuur over visie, strategie, beleid, jaarplannen, jaarverslagen en dergelijke. In 
2011 zijn de volgende onderwerpen door of namens de Raad van Bestuur besproken met de 
Cliëntenraad, of ter advisering voorgelegd:  

Concentratie klinische verloskunde 

De Cliëntenraad heeft met klem gewezen op het belang van externe communicatie in verband met 
maatschappelijke onrust in de media. Ook heeft de raad gewezen op het adviesrecht met 
betrekking tot dit onderwerp. Eind 2011 is er geen duidelijkheid over of, waar of waarom 
concentratie klinische verloskunde zou moeten plaatsvinden. 
 
Parkeerbeleid in het Jaarplan 2011 

De Cliëntenraad vindt dat een goede onderbouwing van het parkeertarief voor bezoekers van ZGT 
niet los gezien kan worden van het gratis parkeren voor medewerkers. De Raad van Bestuur heeft 
dit onderkend en de Cliëntenraad vraagt daarom dit expliciet op te nemen in het Jaarplan 2011. 
 
Jaarverslag Cliëntenraad ZGT 2010  

Het jaarverslag is voorjaar 2011 aangeboden aan belanghebbenden in de organisatie en aan 
externe relaties van de Cliëntenraad. 
 
Klachtencommissie ZGT 

De Cliëntenraad adviseerde positief over de voorgedragen nieuw te benoemen leden voor deze 
commissie. 
 
Gebruik borden uitlooptijden poliklinieken 

Op initiatief van de Cliëntenraad, gesteund door de Raad van Bestuur en het Bestuur van de 
Medische Staf, zijn deze borden geplaatst. De Cliëntenraad heeft na melding door de achterban en 
uit eigen bevinding geconstateerd dat de borden niet of nauwelijks worden gebruikt. Schriftelijk is 
aandacht gevraagd voor het naleven van de afspraken, ook in het kader van het ZGT-thema 
gastvrijheid. 
 
Calamiteitenregeling ZGT 

De Cliëntenraad heeft kennis genomen van deze, ter informatie aangeboden, regeling.  
 
Meerjarenbeleid ZGT 

De Cliëntenraad meldde medio 2011 aan de Raad van Bestuur een meerjarenbeleidsplan te missen 
waaraan de raad de al of niet voor advies aangeboden zaken over kwaliteit, patiëntenzorg en 
financiën kan toetsen. Eind 2011 gaf de Raad van Bestuur aan dat de wijze waarop de Cliëntenraad 
betrokken is bij het tot stand komen van het meerjarenbeleid voor de periode 2012-2016 erg 
gewaardeerd is. 
 

Reglement Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid 

De Cliëntenraad adviseerde positief na een verhelderende toelichting in een overlegvergadering 
met de Raad van Bestuur. 
 
Gedragscode ZGT 

De Cliëntenraad adviseerde positief over inhoud en implementatie van de gedragscode en pleitte 
daarbij voor gelijktijdige invoering voor zowel medewerkers ZGT als voor patiënten en bezoekers.  
 
Hoofdbehandelaarschap 
De Cliëntenraad heeft de Raad van Bestuur laten weten content te zijn met de invoering, omdat 
het voor patiënten van wezenlijk belang is te weten tot wie zij zich kunnen richten bij verblijf of 
behandeling in het ziekenhuis. De Cliëntenraad heeft expliciet aangegeven dat vanuit zijn 
zienswijze het neerleggen van het hoofdbehandelaarschap bij een vakgroep in plaats van bij een 
specialist niet tot de mogelijkheden zou moeten behoren.  
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Reorganisatie zorg 

De Cliëntenraad adviseerde positief over de vorming van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. 
Uitgesproken is dat in de praktijk zal moeten blijken hoe het werkt; met name hoe het verloopt als 
patiënten met meerdere RVE’s te maken krijgen. 
 
Visie op planning en screening 

De zorgmanager regiecentrum planning gaf een heldere presentatie over dit onderwerp. De 
Cliëntenraad adviseerde daarop positief en heeft de afspraak gemaakt om ook in 2012 
geïnformeerd te worden over de verdere ontwikkelingen. 
 

Hospitality en patiëntenvoeding  

Het onderwerp is in oktober uitgebreid met de Cliëntenraad besproken en staat vanwege diverse 
wijzigingen nog steeds op de agenda. Afgesproken is dat de Cliëntenraad de gelegenheid krijgt te 
reageren op de evaluatiecriteria en dat patiënten pas na ontslag uit het ziekenhuis naar hun 
ervaringen gevraagd wordt. 
 
Fertiliteitskliniek Twente 

De Cliëntenraad adviseerde positief over dit specifieke onderwerp.  
 
Ziekenhuisactiviteiten buiten de muren van het ziekenhuis 

Naar aanleiding van onder andere de inrichting van de Fertiliteitskliniek en het samengaan van de 
Twentse radiologen, vraagt de Cliëntenraad zich af hoe het cliëntenrecht in dit soort constructies 
gewaarborgd blijft en wil hierover met de Raad van Bestuur van gedachten wisselen. 
 
Overige besproken onderwerpen zijn de Jaarrekening 2010 en de kwartaalrapportages over het 
Jaarplan 2011 en de Begroting 2011. 
 

3.6 Ondernemingsraad  

De Ondernemingsraad van ZGT bestaat uit 19 leden. Deze leden zijn afkomstig uit de diverse 
onderdelen van de ziekenhuisgroep. De Ondernemingsraad tracht een afspiegeling te zijn van alle 
in de organisatie werkzame medewerkers, zowel in de breedte (alle diensten) als in de diepte (alle 
niveaus).  
 
De Ondernemingsraad heeft de volgende visie ontwikkeld:  
- De Ondernemingsraad stelt zich ten doel dat de personele belangen en de organisatiebelangen in 
relatie tot elkaar worden gewogen. De Ondernemingsraad vindt het belangrijk dat de belangen 
van medewerkers in ieder geval onderzocht en bekend zijn en meegenomen worden bij het 
vaststellen van beleid. Zonder deze weging kan er geen besluitvorming plaatsvinden. 

- De inzet van de Ondernemingsraad is gericht op het naleven van de CAO en de regelingen binnen 
ZGT. De Ondernemingsraad bespreekt met de Raad van Bestuur dat hiervoor de benodigde 
voorwaarden aanwezig zijn. 

- De Ondernemingsraad wil herkenbaar zijn voor de medewerkers en een volwaardige 
gesprekspartner zijn voor alle partijen binnen de organisatie. Tevens wil de Ondernemingsraad 
zich zo profileren dat de Raad van Bestuur het belang ziet van vroegtijdige betrokkenheid van de 
Ondernemingsraad bij beleidsontwikkeling. 

- De Ondernemingsraad wil niet alleen reageren op wat voorgelegd wordt, maar oriënteert zich 
voortdurend op veranderingen binnen en buiten de organisatie en onderneemt zo nodig actie. 

 
De Ondernemingsraad is opgedeeld in drie onderdeelcommissies:  
1. Onderdeelcommissie Facilitair bedrijf; 
2. Onderdeelcommissie zorg A; 
3. Onderdeelcommissie zorg B;  
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De commissies behandelen voor de Ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende het 
onderdeel waarvoor zij zijn ingesteld en:  
- hebben daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de leiding heeft over 
het onderdeel;  

- oefenen ten aanzien van die aangelegenheden de aan de Ondernemingsraad toekomende 
bevoegdheden uit, indien de directeur de bevoegdheid heeft zelfstandig besluiten te nemen 
aangaande die aangelegenheden; 

- ofwel brengen daarover desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de 
(Kern)Ondernemingsraad (Kern OR).  

 
De Kern OR (samengesteld uit twee leden per onderdeelcommissie en de voorzitter van de 
Ondernemingsraad) behandelt alle ZGT-brede onderwerpen en onderwerpen van strategische aard. 
De Kern OR heeft overleg met de Raad van Bestuur en heeft dezelfde bevoegdheden als een 
onderdeelcommissie.  
 
Verder kent de ondernemingsraad een aantal vaste commissies: 
- commissie financieel beleid; 
- commissie sociaal beleid; 
- commissie veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM); 
- commissie PR & achterban; 
- commissie scholing & training; 
 
In de commissies financieel beleid, sociaal beleid en VGWM kunnen naast de 
ondernemingsraadsleden ook medewerkers zitting hebben die geen lid zijn van de 
Ondernemingsraad. 
 
De Ondernemingsraad vergadert wekelijks. 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. De overlegvergaderingen tussen de onderdeelcommissies en de betreffende 
directeuren vindt ook één keer per vier weken plaats. Naast de directeur is hierbij de P&O-adviseur 
van het betreffende onderdeel aanwezig.  
Eén keer per jaar is een delegatie van de Raad van Toezicht als toehoorder aanwezig bij de 
overlegvergaderingen van de Kern OR met de Raad van Bestuur, één keer per jaar wordt (een 
delegatie van) de Ondernemingsraad uitgenodigd in de vergadering van de Raad van Toezicht om 
de algemene stand van zaken te bespreken.  
 
Onderwerpen die in 2011 in de Kern OR en/of de onderdeelcommissies aan de orde zijn geweest:  
 
Advies- en instemmingvragen 
- Digitaliseringtraject medische archieven ZGT; positief advies  
- Aangepast Niet Roken Beleid ZGT; instemming  

- Overname bezoekersrestaurants ZGT; positief advies  
- Organisatieontwikkeling Klinische Farmacie ZGT; positief advies  
- Gedeeltelijke opheffing inzet beveiliging in dagsituatie; positief advies 
- Arbeidsmarktkrapteregeling; instemming 
- Intentieverklaring Integratie Klinische Farmacie ZGT en MST; positief advies  
- Inrichting Medisch Maatschappelijk Werk ZGT; positief advies 
- Gedragscode ZGT; instemming 
- Gedragscode informatiebeveiliging en gebruik ICT-faciliteiten ZGT; instemming 
- Aanpassing werktijden Klinische Farmacie ZGT; instemming 
- Roosterwijziging receptie/telefonie ZGT; instemming 
- Beleidsnotitie re-integratie en verzuimbeleid ZGT; instemming 
- Implementatieplan herpositionering Centraal Functioneel Beheer Zorg;  
   positief advies 
- Vooropleidingseis leerlingen OK; instemming 
- Reorganisatie in de zorg, invoering RVE-model; positief advies 
- Klokkenluidersregeling; instemming 
- Beoordelen door middel van een gesprekscyclus; instemming 
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- Fertiliteitskliniek Twente; positief advies 
- Ontslag bestuurder; positief advies  
- Diensttijden SEH-afdelingen ZGT; instemming 
- Uitbreiding werkvenster CSA-locatie Hengelo; instemming 
- Reorganisatie in de zorg, structuur Medisch Ondersteunend Bedrijf; positief 
   advies 
- Reorganisatie in de zorg, organisatieschema RVE; positief advies  
 

Overige onderwerpen 
- Jaarplan ZGT 2011 
- Jaarrekening 2010 
- Begroting 2011 
- Kaderbrief 2012 
- Financiële situatie ZGT 
- Ondersteuning medezeggenschap ZGT 
- Functiehuis zorg ZGT  
- Hospitality en patiëntenvoeding ZGT 
- Zorgaanbod ZGT per locatie  
- Cultuur in ZGT; gastvrijheid 
 
3.7 Zorg Adviesraad 

In 2011 beschikte ZGT (nog) niet over een verpleegkundige adviesraad. Teneinde dit in 2012 wel 
te realiseren is een werkgroep bestaande uit verpleegkundigen ingesteld om de oprichting van deze 
raad voor te bereiden. Doelstelling is dat ZGT een Zorg Adviesraad (ZAR) zal oprichten. Hiermee 
wordt  aangeduid dat de raad niet alleen de beroepsgroep van verpleegkundigen ondersteunt, 
maar ook die van verzorgenden en paramedische beroepen.  
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4      Beleid, inspanningen en prestaties 

 
4.1 Meerjarenbeleid  

In december 2011 is een nieuwe meerjarenbeleidsvisie vastgesteld. Deze visie is het resultaat van 
een zorgvuldig proces. In dat proces zijn de ideeën, verwachtingen en beelden van alle relevante 
betrokkenen verzameld en zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om deze door te spreken.  

In bijeenkomsten met Raad van Bestuur, directeuren, het Stafbestuur, Ondernemingsraad, 
Cliëntenraad en Raad van Toezicht is de concept meerjarenbeleidsvisie ontwikkeld en verder 
aangescherpt. Ook zijn interviews gehouden met specialisten, de betrokken wethouders van Almelo 
en Hengelo, de thuiszorg, huisartsenpraktijken, verloskundigenpraktijken, vertegenwoordigers van 
patiëntenbelangen, zorgverzekeraar Menzis, de banken en het UMCG. 

De missie van ZGT is als volgt geformuleerd: 

 ‘ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers 

met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar gebouwd wordt aan continue 

verbeteringen en innovaties in de zorg.’ 

ZGT presenteert zich als één ziekenhuis met twee locaties.  

Om in de komende periode extra kracht aan de missie te geven, verbindt ZGT aan de missie twee 
kernwaarden: Gastvrij en Deskundig.  

ZGT kiest voor vier strategische pijlers om haar doelen voor 2016 te realiseren. De pijlers hangen 
nauw met elkaar samen. Iedere pijler omvat concrete doelen en activiteiten. De vier pijlers zijn: 

1. Patiëntenzorg: kwaliteit en veiligheid 
2. Gastvrijheid 
3. Samenwerking met partners 
4. Onze medewerkers: opleiding, onderwijs en onderzoek 

In de nadere uitwerking en implementatie van de 4 strategische pijlers staan de Resultaat 
Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) centraal. Zij krijgen daartoe de opdracht én de ruimte. 
 
4.2 Algemeen beleid verslagjaar 

De basis voor deze verslaglegging vormt het Jaarplan ZGT 2011 en de bijbehorende 
kwartaalrapportages. Het jaarplan is opgezet volgens het model van het Instituut Nederlandse 
Kwaliteit (INK). De verantwoording op deze wijze vindt vanaf het laagste verantwoordingsniveau 
plaats.  
 

4.2.1 Leiderschap  

 
De samenstelling van de Raad van Bestuur is in 2011 ongewijzgd.  

Per 1 juli zijn de medische staven van beide locaties gefuseerd tot één Vereniging Medische Staf 
die bestuurd wordt door het Stafbestuur. Het Stafbestuur is de formele vertegenwoordiging van 
beide staven en is een belangrijke strategische partner van de Raad van Bestuur.  

In 2011 is een van de directeuren zorg vertrokken. De vacature is intern vervuld door de secretaris 
Raad van Bestuur. De vacature secretaris Raad van Bestuur/ hoofd stafbureau Raad van Bestuur 
die daardoor ontstond is per oktober 2011 weer ingevuld. Van de overige organisatiebrede 
stafafdelingen (P&O, F&I, Bureau Communicatie) is er in 2011 nog één met een tijdelijke 
leidinggevende, te weten Bureau Communicatie.  
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Aanpassing topstructuur: Resultaatverantwoordelijke eenheden 

De in 2010 opgestelde notitie ‘Het primaire proces centraal’ beschrijft het invoeren van een 
structuur met Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). In 2011 zijn stappen gezet om voor 
medio 2012 via een reorganisatie tot een structuur met RVE’s te komen. Er is voor gekozen om de 
definitieve besluitvorming uit te stellen tot na de fusie van de medische staven. In september 2011 
is het definitieve besluit voor de reorganisatie genomen. Medische Staf, Ondernemingsraad, 
Cliëntenraad en managementteam hebben voorafgaande aan de besluitvorming positieve adviezen 
uitgebracht over het voorstel. Per oktober is een stuurgroep RVE onder leiding van de 
projectdirecteur RVE a.i. van start gegaan. In de toekomstige structuur zal de functie van directeur 
zorg komen te vervallen. Elke vakgroep wordt een aparte RVE, die aangestuurd wordt door een 
medisch manager en een bedrijfskundig manager.  
Er is een implementatieplan RVE ZGT opgesteld en organogrammen van de nieuwe structuur zijn 
ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het Stafbestuur. Eind 2011 is 
gestart met de werving van de medisch managers en de bedrijfskundig managers. 
 
Met ingang van 2 mei 2011 is de managementlaag onder de directeuren gewijzigd; vanaf dat 
moment werken de zorggroepmanagers over beide locaties. Hiermee wordt de integratie van beide 
locaties bevorderd.  
 
4.2.2    Strategie en beleid 

 
Meerjarenbeleidsvisie 

In december 2011 is een nieuwe meerjarenbeleidsvisie vastgesteld (zie paragraaf 4.1). Deze visie 
en de gekozen strategische pijlers vormen het kader voor de toekomstige ontwikkelingen binnen 
ZGT. 
 

Zorgaanbod ZGT; locaties in perspectief 

In 2011 is een nadere uitwerking van de notitie ‘ZGT-locaties in perspectief’ gemaakt. Aan de hand 
van een simulatiemodel is samen met specialisten en huisartsen gediscussieerd over de gevolgen 
van concentratie van klinische zorg (per specialisme bekeken) op een van beide ZGT-locaties. 
Mede op basis van de uitkomsten van deze discussies is een voorstel gedaan voor klinische 
concentratie van een aantal vakgroepen. In de komende jaren zal gefaseerd, per vakgroep, nader 
beleid worden ontwikkeld met betrekking tot wel of niet concentreren en, zo ja, op welke locatie. 
Criteria voor concentratie en locatiekeuze zijn: het behalen van de beste kwaliteit en veiligheid van 
zorg, zo dicht mogelijk bij de patiënt. Op beide locaties zal klinische zorg beschikbaar blijven. 
Poliklinische zorg en spoedeisende zorg blijven op beide locaties beschikbaar.  

De gekozen lijn is onderdeel van de meerjarenbeleidsvisie en houdt een wending in ten opzichte 
van de Strategische Koers 2007, waarin meer werd uitgegaan van een concern met twee 
ziekenhuizen. ZGT kiest nu voor het model van één ziekenhuis op twee locaties, ook qua 
organisatie en werkwijze in de zorg, integratie van de maatschappen, en met één vereniging 
Medische Staf.  

In 2011 is de klinische neurologie geconcentreerd in ZGT Almelo en de klinische orthopedie en 
bariatrische chirurgie in ZGT Hengelo. 

ZGT heeft in 2011 een onderzoek gedaan naar de gevolgen van concentratie van klinische 
verloskunde op een van beide locaties. Aanleiding voor het onderzoek was de landelijke discussie 
over het aantal bevallingen dat jaarlijks minimaal op een verloskundeafdeling moet plaatsvinden 
om voldoende kwaliteit te kunnen garanderen. Het onderzoek heeft tot veel commotie geleid. 
Zowel in de gemeenteraden van Hengelo en Almelo als in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld. 
De minister van VWS heeft ZGT verzocht geen onomkeerbare besluiten te nemen alvorens de IGZ 
de plannen kan toetsen op basis van nog vast te stellen normen. ZGT heeft het verzoek van de 
minister gehonoreerd. ZGT heeft, evenals andere ziekenhuizen, informatie bij de IGZ aangeleverd 
met betrekking tot verloskunde. De IGZ heeft nog geen normen en criteria vastgesteld. 
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Topklinisch ziekenhuis 

De ambitie van ZGT om aan te sluiten bij de Stichting Topklinische Ziekenhuizen is opgenomen in 
de meerjarenbeleidsvisie als onderdeel van de strategische pijler ’onze medewerkers: opleiding, 
onderwijs en onderzoek’. In 2011 is vooral hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het 
uitbreiden van het aantal opleidingen voor poortspecialisten, om aan het voor de STZ-status 
vereiste aantal te komen. In 2011 zijn officiële erkenningen ontvangen voor urologie en 
psychiatrie. 
 
4.2.3 Management van mensen en middelen 

 
Medewerkertevredenheidsonderzoek 

In 2011 is organisatiebreed gewerkt aan het uitvoeren van verbeterplannen op basis van de 
medewerkertevredenheidsonderdzoeken die eind 2010 zijn uitgevoerd. 
 
Kwaliteitspaspoort 

Het project om het kwaliteitspaspoort ZGT-breed (dus ruimer dan het al bestaande 
kwaliteitspaspoort voor verpleegkundigen) in te voeren is eind 2010 in het managementteam 
gepresenteerd. De uitvoering van het project is in 2011 van start gegaan, als deelproject van de 
invoering van E-HRM. In het najaar is een concept paspoort gereed gekomen. De verdere 
implementatie loopt door in 2012. 
 

Physician Assistent (P.A.) 

In het voorjaar van 2011 is besloten de functie van P.A. en een leerweg voor de opleiding van 
P.A.’s binnen ZGT in te voeren. De directeuren zorg passen de P.A. evenals de Nurse Practitioner 
(NP) in binnen het scala aan functies in de zorg.  
 

ZGT Academie 

Het bedrijfsplan van het Leerhuis is in 2011 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. In het traject 
van de meerjarenbeleidsvisie is Leerhuis gewijzigd in ZGT Academie. Vanuit de academie worden 
alle trainingen georganiseerd, zoals de trainingen voor de invoering van EPD, EVS en gastvrijheid. 
Een van de opleidingsfunctionarissen wordt volledig ingezet voor de medische opleidingen. Er is 
een planning gemaakt waarin alle opleidingen eind 2014 hun nieuwe curriculum beschreven 
moeten hebben. Binnen de ZGT Academie wordt tevens de aanvraag voor STZ-lidmaatschap 
voorbereid.  
 

DBC’s op weg naar transparantie (DOT) 

Binnen ZGT is, ter voorbereiding op de nieuwe DOT financieringswijze per 1 januari 2012, een 
project opgestart om de aanpassingen in de registratie tijdig voor te bereiden. ZGT was voor 1 
januari 2012 DOT-proof. 
 

Financiën  

2011 is gekenmerkt door wederom een zware financiële taakstelling vanwege de zogenaamde 2e 
Klink-korting die voor ZGT een korting van 6 miljoen euro betekent. ZGT heeft een pakket van 
maatregelen ter dekking van deze korting vastgesteld. Een regiegroep geeft leiding aan de 
uitvoering.   
 

Inkoop 

In 2011 zijn kosten bespaard doordat scherpere afspraken met nieuwe aanbieders zijn gemaakt en 
doordat de locatieverschillen in het productenpalet van ZGT zijn aangepakt.  
 

4.2.4 Management van processen 

 

Fusies van maatschappen 

In 2011 zijn de maatschappen orthopedie en plastische chirurgie van beide ZGT-locaties elk op hun 
eigen vakgebied tot een fusie gekomen. De maatschappen anesthesie, dermatologie, intensivisten 
en longartsen van beide ZGT-locaties zullen elk op hun eigen vakgebied fuseren per 1 januari 
2012. Fusies van de overige vakgroepen volgen zo spoedig mogelijk in 2012.  
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Lean Six Sigma 

In 2011 zijn drie Six Sigma-projecten binnen ZGT uitgevoerd. Deze zijn in april tijdens een 
afsluitende bijeenkomst gepresenteerd. Ook werden er twee externe projecten gepresenteerd, te 
weten: Meander Medisch Centrum (facilitair project) en Laboratorium Microbiologie (logistiek 
aanvragen). 
De projecten dragen niet altijd direct bij aan verlaging van kosten maar hebben wel impact op het 
denken van medewerkers. Vaststaande werkwijzen worden via Six Sigma-trajecten veranderbaar. 
 

Verbetering Dossiervoering/invoering Elektronisch Patiëntendossier (EPD) 

Aan de invoering van het EPD is een project ‘verbetering dossiervoering’ gekoppeld. Dit project is 
gericht op het realiseren van de doelstelling: het verbeteren van de veiligheid voor de patiënt door 
het realiseren van een geüniformeerd en geïntegreerd digitaal patiëntendossier dat voor elke 
(geautoriseerde) professional op alle tijden en alle (benodigde) plaatsen beschikbaar is. 
In 2011 zijn de volgende projecten gerealiseerd: 
- Uitrol verpleegkundig deel patiëntendossier op alle klinische afdelingen 
- Uitrol medisch chirurgisch dossier (poliklinisch en klinisch) 
- Ontwikkeling medisch urologisch dossier (uitrol januari 2012) 
- Ordercommunicatie radiologie 
- Elektronisch voorschrijven medicatie klinische afdelingen 
- Uitrol draadloos netwerk en ‘computers op wielen’ (COW’s) klinische afdelingen 
- Digitalisering papieren dossiers (o.a. alle verpleegkundige dossier en poliklinische chirurgische 

dossiers) 
 
QMT (Quality for medical technology) 

In 2011 is de hercertificering gestart van in totaal acht clusters medische technologie. De geplande 
eerste certificering van acht nieuwe clusters is doorgeschoven naar voorjaar 2012. Redenen 
hiervoor waren onder andere de beperktere beschikbaarheid van eindgebruikers en doorlooptijd in 
verband met investeringen. In 2011 is aandacht besteed aan de borging van het project QMT in de 
lijn. Onderdeel van de borging is het opzetten en uitvoeren van QMT audits. Eind 2011 is een 
eerste QMT audit op de reanimatietechnologie uitgevoerd. Ook zijn afspraken gemaakt met de 
afdeling opleidingen om de scholing van de medische technologie op te nemen in de scholing voor 
de voorbehouden handelingen.  
ZGT loopt met de aanpak van QMT voorop in Nederland. Vanuit die rol is een bijdrage geleverd aan 
het Convenant veilige toepassing van Medische Technologie in het ziekenhuis en worden 
adviesvragen vanuit andere ziekenhuizen beantwoord.  
 

4.2.5 ICT-ontwikkelingen  

 
Naast bovengenoemd EPD-project zijn op het gebied van ICT in 2011 conform het Programmaplan 
ICT andere ICT-projecten uitgevoerd. Een aantal daarvan heeft als doel de groei van data te 
kunnen opvangen en de informatievoorziening binnen ZGT te kunnen waarborgen (vervanging van 
de back-up omgeving over beide locaties en uitbreiding storage omgeving).  
Inmiddels is een aantal systemen vervangen in verband met de afschrijving ervan. Zo zijn onder 
meer alle componenten van het serverpark, het volledige bedrade netwerk en de PACS-omgeving 
vervangen. De volledige telecom omgeving is vervangen door een systeem gebaseerd op VoIP-
technologie. Voor geheel ZGT is een draadloos netwerk aangelegd ten behoeve van het gebruik van 
draadloze telefonie voor circa 1400 telecom handsets en het gebruik van Computer on Wheels voor 
het verpleegkundig dossier. 
Voor 2012 wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor het vervangen van circa 2000 werkplekken, 
de vervanging van firewalls en de invoering van een systeem ten behoeve van ‘versneld inloggen’. 
Daarnaast zijn in 2011 de voorbereidingen gestart om na zeven jaar, in 2012, het printerpark 
volledig te vervangen. 
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4.2.6 Gebouwen en onderhoud 

 
In 2011 is gestart met de voorbereiding voor de bouw van het Laboratorium voor microbiologie 
(Labmicta) op de voormalige ROC-locatie naast ZGT Hengelo. Het ROC-gebouw is in 2011 gesloopt. 
Op de locatie Almelo is het nieuwe dialyse-centrum opgeleverd en zijn de renovaties van de 
afdelingen cardiologie, long, neurologie afgerond. In ZGT Almelo is bovendien de afdeling urologie 
verbouwd. 
In 2010 en 2011 is gewerkt aan een update van het Langetermijn Huisvestingsplan (LTHP) en het 
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In 2011 is het MJOP met een looptijd tot 2030 vastgesteld.  
 
 
4.3     Algemeen kwaliteitsbeleid 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het kwaliteits- en 
veiligheidsbeleid van ZGT. 
 

4.3.1 Management van kwaliteit en veiligheid 

 
ZGT hecht gewicht aan een ziekenhuisorganisatie waar patiënten, bezoekers en medewerkers 
daadwerkelijk in goede handen zijn. Vanuit dat uitgangspunt is de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in het kwaliteitssysteem van ZGT. De in het meerjarenbeleidsplan patiëntveiligheid 
2009-2012 geformuleerde ambitie, ‘ZGT behoort binnen vijf jaar tot de veiligste ziekenhuizen van 
Nederland’, is onverkort van kracht. De implementatie van het kwaliteitssysteem, gestart in 2007, 
is daarbij een belangrijk instrument.  
 
In maart 2011 heeft het NIAZ een audit uitgevoerd op de aanvraag van ZGT voor een 
instellingsbrede accreditatie. Het NIAZ heeft op basis van deze audit een aantal belangrijke sterke 
punten benoemd, zoals de omslag in denken en handelen van medewerkers met betrekking tot 
veiligheid, het interne auditsysteem en het kwaliteitssysteem voor de medische technologie. Naast 
de sterke punten is ook een aantal verbeterpunten geconstateerd. Het kwaliteitssysteem voldeed 
nog niet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatie. De 
verbeterpunten uit de audit zijn voortvarend opgepakt en in november 2011 door het NIAZ 
getoetst. Het NIAZ heeft daarop in december 2011 aan ZGT de accreditatie toegekend. 
ZGT is als één ziekenhuis met twee locaties geaccrediteerd. Dit bevestigt de inspanningen van ZGT 
om als één ziekenhuis veilige en goede zorg op twee locaties te bieden. 
De NIAZ-certificering maakt duidelijk dat ZGT kwaliteit en veiligheid ook in zijn bedrijfsvoering en 
beleid tot uitdrukking brengt. Met de NIAZ-accreditatie voldoet ZGT ook aan de eisen voor de 
implementatie van het Veiligheids Management Systeem. 
 
Conform het VMS Zorg-model zijn geplande en ongeplande veiligheidsrondes gelopen door de Raad 
van Bestuur, de stafvoorzitters, de directeur Facilitair bedrijf en het hoofd Kwaliteit en Veiligheid. 
Ook op elke afdeling worden door afdelingsmanagement en medewerkers veiligheidsrondes 
gelopen, waarbij men naar afdelingsspecifieke punten van kwaliteit en veiligheid kijkt.  
 
Uit een enquête uitgevoerd door de IGZ blijkt dat ZGT voldoende vorderingen maakt met de 
implementatie van het VMS. In een rapportage over het landelijke beeld constateert de inspectie 
dat het uitvoeren van de risico-inventarisaties in veel ziekenhuizen achterblijft. Binnen ZGT is in 
2011, net als in voorgaande jaren, het beschrijven van zorgprocessen en de bijbehorende risico-
inventarisatie volgens planning verlopen. Dat geldt ook voor de daaropvolgende interne audits van 
die processen. De directeuren zien toe op de vertaling van de aanbevelingen uit de audits in 
verbetervoorstellen en bespreken de voortgang daarvan met de betrokken leidinggevenden.  
 
Het doel van het landelijk VMS-programma, waaraan alle ziekenhuizen deelnemen, is het 
terugbrengen van de onbedoelde en vermijdbare schade aan patiënten met 50%. De toepassing 
van de landelijke richtlijnen is in ZGT voortvarend opgepakt: alle thema’s uit het VMS-programma 
zijn opgepakt. De voortgang van de implementatie van de thema’s wordt gevolgd in de 
kwartaalgesprekken en de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid.  
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Het Veilig Incident Melden, het zogenoemde Vimmen, is in ZGT goed ingevoerd. Het NIAZ-
auditteam benoemde dit als één van de sterke punten van het kwaliteitssysteem. In 2011 zijn 
2026 meldingen gedaan. De VIM-commissie bespreekt meldingen met een bepaald risicoratio en 
adviseert de Raad van Bestuur daarover. In 2011 evalueerde deze commissie haar werkzaamheden 
en de resultaten tot nu. Om de borging van het Vimmen en de analyse te verbeteren wil de VIM-
commissie in 2012, in de nieuwe RVE-organisatie, decentrale VIM-teams starten. 

In 2011 zijn 9 calamiteiten bij de IGZ gemeld. Als zich een calamiteit voordoet, wordt - in 
wisselende samenstelling - een commissie ingesteld die onderzoek doet en zo mogelijk 
verbetermaatregelen voorstelt. De commissie rapporteert aan de Raad van Bestuur die op zijn 
beurt de Inspectie voor de Gezondheidszorg informeert. De verbetermaatregelen worden door de 
directeuren geïmplementeerd en gevolgd. 
 
In 2010 startte onder coördinatie en aansturing van de Stafcomissie Kwaliteit de voorbereiding om 
eigen mensen op te leiden voor dossieronderzoek volgens de EMGO/Nivel-systematiek. Begin 2011 
zijn oud-medisch specialisten en verpleegkundigen hierin getraind. In 2011 hebben zij ruim 200 
dossiers volgens deze systematiek beoordeeld. De Stafcommissie Kwaliteit start in 2012 een ZGT-
brede necrologiebespreking op basis van de bevindingen uit het dossieronderzoek.  
 
In 2011 is het documentbeheer in een ZGT-breed project aangepakt. Kwaliteitsdocumenten - en 
meer specifiek de zorgprotocollen - waren in het digitale systeem niet altijd goed vindbaar en 
actueel. In een grote opschoonactie zijn alle protocollen in de tweede helft van 2011 opnieuw 
beoordeeld. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beheer. In 2012 start een 
protocolcommissie voor de regie op zorgoverstijgende protocollen. De gebruiksvriendelijkheid van 
het systeem wordt verbeterd met de overgang naar een nieuwere versie van het gebruikte pakket. 
Het project leidde tot veel initiatieven voor verdere afstemming van werkzaamheden tussen beide 
locaties van ZGT. 
 
4.3.2   Brandveiligheid 

 
De ziekenhuizen van ZGT Almelo en ZGT Hengelo zijn allebei ongeveer 25 jaar oud en 
brandveiligheid heeft op beide locaties hoge prioriteit. In Almelo is in 2010 de vervanging van de 
brandmeldinstallatie afgerond, waarmee deze voldoet aan de NEN 2535. Voor ZGT Hengelo is deze 
vervanging voorbereid in 2010 en de uitvoering gestart in 2011. Ook zijn in 2011 de 
vluchtwegaanduiding en de oproepinstallatie voor de bedrijfshulpverlening vervangen. 
Met de brandweerkorpsen van beide gemeenten is intensief overleg gevoerd over de optimalisering 
van de huidige gebruiksvergunning. Voor ZGT Almelo is deze discussie afgerond en is gestart met 
de uitvoering van het plan van aanpak voor 2011. Dit plan van aanpak is, vanwege een verschil 
van inzicht tussen ZGT en brandweer, voorgelegd aan een specifieke commissie van het ministerie 
van VROM. De commissie heeft in 2011 een bindende uitspraak gedaan. Op basis daarvan is in 
2012 een convenant met de gemeente Almelo met betrekking tot brandveiligheid getekend en 
wordt tot uitvoering van maatregelen overgegaan. 
 
4.3.3 Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging 

 
In vervolg op het rapport ‘Informatiebeveiliging in ziekenhuizen voldoet niet aan de norm’ uit 
november 2008 heeft de IGZ alle ziekenhuizen verzocht om in 2009 een plan van aanpak op te 
stellen om te voldoen aan de NEN 7510-norm en dit in 2010 te laten toetsen door middel van een 
externe audit. In het najaar van 2010 heeft ZGT deze audit laten uitvoeren. In 2011 is duidelijk 
geworden dat ZGT op alle punten voldoet aan het gewenste niveau. 
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4.4     Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten  

 

4.4.1. Kwaliteit van zorg  

 
In de voorgaande paragraaf is een overzicht gegeven van de verschillende elementen van het 
kwaliteitssysteem van ZGT. Al deze elementen zijn van belang om goede kwaliteit van zorg te 
leveren voor onze patiënten. Aanvullend daarop worden hieronder een aantal activiteiten en 
projecten genoemd die in 2011 een bijdrage leverden aan de kwaliteit van zorg voor patiënten. Dit 
overzicht is niet uitputtend. 
 
Tactisch Plannings Overleg (TPO) 

Sinds 2009 is ZGT landelijk voorloper op het gebied van integraal Tactisch Plannen. TPO leidt tot 
efficiënter en doelmatiger plannen van capaciteiten en personeel en tot kortere doorlooptijden. Dit 
werkt kwaliteitsverhogend. Door de beschikbare OK’s en bedden beter af te stemmen op de vraag 
naar zorg, heeft het ziekenhuis de wachtlijsten verder weten te verkorten en de beschikbare 
middelen beter weten 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 Tactisch Plannings Overleg (TPO) is de basis 
voor de behaalde resultaten. Regelmatig komen collega-ziekenhuizen langs in ZGT om kennis te 
vergaren over deze integrale aanpak van het tactisch plannen. 
Deze aanpak leidde in 2009 tot een reductie van de toegangstijden voor de poli tot 2 à 3 weken, in 
2010 daalde de wachttijd voor de OK met 10 dagen en het aantal ingrepen buiten kantoortijd 
daalde met 5,2%. In 2011 is een structurele reductie van bedden gerealiseerd door een betere 
afstemming van instroom en benodigde bedden. 
 
Indicatoren 

Kwaliteit van zorg wordt binnen ZGT gemeten en gemonitord met behulp van indicatoren. In het 
verslagjaar 2010 heeft ZGT de volgende sets met indicatoren gepubliceerd: 
- Inspectie voor de Gezondheidszorg kwaliteitsindicatoren (ziekenhuizentransparant.nl); 
- Inspectie voor de Gezondheidszorg indicatoren veiligheidsprogramma 
(ziekenhuizentransparant.nl); 

- Bureau Zichtbare Zorg Ziekenhuizen kwaliteitsindicatoren (digiMV); 
- Bureau Zichtbare Zorg Ziekenhuizen klantpreferentievragen (digiMV); 
- Bureau Zichtbare Zorg GGZ kwaliteitsindicatoren betreffende PAAZ; 
Het kwaliteitsbeleid is binnen ZGT onder andere aan de hand van de indicatoren in bovengenoemde 
sets gemonitord (kwartaalgesprekken met leidinggevenden, kwaliteitsgesprekken met 
vakgroepen). 
 

IGZ 

IGZ-bezoek Boekelo Kuur: Naar aanleiding van een calamiteit die in april 2011 plaatsvond, heeft 
de inspectie op 4 oktober 2011 een bezoek gebracht. Conclusie is dat de inspectie zich kan vinden 
in de genomen maatregelen.  
IGZ-bezoek OK’s OCON en ZGT Hengelo: Op 29 november jl. heeft de IGZ een onaangekondigd 
bezoek gebracht aan de OK’s van OCON en ZGT Hengelo. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de 
IGZ een aantal tekortkomingen geconstateerd en geconcludeerd dat er op korte termijn 
verbeteringen mogelijk zijn. In dit kader is een plan van aanpak opgesteld, wat erin voorziet dat 
alle verbeterpunten uiterlijk 31 januari 2012 geïmplementeerd zijn. De IGZ legt daarna opnieuw 
een bezoek af. 
Jaargesprek IGZ: op 13 december 2011 heeft de IGZ een bezoek gebracht aan ZGT voor het 
jaargesprek. Het jaargesprek maakt onderdeel uit van het Risico Gestuurd Toezicht van de IGZ. De 
onderwerpen die door de IGZ zijn geagendeerd beogen bij te dragen aan het inzicht in de 
voortgang op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg en in de mate waarin ZGT 
verantwoorde zorg levert.  
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Gesproken is over de voortgang van de Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)-thema’s, de 
ontwikkelingen in het ziekenhuis, Governance-aspecten, de opvolgmaatregelen met betrekking tot 
het onaangekondigde bezoek van 29 november 2011 en een aantal gemelde incidenten. De IGZ 
heeft positief gereageerd op de stand van zaken binnen ZGT met betrekking tot de besproken 
onderwerpen.  
 
Six Sigma-projecten: ondervoeding 

In 2010 was ondervoeding één van de onderwerpen in een Six Sigma-programma. Uit onderzoek 
van voedingsanamneses bleek dat een deel van de patiënten ondervoed binnenkomt en een ander 
deel een te lage voedingsintake heeft. Daarop is een project patiëntenvoeding gestart met een pilot 
op twee afdelingen. Patiënten kunnen in die pilot op ieder moment bestellen en krijgen door 
aanpassing van software ook zelf inzicht in de voedingsintake. Resultaten van de pilot zijn positief: 
de intake neemt toe en de patiënten zijn tevreden. Het project wordt nu opgenomen in een ZGT-
breed project rond hospitality. 
 
TopZorg 

Menzis is in 2008 begonnen met TopZorg, waarbij de patiënt kan rekenen op een goede 
informatievoorziening, een snelle behandeling en een zeer goede behandelingskwaliteit. In de loop 
van de jaren zijn de eisen voor TopZorg verder aangescherpt, met name gericht op het gemak voor 
de patiënt: diagnoseonderzoeken op één dag (one stop shop), spreekuren buiten kantoortijden en 
het zelf online kunnen inplannen van afspraken. Afhankelijk van het ziektebeeld wegen bepaalde 
eisen zwaarder. Om in aanmerking te komen voor het TopZorg-keurmerk dient een ziekenhuis aan 
strenge eisen te voldoen. Menzis baseert de medische kwaliteit die kenmerkend is voor het 
keurmerk op landelijke indicatoren die onafhankelijk van de zorgverzekeraar zijn opgesteld.  
Begin 2011 heeft ZGT voor de borstkanker, staar, liesbreuk, spataderen, meniscus en slaapapneu 
(nieuw in 2011) het TopZorg-predicaat wederom binnengehaald. ZGT is tevens één van de 
aanbieders die Menzis gecontracteerd heeft voor de lumbale herniaoperaties en totale 
heupprotheses bij heupartrose. Bij de lumbale herniaoperaties heeft ZGT een 
samenwerkingverband met andere regionale ziekenhuizen.  
 

Spoedpost  

In 2010 is de geïntegreerde Spoedpost Almelo geopend. In de Spoedpost werken huisartsen, 
ziekenhuis en ambulancezorg samen om goede en passende zorg te leveren bij acute zorgvragen. 
Met deze integratie is de spoedpost Almelo een voorloper in Nederland. In 2011 is ZGT in 
samenwerking met de Centrale Huisartsenpost Almelo en de Universiteit Twente gestart met een 
onderzoek naar de verdere optimalisatie van de geïntegreerde Spoedpost. In dit onderzoek worden 
de patiëntenvoorkeuren bij een acute zorgvraag in een simulatiemodel gecombineerd met het 
logistieke pad van patiënt en hulpverleners.  
 
In 2011 zijn patiënten die ervaring met een geïntegreerde Spoedpost hadden en patiënten zonder 
ervaring met een geïntegreerde Spoedpost geënquêteerd over voorkeuren die zij hebben bij een 
acute zorgvraag. Uit het eerste deel van dit onderzoek bleek dat de wachttijd belangrijker was dan 
welke zorgverlener de patiënten als eerste zien. De uitkomsten van de enquête worden 
meegenomen in verbetervoorstellen voor de Spoedpost. Omdat het testen van organisatorische 
veranderingen in de praktijk veel geld en tijd kost, is hiervoor het simulatiemodel gemaakt. Dit 
model wordt in het eerste kwartaal van 2012 gevalideerd. Na validatie kan het niet alleen in 
Almelo, maar ook voor andere spoedposten worden gebruikt. 
 

ZGT-prijs voor Kwaliteit & Veiligheid 

De ZGT-prijs voor Kwaliteit & Veiligheid is een tweejaarlijkse prijs voor het beste verbeterinitiatief 
op het gebied van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid in ZGT. Voor 2011 waren er 11 
inzendingen. De beste inzenders kregen de gelegenheid om met een posterpresentatie het initiatief 
aan patiënten, bezoekers en medewerkers en een jury te presenteren. De winnaars van 2011 zijn:  
 

• Eerste prijs (en publieksprijs): Twents Overleg Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (TOPOP) 
Een zorgtraject ten behoeve van zwangere vrouwen en kraamvrouwen met angst- en 
spanningsklachten, depressieve klachten of psychotische klachten en voor vrouwen in een 
complexe sociale setting. 

36



 
 

 
• Tweede prijs: Twentse Time Out Procedure op OK’s (T-TOP) 

In verschillende onderzoeken is aangetoond dat het hanteren van een check-list in het 
operatieve proces incidenten in het peri-operatieve proces vermindert. De zogenoemde 
Time Out Procedure wordt op beide ZGT-locaties gehanteerd in gedigitaliseerde vorm.  

 
• Derde prijs: Kleuters met chronische bovenste luchtweginfecties 

Kleuters zijn vaak ziek. Chronische verkoudheid en veel infecties gaan ten koste van de 
ontwikkeling van het kind. Vaak is er geen oorzaak gevonden en kan geen behandeling 
gegeven worden. In samenwerking met kinderartsen, KNO-artsen en studenten 
geneeskunde is een programma ontwikkeld dat de gezondheid van kinderen verbetert, ook 
als geen directe oorzaak (lichamelijke verklaring) bekend is van het ziek zijn. 

 
Fred Lee en bejegening 

Op 8 oktober gaf Fred Lee, auteur van ‘Als Disney de baas was van het ziekenhuis’ vier lezingen in 
ZGT voor medewerkers van het ziekenhuis, medisch specialisten en huisartsen. Fred Lee doet 
vanuit zijn jarenlange ervaring in ziekenhuizen een oproep om de patiëntbeleving centraal te 
stellen in de dagelijkse zorg. Zijn gepassioneerde oproep, geïllustreerd met vele voorbeelden, om 
uit te gaan van de (emotionele) behoeftes van een patiënt en zijn omgeving maakten veel los bij 
de aanwezigen. Diverse initiatieven zijn mede door deze lezingen gestart en het onderwerp krijgt 
vervolg in 2012 bij de implementatie van RVE’s. 
 
Onderscheidingen 

ZGT heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de zorg en in zijn medewerkers. 
Dat leverde in 2011 de eerder genoemde TopZorg-predicaten op, mooie plaatsen in ‘lijstjes’ (o.a. 
van het AD, Elsevier), alsmede het borstkankerlintje BVN, predikaat borstkankerzorg CZ, 
Vaatkeurmerk, drie smileys voor de kinderafdeling, borstvoedingscertificaat en de Freya Award.  
    
4.4.2. 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 

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 in 2011 drieëntwintig klachten ontvangen door de klachtencommissie. Van deze klachten 
werden er 9 doorgezet naar de klachtenbemiddeling en twee naar de afdeling claims. Eén klacht 
werd ingetrokken. Van één klacht is nog onduidelijk wat men wil en één klager wenste alleen een 
schriftelijke reactie van de arts. In 2011 zijn in totaal veertien klachten door de klachtencommissie 
behandeld, waarvan negen uit 2011 en vijf uit 2010. Deze klachten zijn als volgt onderverdeeld: 
 
Aantal in 
behandeling 
genomen 
klachten 

Klachten 
onderverdeeld in 
aantal 
klachtonderdelen 

Aantal gegrond 
verklaarde 
klachtonderdelen 

Aantal klachten 
waarover de 
klachtencommissie 
advies heeft 
uitgebracht 

14 65 25 6 aanbevelingen 
bij 4 klachten 

 
Rol Raad van Bestuur  

Alle uitspraken van de klachtencommissie worden in de Raad van Bestuur besproken. Daarna 
stuurt de Raad van Bestuur zijn schriftelijke en gemotiveerde standpunt over de uitspraak aan de 
klagers, hulpverlener en klachtencommissie. Hierbij wordt, als dat van toepassing is, ook melding 
gemaakt van verbetermaatregelen. Als de klacht gegrond is volgt altijd een persoonlijk gesprek 
tussen Raad van Bestuur en hulpverlener. Jaarlijks vindt overleg plaats tussen de voorzitters van 
de klachtencommissie en de Raad van Bestuur. In dit overleg worden aanbevelingen en algemene 
zaken besproken. Tweejaarlijks vindt overleg plaats tussen de klachtencommissie en het 
Stafbestuur. Hier worden, naast de algemene gang van zaken, relevante aandachtspunten 
besproken.  
 
De klachten die door de klachtencommissie zijn behandeld hebben geleid tot de volgende 
aanbevelingen: 

- het bespreken van procedures en wellicht aan te scherpen procedures en het borgen 
daarvan; 

- het uitbreiden van de regeling hoofdbehandelaar-consulent, van klinische zorgverlening en 
dagbehandeling naar de poliklinische zorgverlening; 

- het evalueren van de werkwijze tussen Farmazorg en hulpverleners, het verbeteren en het 
schriftelijk vastleggen daarvan; 

- de ontslagprocedure opnieuw bezien en schriftelijk vastleggen; 
- een protocol niet-natuurlijk overlijden opstellen, zodat voor alle partijen de 

informatievoorziening duidelijk is. 
 

Bemiddeling van klachten 

ZGT heeft twee functionarissen voor bemiddeling van klachten. Veruit de meeste van de ontvangen 
klachten worden door hen via bemiddeling opgelost. In 2011 hebben zij in totaal 460 klachten 
ontvangen. Hiervan zijn er twee alsnog naar de klachtencommissie gegaan. 
 
De klachten bij de klachtenbemiddelaars hadden in 2011 betrekking op de volgende aspecten 
(waarbij één klacht meerdere aspecten kan bevatten): 
 
Deskundigheid 33 
Zorgvuldigheid van zorg 100 
Bejegening 59 
Privacybewaking 6 
Informatieverstrekking 101 
Coördinatie 31 
Toegankelijkheid 43 
Accommodatie 21 
Financiën 6 
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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. 
 
 
4.5    Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 

4.5.1 Personeelsbeleid 

 
De hoofdopdracht voor het personeelsbeleid was in 2011: ervoor zorgen dat ZGT bestaat uit 
gemotiveerde professionals die de gewenste zorg kunnen leveren. 
Om deze doelstelling te realiseren is er in 2011 aandacht besteed aan de optimale vorm van 
leiderschap. Leiderschap wordt gezien als voorbeeldgedrag. In het verlengde hiervan ligt de ZGT-
gedragscode; deze werd in 2011 vastgesteld. Tevens werd er in 2011 door middel van de ZGT 
Leergang voor Bedrijfskunde geïnvesteerd in het potentieel leiderschap binnen ZGT.  
 
Specifiek wordt aandacht besteed aan het werven, selecteren, binden en boeien van (potentiële) 
medewerkers. In 2011 hebben kenniskringen binnen ZGT - bestaande uit HR-professionals - zich in 
dit kader bezig gehouden met de volgende HR-thema’s: ‘personeelsplanning & 
arbeidsmarktcommunicatie’, ‘arbeidsvoorwaarden & belonen/ beoordelen’ en ‘duurzame 
inzetbaarheid & ontwikkeling’. In 2011 is er voornamelijk nagedacht over beleid en zijn er enkele 
pilots uitgevoerd, in 2012 zullen er meer concrete activiteiten plaatsvinden.  
 
In het kader van het opleiden tot (medische) professionals is er in 2011 gewerkt aan de 
kwaliteitsverbetering van de opleidingen. Met name binnen de medische opleidingen is er een 
kwaliteitsslag gemaakt door het opstellen van opleidingsplannen als onderdeel van de 
modernisering medische vervolgopleidingen. Hierdoor is ZGT nog meer als opleidingsziekenhuis 
geprofileerd. 
 
4.5.2 Kwaliteit van het werk  

 
De kwaliteit van het werk van de medewerker binnen ZGT is veelal af te leiden uit het werkplezier 
en de werkbeleving. Alle veranderingen en bezuinigingen binnen ZGT hebben weerslag op het 
werkplezier. Daarom is in 2011 nadrukkelijk gewerkt aan het verhogen van het werkplezier. Het 
medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een nuttig instrument om het werkplezier en de 
werkbeleving van de medewerkers te meten. In het najaar van 2010 heeft een MTO 
plaatsgevonden. In 2011 heeft de afdeling P&O de leidinggevenden ondersteund bij de vraag hoe 
zij de resultaten van het MTO kunnen gebruiken om het werkplezier binnen hun afdeling(en) te 
laten toenemen. Door middel van een workshop kregen leidinggevenden een methodiek aangereikt 
om de resultaten om te kunnen zetten in concrete acties. Zo zijn er bijvoorbeeld op afdelingsniveau 
activiteiten uitgevoerd rondom de thema’s interne communicatie, werkdruk en waardering. Of deze 
acties hebben geleid tot een verbetering van de medewerkertevredenheid op de betreffende 
afdeling kan gemeten worden in het volgende MTO. 
 
Daarnaast zijn er ZGT-breed maatregelen getroffen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden 
door uitvoering te geven aan het strategisch Arbo-beleidsplan 2010-2015. Over de uitvoering 
hiervan in 2011 is verslag gedaan in het Arbo-jaarverslag. Eén van de belangrijkste activiteiten in 
dit kader was de start van de digitalisering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 
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4.6     Samenleving en belanghebbenden 

Steun aan maatschappelijke doelen/deelnemen aan activiteiten in de omgeving 

De Raad van Bestuur gaf in 2009 een startsubsidie aan het initiatief van de arts-assistenten en co-
assistenten om door middel van een benefietgala geld in te zamelen voor een koelwagen voor de 
voedselbank. Het eerste gala is in april 2010 gehouden. Vanwege het succes ervan is dit 
evenement in 2011 herhaald. 
De stichting ZGT Overzee brengt kennis en – voor zover mogelijk - (overgebleven) materialen naar 
met name landen in Afrika. ZGT Overzee is het resultaat van een fusie van de twee Derde Wereld 
Comités in Hengelo en Almelo. De stichting heeft zichzelf in 2009 nieuw leven ingeblazen en de 
Raad van Bestuur heeft ermee ingestemd dat ZGT preferred supplier is 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 1 euro (of meer) per maand willen 
doneren aan ZGT Overzee. De uitvoering hiervan loopt via de salarisadministratie. 
Al sinds jaar en dag staat een team van ZGT-medici en -paramedici klaar voor de deelnemers aan 
het internationale atletiekevenement FBK Games in Hengelo. In 2011 vond het evenement plaats 
op zondag 29 mei.  
  
Milieubeleid  

In september 2009 is een projectleider Arbo, Veiligheid en Milieu benoemd. Deze heeft de 
Milieurapportage 2010 in maart 2011 aan de Raad van Bestuur aangeboden. In 2010 is het 
strategische Arbo-beleidsplan 2010-2015 vastgesteld. Milieu maakt hiervan onderdeel uit. In de 
milieujaarrapportage wordt uitgebreid ingegaan op de milieuprestaties van ZGT in 2010. Daarin 
zijn de doelstellingen en resultaten verwoord als het gaat om lucht, geluid, afval, water, energie en 
externe veiligheid. Dit is opgepakt in 2011. Er zijn in 2011 geen bijzonderheden met betrekking tot 
klachten en meldingen. In 2011 is ZGT gestart met de uitwerking van 2 projecten in relatie tot 
duurzaamheid: 

- Besparingsmogelijkheden op installaties in samenwerking met Honeywell; 
- Duurzaamheidproject (biogas, lakesource-koeling) in samenwerking met de gemeente 

Almelo en Cogas. 
 

OTO (Opleiding, Trainen en Oefenen)-middelen/ZiROP   

Het ZGT-ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) is in 2011 herschreven en in juli geaccordeerd 
door de Raad van Bestuur. Op intranet is een button toegevoegd ‘noodplannen’ waardoor het 
ZiROP en het bedrijfsnoodplan beter vindbaar zijn voor de medewerkers uit de organisatie. Aan het 
ZiROP zijn taakbladen toegevoegd. Er is nu één ZGT telefoonlijst voor calamiteiten. Deze wordt 
beheerd door de beheerder bedrijfsnoodplan. 
 
In de periode 2009-2011 heeft ZGT via het ROAZ € 100.500 aan OTO-middelen ontvangen, 
waarvan € 97.000 is besteed aan scholing, workshops, oefeningen en licenties. 
 
In het kader van en als input voor het herschrijven van het ZiROP hebben in het voorjaar van 2011 
meerdere workshops plaatsgevonden. 

• Workshop Facilitair bedrijf, verzorgd door opleiders van Code Rood. 
• Drie workshops voor geestelijke verzorging, medisch maatschappelijk werk en medische 

psychologie, verzorgd door de ZiROP-beheerder. 
• De medewerkers van de SEH’s hebben een training CBRN (Chemisch Biologisch 

Radioactieve en Nucleaire besmetting) gehad, verzorgd door de GHOR-academie. 
• Tijdens de week van de veiligheid zijn twee casuïstiekworkshops gehouden om 

medewerkers nader kennis te laten maken met de inhoud van het ZiROP. 
 

Er zijn ETS (Emergo Train System)-instructeurs opgeleid binnen ZGT met het doel intern en 
regionaal trainingen te kunnen verzorgen. De ZGT ZiROP-beheerder is in mei 2011 opgeleid tot 
ETS senior instructor. Daarnaast zijn in juni 6 medewerkers van ZGT opgeleid tot ETS basic 
instructor. 
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Op 25 oktober 2011 is in ZGT Hengelo een gecombineerde Table Top oefening gehouden, waarbij 
het crisisbeleidsteam, het operationele team acute zorg, triageteam, SEH-team, OK-team en het 
IC-team is ingezet. Met deze oefening is het actuele ZiROP getest. Totaal hebben circa 40 
medewerkers deelgenomen aan de oefening. De oefening werd verzorgd door Code Rood met 
ondersteuning van de GHOR en 8 externe instructeurs. 
 
In 2011 is het contract van de ZiROP-beheerder uitgebreid naar 0,4 fte.  
 
Regionaal is men vanuit de ROAZ gestart met het project ‘Netcentrisch werken in de witte kolom’. 
Hierbij worden de landelijke richtlijnen en de richtlijnen van de veiligheidsregio gevolgd. De directie 
van ZGT heeft in een ROAZ-overleg aangegeven hierin mee te gaan. Er is een nulmeting gedaan en 
het project wordt in samenwerking met de diverse ziekenhuizen, de Acute Zorg Euregio en de 
Acute Zorg Zwolle verder ontwikkeld. 
 
Voor 2012 is een intensief OTO-jaarplan opgesteld. Deze aanvragen zijn gehonoreerd door de 
ROAZ. Het e-learningprogramma ZiROP.nl is op maat gemaakt voor ZGT en wordt ingezet vanaf 
2012. 
 
 
4.7     Financieel beleid 

Het financieel beleid van ZGT is gericht op het versterken van de huidige vermogenspositie. Het 
overheidsbeleid heeft een aanzienlijke verandering in het regionale zorglandschap tot gevolg: 
marktwerking, concentratie, specialisatie en zorginkoop door zorgverzekeraars spelen hierin een 
centrale rol. De banken stellen steeds stringentere eisen bij het verstrekken en verlengen van 
leningen. Voor de continuïteit van de organisatie is daarom een goede vermogenspositie 
noodzakelijk. 
 
Ondanks een forse budgetkorting door de overheid van € 6 miljoen (zogenaamde 2e Klinkkorting) 
heeft ZGT over het jaar 2011 een positief resultaat van € 1,8 miljoen gerealiseerd. Voor een deel 
zit hier een eenmalig voordeel in, voor 2012 zal er nog eens een korting volgen van € 1,3 miljoen 
en zijn er slechts beperkte groeimogelijkheden. Om een structureel positief exploitatieresultaat te 
behalen zal ZGT ingrijpende maatregelen moeten nemen. Belangrijke onderdeel hierbij zijn de 
concentratie van een aantal bijzondere voorzieningen op één van de beide locaties en reductie van 
beddencapaciteit. De samenvoeging van vakgroepen maakt verdere functieconcentratie mogelijk. 
Doelstellingen bij de reorganisatie van de zorg naar resultaatverantwoordelijke eenheden zijn het 
efficiënt omgaan met beschikbare middelen, ondernemerschap en zorginnovatie, 
medeverantwoordelijkheid medisch specialist voor de resultaten op vijf 
verantwoordelijkheidsgebieden, waaronder ook deskundigheid en gastvrijheid van behandelaars en 
zorgverleners tegenover de patiënt. 
 
Exploitatieresultaten 2011 

 
Het Eigen Vermogen van het concern - Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente -  bedraagt  
€ 36,7 miljoen. Het resultaat 2011 is als volgt: 
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente:  € 1,24 mln positief, waarvan: 
Stichting Ziekenhuisgroep Twente:  € 1,80 mln positief 
Overige concernonderdelen:   € 0,56 mln negatief 
 
Het negatieve resultaat van de overige concernonderdelen betreft vooral ZGT Vastgoed B.V., 
waarin het ‘commerciële vastgoed’ is ondergebracht. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 
- relatief eenzijdig portfolio door vrij jonge locaties, waardoor hoge boekwaarde en 

kapitaallasten; 
- gedeeltelijke leegstand; door het aanhoudend ongunstige economische klimaat in Nederland is 

met name MCC Almelo slechts gedeeltelijk verhuurd. 
 
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste kengetallen resultaat, vermogen, liquiditeit en 
solvabiliteit van het ziekenhuis in de afgelopen jaren: 
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Resultaat (mln €) 2011 2010 2009 

Bedrijfsopbrengsten 246,5 255,7 240,3 
Bedrijfslasten 237,0 245,6 237,7 
Financiële baten en lasten - 7,7 - 5,0 - 5,8 
Resultaat 1,8 5,0 - 3,3 
Resultaatratio (resultaat/opbrengsten) 0,73% 1,96% - 1,35% 

 
Vermogen en solvabiliteit (mln €) 2011 2010 2009 

Eigen Vermogen 39,7 37,9 32,9 
Vermogensratio (vermogen/opbrengsten) 16,12% 14,84% 13,71% 

 
Liquiditeit 2011 2010 2009 

Quick ratio 114,33% 152,58% 58,34% 
Current ratio 104,95% 129,32% 57,67% 

 
In de afgelopen jaren zijn de vermogenspositie en de solvabiliteit sterk verbeterd, conform de 
beleidsdoelstelling. 
 
Het meerjarenbeeld van de bedrijfslasten en –opbrengsten wordt beïnvloed door de vervroegde en 
eenmalige afschrijving van immateriële activaposten en navenante budgetaanpassing voor een 
bedrag van € 11,7 miljoen in 2010. 
In 2011 is een budgetkorting door de overheid verwerkt van € 6,2 miljoen (3,9 % van het wettelijk 
budget). De gefactureerde omzet aan DBC’s in het B-segment daalde in 2011 van € 73,5 miljoen 
naar € 69,5 miljoen.  
Naast de kostendaling door het vervallen van de eenmalige vervroegde afschrijving  immateriële 
activa in 2010 is er in 2011 sprake van een beperkte kostenstijging. De personeelskosten stijgen 
met ruim 3%, grotendeels als gevolg van CAO-aanpassingen. 
De personeelskosten stegen met 3,5%, grotendeels als gevolg van CAO-aanpassingen. Een 
bijzonder punt van zorg in 2011 was de relatie tussen de stijgende personeelskosten en de dalende 
opbrengsten. Met name de inzet van personeel niet in loondienst is eind 2011 teruggebracht. 
 
In 2011 is het beheer van de bezoekersrestaurants op beide locaties overgedragen aan Vermaat 
B.V. 
 
Gezamenlijk met Medisch Spectrum Twente is per 1 juli 2011 Medlon (Medisch Laboratorium Oost 
Nederland) opgericht. Deze zelfstandige organisatie fungeert als onderaannemer voor de beide 
ziekenhuizen op het gebied van de laboratoriumdiagnostiek. Met deze verzelfstandiging hangt ook 
een vermindering van de personele formatie van 143 fte samen. 
 
De financiële baten en lasten stijgen door de structurele gevolgen van de eind 2010 afgesloten 
langlopende leningen ter waarde van € 100 miljoen. Dit is tevens uitvoerig in het jaardocument 
2010 toegelicht. 
 
Ontwikkeling Productie  

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de belangrijkste productieparameters die relevant zijn 
voor de bekostiging weergegeven.  

 
Hoofdparameters productie 2011 2010 2009

Opnamen 36.383 37.609 37.215

Dagopnamen 39.577 37.387 35.072

Verpleegdagen 176.821 186.543 191.488

Eerste polikliniekbezoeken 204.179 199.604 198.220

Ligduur klinisch 4,86 4,96 5,15

procentueel aandeel dagverpleging 52,1% 49,9% 48,5%  
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De substitutie van klinische opname naar dagopname heeft zich ook in 2011 doorgezet. Het 
aandeel dagopnamen in het totaal aantal opnamen is in 2011 voor het eerst groter dan 50%. Dit 
hangt nauw samen met een gerichte sturing op het klinisch gebruik van de beddencapaciteit. 
Ondanks de substitutie naar dagverpleging is ook de gemiddelde (klinische) verpleegduur met 0,1 
verpleegdag verder gedaald. Het aantal eerste polikliniekbezoeken is met 2,3 % toegenomen. 
De met zorgverzekeraars gemaakte afspraken voor de hoofdparameters is per saldo nagenoeg 
gerealiseerd.  
 
Investeringen 

Ziekenhuisgroep Twente heeft in het verslagjaar in totaal voor € 23,6 miljoen geïnvesteerd, 
waarvan ruim € 8,5 miljoen in onderhanden projecten.   
De gereedgekomen investeringen betreffen de volgende categorieën: 
  
Vastgoedinvesteringen: € 8,5 miljoen, de belangrijkste posten: 

- Polikliniek Urologie Almelo   € 0,6 miljoen  
- Hemodialyse     € 3,2  miljoen 
- Bouwdeel  G&M locatie Hengelo  € 0,5 miljoen 
- vervanging brandmeldcentrale Hengelo € 0,6 miljoen 

ICT- investeringen: € 2,5  miljoen, de belangrijkste posten: 
- Wireless Lanvoorzieningen   € 1,2 miljoen 
- vervanging telefooncentrale   € 0,9 miljoen  

Medische en overige inventarissen: € 3,7 miljoen 
 
De besluitvorming over investeringen in apparatuur en inventaris wordt voorbereid in de BIC 
(beleids- en investeringscommissie), waarin medische staf en ziekenhuismanagement zijn 
vertegenwoordigd.  
 
Perspectief 2012  

In 2011 werd duidelijk dat de invulling van het hoofdlijnenakkoord tussen de Vereniging van 
Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van VWS vanaf 2012 zal leiden tot een 
beperkte groei (maximaal 2,5% ten opzichte van het basisjaar 2011). Tegelijkertijd wordt hierbij 
nadrukkelijk gekoerst op betaalbare zorg waardoor macro-overschrijdingen op de sector verhaald 
zullen blijven worden. 
 
De tweede tranche van de zogenaamde Klinkkorting in verband met de overschrijding van de 
macro zorgkosten 2009 betekent voor de Ziekenhuis Groep Twente in 2012 een korting van € 1,3 
miljoen.  
 
Het ziekenhuis wordt ondertussen geconfronteerd met weliswaar een beperkt stijgende, maar wel 
intensievere zorgvraag, die vooral bij de chronische ziekten voortkomt uit de veroudering van de 
populatie. Ook ontwikkelingen in de medische technologie zullen, zonder stringent afwegen van 
kosten en baten, kostenverhogend gaan werken. 
 
Zorgverzekeraars proberen de toegenomen risico’s (door beëindiging van de verevening en ex-post 
nacalculatie) te vertalen in overeenkomsten met ziekenhuizen over declaratieplafonds of 
aanneemsommen en concentratie.  
De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat de eisen aan kwaliteit en de verantwoording daarover 
aanscherpen. 
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In 2012 is het bekostigingsysteem veranderd op 3 belangrijke punten: 
- De DBC-systematiek gaat over naar de zogenaamde DOT-systematiek, waarbij het te 

declareren zorgproduct geautomatiseerd wordt afgeleid van de vastgelegde verrichtingen. De 
doorlooptijd van zorgproducten zal gemiddeld langer worden waardoor dit ook een effect heeft 
op de financiering. In ZGT is de invoering van de DOT-systematiek in een project gerealiseerd. 

- Vergroting van het aandeel inkomsten uit volume- en tariefonderhandelingen met 
zorgverzekeraars. Dit zogenaamde B-segment is feitelijk uitgebreid van circa 30 naar 90%. 
Alleen voor bijzondere functies en verrichtingen en de beschikbaarheidsfunctie is er nog een 
door de NZA afgegeven budget. 

- Wijziging in het systeem van honoraria voor medisch specialistische hulp: de relatieve open-
eind financiering is nu vervangen door een beheersmodel per ziekenhuis, gericht op een 
beperking van de groei. Begin 2012 heeft de Raad van Bestuur van ZGT met de 
vertegenwoordiging van alle betrokken vakgroepen overeenstemming bereikt over de verdere 
uitwerking ervan. 

 
De invoering van DOT zal zeker in het eerste deel van 2012 de nodige improvisatie vragen. De 
externe systeemwijzigingen, de daaraan verbonden kansen en risico’s, en de invoering van 
resultaatverantwoordelijke eenheden betekenen dat ook structureel de interne 
informatievoorziening anders wordt. 
 
Het spreekt voor zich dat het hiervoor geschetste perspectief voor 2012 en volgende jaren veel 
focus van het totale management op de kosten in relatie tot de verwachte omzet 
(kostprijscalculatie, portfolio-analyse op basis van onder andere feeders en bleeders) zal blijven 
vragen. 
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Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 2.525.045 977.613

Materiële vaste activa 2 211.625.319 209.649.534

Financiële vaste activa 3 2.063.909 9.180

Totaal vaste activa 216.214.273 210.636.327

Vlottende activa

Voorraden 4 2.862.282 2.458.604

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 29.336.181 30.577.323

Vorderingen en overlopende activa 6 62.819.269 56.200.134

Liquide middelen 8 42.756.397 40.221.421

Totaal vlottende activa 137.774.130 129.457.482

Totaal activa 353.988.403 340.093.809

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

PASSIVA € €

Eigen vermogen 9

Kapitaal 1.407 1.407

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 36.212.213 34.572.855

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 504.083 901.954

Totaal eigen vermogen 36.717.703 35.476.215

Voorzieningen 10 4.218.376 5.012.359

Langlopende schulden 11 199.686.104 196.237.301

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 38.873.380 37.305.918

Kortlopende schulden en overlopende passiva 12 74.492.840 66.062.016

Totaal passiva 353.988.403 340.093.809
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref. 2011 2010

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 135.805.660 149.146.601

 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) 16 6.968.110 5.955.302

Omzet DBC B-segment 17 69.546.912 73.305.926

Subsidies 18 7.427.831 4.327.837

Overige bedrijfsopbrengsten 19 29.193.512 25.026.843

Som der bedrijfsopbrengsten 248.942.024 257.762.509

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 20 141.206.809 136.127.969

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 21.672.938 33.423.862

Overige bedrijfskosten 22 76.597.317 78.289.385

Som der bedrijfslasten 239.477.064 247.841.216

BEDRIJFSRESULTAAT 9.464.960 9.921.293

Financiële baten en lasten 23 -8.223.472 -5.808.667

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.241.488 4.112.626

Vennootschapsbelasting 24 0 320.197

RESULTAAT BOEKJAAR 1.241.488 4.432.823

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 1.639.358 4.555.090

Algemene reserve -397.870 -122.267

1.241.488 4.432.823
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2011 2010

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 9.464.960 9.921.293

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 21.672.938 33.423.862

- mutaties voorzieningen -793.983 -434.307

20.878.955 32.989.555

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden -403.678 -237.664

- mutatie onderhanden projecten DBC's 1.241.142 -1.236.694

- vorderingen -6.619.135 15.497.175

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 1.567.462 -18.939.947

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) 6.013.778 -57.949.166

1.799.569 -62.866.297

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 32.143.483 -19.955.449

Ontvangen interest 690.869 443.121

Betaalde interest -8.914.341 -6.251.788

Vennootschapsbelasting 0 320.197

-8.223.472 -5.488.470

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 23.920.011 -25.443.919

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -25.887.756 -20.151.498

Desinvesteringen materiële vaste activa 3.804.566 5.654

Investeringen immateriële vaste activa -3.112.965 -842.123

Investeringen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden -2.054.729 0

Overige investeringen in financiële vaste activa 0 1.693

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -27.250.884 -20.986.274

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 40.004.765 110.246.305

Aflossing langlopende schulden -33.625.252 -8.539.879

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 6.379.513 101.706.425

Mutatie geldmiddelen 3.048.640 55.276.232

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Consolidatie

Naam Vestigingsplaats Belang

  

Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente Almelo n.v.t.

ZGT Holding BV Hengelo 100%

    ZGT Vastgoed B.V. Hengelo 100%

    ZGT Private Activiteiten B.V. Hengelo 100%

       Boekelo Kuur B.V. Ede 100%

       Travel Health Clinic Oost BV Hengelo 100%

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering

en de resultaatbepaling van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening 

opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het

vermogen en in het resultaat van de groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde

jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

In de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente zijn tevens opgenomen de 

stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en 

vennootschappen:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige 

uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Zorginstelling Stichting Ziekenhuisgroep Twente en ZGT Holding B.V. behoren tot het Stichting Ziekenhuisgroep 

Twente-concern. 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.

Het doel van de stichting is het bevorderen van de gezondheidszorg in het algemeen en meer in het bijzonder 

het verplegen, verzorgen, doen onderzoeken en doen behandelen van personen, die medisch specialistische-, 

verpleegkundige- en/of verloskundige bijstand behoeven, alsmede het bevorderen van het medisch en 

verpleegkundig onderwijs, één en ander in de ruimste zin des woords.

De hieronder opgenomen grondslagen zijn zowel van toepassing op de geconsolideerde jaarrekening van de 

Stichting Ziekenhuisgroep Twente als op de enkelvoudige jaarrekening van deze stichting.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Interest-rate swaps

Algemeen

Kredietrisico's

Renterisico en kasstroomrisico

Reële waarde

Vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 

jaarrekening genummerd.

De Stichting Ziekenhuisgroep Twente maakt gebruik van interest-rate swaps, waarbij een vaste rente wordt 

betaald en een variabele rente wordt ontvangen, om het risico van stijgende rente van de variabele rente van 

opgenomen leningen af te dekken. Voor deze instrumenten wordt kostprijs hedge accounting toegepast waarbij 

de in de resultatenrekening verantwoorde contractuele rente van de lening wordt gecorrigeerd voor de lopende 

rente van de renteswap. Negatieve marktwaarde van rente swaps toe te rekenen aan overhedges worden direct 

ten laste van het resultaat gebracht.

De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Stichting Ziekenhuisgroep Twente 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.

ZGT handelt niet in deze 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 ZGT 

verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de 

betreffende 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.

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor circa 77% (€ 37,8 mln.) geconcentreerd bij drie grote 

verzekeraars.

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. ZGT heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële 

instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

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 overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de 

boekwaarde.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 

terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 

boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige 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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Wijziging bekostiging kapitaallasten, overgangsregime en Richtlijn 655 Zorginstellingen

Dit overgangsregime geeft, aflopend in de tijd, gedeeltelijke zekerheid voor oudbouw- en nieuwbouw 

problematiek van het vastgoed en zekerheid voor de afwikkeling van de voormalige Immateriële Vaste Activa 

(door versnelde afschrijving en vergoeding in de budgetten). De feitelijke werking en effecten zijn echter 

afhankelijk van de wijze van invoering van prestatiebekostiging en de kapitaallasten hierbinnen. Er is nog geen 

duidelijkheid over de hoogte, definitieve invoeringsdatum en wijze van integrale prestatiebekostiging en DOT-

systematiek. Vooralsnog loopt voor het oude A-segment (2011) de bekostiging van kapitaallasten door op basis 

van nacalculatie (middels het zgn. Transitie-model / Schaduwbudget). Als gevolg van de uitbreiding van het B-

segment en de invoering van DOT vindt een toename plaats van de prestatieafhankelijke bekostiging.

Op grond van een aanwijzing van het Ministerie van VWS heeft de Nederlandse Zorgautoriteit op 20 juni 2010 

beleidsregels gepubliceerd die een oplossing moeten bieden voor de kapitaallastenproblematiek bij 

ziekenhuizen. De beleidsregels voorzien voor het gereguleerde segment van de ziekenhuiszorg in een 

eenmalige vergoeding voor immateriële vaste activa (BR/CU-2002), een garantieregeling die een vangnet moet 

bieden voor instellingen op het moment dat de budgettering van ziekenhuizen wordt afgeschaft met een looptijd 

van 2011 tot 2017 (beleidsregel BR/CU-2001), alsmede een verlenging van de tijdelijke liquiditeitsopslag van 

0,5% op de korte rente tot 1 januari 2011 (beleidsregel BR/CU-2003).

Vanuit de immateriële vaste activa is in 2010 een bedrag van € 11,7 mln. op grond van de beleidsregel in het 

wettelijk budget nagecalculeerd. De nacalculatie 2010 is nog niet vastgesteld. Omdat naar verwachting slechts 

een deel van de eenmalige afschrijving op IVA wordt gehonoreerd, is per 1 januari 2011 voor een bedrag van € 

3,1 mln. aan IVA in de balans opgenomen.

In het kader van de Compensatieregeling IVA 2010 (BR/CU-2002) heeft in 2010 een overheveling 

plaatsgevonden vanuit de materiële- en financiële vaste activa ter grootte van € 4,3 mln.

Sinds 2007 zijn belangrijke wijzigingen in de regelgeving rondom zorgvastgoed en de bekostiging van vaste 

activa aangekondigd. Per 1 januari 2008 is het bouwregime voor ziekenhuizen afgeschaft. Hierdoor ontstaat 

meer vrijheid in bouwen, maar tevens vervalt de garantie van het Ministerie van VWS op de vergoeding van 

afschrijvingen en rentelasten. Het risico van de dekking van kapitaallasten van het vastgoed en daarmee van de 

boekwaarde ligt daardoor meer en meer bij de ziekenhuizen.

Richtlijn 655 Zorginstellingen is met ingang van boekjaar 2009 aangepast aan het vervallen van het bouwregime 

en de (voorgenomen) wijzigingen in de bekostiging van de kapitaallasten van het vastgoed.  Door de wijziging 

van de bekostigingssystematiek komt een einde aan verwerking en waardering van vaste activa (met name 

vastgoed) op grond van de bekostigingsvoorschriften. De verwerking en waardering van vaste activa dient 

hiermee volgens de algemene verslaggevingsregels van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving plaats te vinden. 
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Waardering Materiële vaste activa

Algemeen

Bedrijfswaarde

Afschrijving en gebruiksduur

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde.

De instelling acht de overheid verantwoordelijk compensatie te verlenen indien de bekostiging ontoereikend is 

geweest voor activa waarvoor in de geldende budgetsystematiek vergunningen en daarmee 

bekostigingstoezeggingen zijn verleend.

Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke 

afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan gevolgen hebben voor de waardering van de materiële 

vaste activa. Het vervallen van het stelsel van bekostiging kan worden aangemerkt als een aanwijzing voor de 

aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering overeenkomstig RJ hoofdstuk 121 Bijzondere 

waardeverminderingen van vaste activa. Door de onzekerheid over de toekomstige bekostigingssystematiek (zie 

voorgaande alinea) is nog nauwelijks  mogelijk om op betrouwbare wijze vast te stellen of sprake is van een 

bijzondere waardevermindering ultimo 2011. De overgangsregeling en de versnelde afschrijvingsregeling voor 

immateriële vaste activa zouden (afhankelijk van de impact en uitwerking van prestatiebekostiging door de NZa) 

voor diverse problemen van oudbouw en recente nieuwbouw in ieder geval een gedeeltelijke en tijdelijke 

oplossing moeten kunnen bieden. Daarnaast heeft de NZa de bevoegdheid van eigen beleidsregels af te wijken 

ten einde maatwerk oplossingen te kunnen bieden voor additionele problematiek.

Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft voor het ziekenhuis een bedrijfswaardeberekening opgesteld. De 

uitkomsten  van de bedrijfswaardeberekening zijn sterk afhankelijk van veronderstellingen over de uitwerking van 

het overgangsregime, (opslagen in) tarieven in de toekomstige bekostigingssystemen, groei van de productie en 

disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige financiering en bekostiging. Dit is nog 

afhankelijk van definitieve (politieke) besluitvorming die later wordt verwacht, alsmede van de uitwerking hiervan 

door de NZa en DBC-Onderhoud.

Desalnietemin geeft een eerste inschatting aan dat de geschatte bedrijfswaarde minimaal gelijk is aan de 

boekwaarde eind 2011. De instelling stelt zich op het standpunt dat de in het verleden verkregen rechten tot 

nacalculatie, bij de overgang dienen te leiden tot een adequate afrekening van eventuele nadelige gevolgen en 

verwacht dat de overheid hiervoor een passende regeling zal treffen. Daarom is de boekwaarde niet neerwaarts 

aangepast.

Aangetekend wordt dat de overgangsregeling en de afwijkingsbevoegdheid van de NZa in dit kader nog niet zijn 

geformaliseerd. Er is dus een zeker risico dat de daadwerkelijke bekostiging afwijkt van de huidige verwachting. 

Een eventuele afwijking kan mogelijk een substantiële impact hebben op de vermogenspositie van de instelling 

in de toekomst, zowel voor het beeld van resultaat en vermogen in de onderhavige jaarrekening als in 

toekomstige jaren. Een dergelijke afwijking zal, voor zover aan de orde, worden verwerkt in de jaarrekening als 

deze voldoende betrouwbaar kan worden bepaald.

De tot en met 2011 gehanteerde afschrijvingstermijnen behoeven naar de mening van de instelling per saldo 

geen aanpassing; dit gegeven de resterende gebruiksduur en de verwachte compensatie voor de 

overgangsproblematiek.

De afschrijvingstermijnen van de vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.
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Voorraden

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Belastingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen 

op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 

schulden.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 

actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 

afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente 

belastingen. De belastingen worden in de resultatenrekening opgenomen, behoudens 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.

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.

Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van 

activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.

Er word uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de 

toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen 

worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor 

zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden 

gerealiseerd.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Het onderhanden werk uit hoofde van openstaande en nog niet afgesloten DBC's wordt bepaald naar rato van de 

verkoopprijs. Ook de gesloten DBC's die op balansdatum al wel zijn afgesloten maar nog niet zijn gefactureerd 

maken onderdeel uit van de onderhanden werkwaardering. Op de onderhanden projecten worden de 

voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen

5.1.4.4 Waarderingsgrondslagen kasstroomoverzicht

De Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke 

afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn. De Ziekenhuisgroep Twente heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval 

van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De 

Ziekenhuisgroep Twente heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en 

heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaardehedges 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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 

deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Aanloopkosten 2.525.045 977.613

Totaal immateriële vaste activa 2.525.045 977.613

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Boekwaarde per 1 januari 977.613 12.914.883

Bij: investeringen 3.112.965 842.123

Af: reguliere afschrijvingen 1.565.533 1.090.569

Boekwaarde na reguliere afschrijvingen 2.525.045 12.666.437

Af: versnelde afschrijvingen immateriële vaste activa 0 11.688.824

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 2.525.045 977.613

Aanschafwaarde 30.445.975 27.333.010

Cumulatieve herwaarderingen 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 27.920.930 26.355.397

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 160.571.696 161.271.312

Machines en installaties 193.249 236.241

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 38.140.330 43.937.046

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 12.720.042 4.204.935

Totaal materiële vaste activa 211.625.318 209.649.534

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Boekwaarde per 1 januari 209.649.534 210.148.160

Bij: investeringen 25.887.756 20.151.498

Af: afschrijvingen 20.107.405 20.644.470

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 3.804.566 5.654

Boekwaarde per 31 december 211.625.319 209.649.534

Aanschafwaarde 462.846.445 442.188.437

Cumulatieve herwaarderingen 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 251.221.126 232.538.903

Op basis van de Beleidsregel Overgangsregime kapitaallasten zijn de immateriële vaste activa in 2010 geheel afgeschreven. Het 

restbedrag ad € 977.613 betreft een vergoeding die in het budget voor 2011 is opgenomen. Voor een nadere specificatie van het 

verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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ACTIVA

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Deelnemingen 2.063.909 9.180

Vorderingen op deelnemingen 0 0

Overige effecten 0 0

Overige vorderingen 0 0

Totaal financiële vaste activa 2.063.909 9.180

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: €

Boekwaarde per 1 januari 2011 9.180

Bij: kapitaalstorting Medlon B.V. 1.534.876

Bij: kapitaalstorting IZIT.NL B.V. 500.000

Bij: waardevermeerderingen aandeel ZGT Cleancare B.V. 19.853

Boekwaarde per 31 december 2011 2.063.909

Toelichting:

Conform het besluit van de vereniging icZt in 2009 heeft ZGT in 2011 een aandeel van 35,7% genomen in IZIT.NL B.V. en is ZGT 

de verplichting aangegaan hierop een bedrag van € 500.000 te storten. In 2011 is een bedrag gestort van € 166.667, het restant 

wordt in 2012 gestort.                                     

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste 

activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet-WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar 

het mutatieoverzicht onder 5.1.6. 

Per 1 juli 2011 is Medlon B.V. opgericht waarin de klinische laboratoria van ZGT en het Medisch Spectrum Twente samenwerken. 

De waarde van de inbreng is als kapitaalstorting opgenomen.

De waardevermeerdering betreft het aandeel in het positieve resultaat over 2010 van ZGT Cleancare B.V. Wegens het ontbreken 

van gegevens zijn de resultaten van 2011 van de deelnemingen nog niet verwerkt.
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ACTIVA

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

ZGT Holding B.V. 18.000 100% -3.285.879 -581.351

Medlon B.V. 1.534.876 50% nb nb

IZIT.NL B.V. 500.000 36% nb nb

ZGT Cleancare B.V. 9.180 51% 56.927 38.927

Zeggenschapsbelangen:

Stichting Bestuur ZGT 0 0% 36.717.703 1.241.488

ZGT Vastgoed B.V. 18.000 100% -2.337.048 -519.979

ZGT Private Activiteiten B.V. 18.160 100% -542.153 16.263

Travel Health Clinic Oost B.V. 18.000 100% 619.494 13.387

Boekelo Kuur B.V. 18.151 100% 473.917 32.437

Toelichting:

reizigersbegeleiding

psoriasis-behandelingen

Kernactiviteit

houdstermaatschappij

laboratoriumonderzoeke

houdstermaatschappij

Belangen samen met dochtermaatschappijen:

beheer van onroerende 

zaken
houdstermaatschappij

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

ZGT Holding B.V., Stichting Bestuur ZGT, ZGT Vastgoed B.V., ZGT Private Activiteiten B.V., Travel Health Clinic Oost B.V. en 

Boekelo Kuur B.V. zijn volledig geconsolideerd. De overige rechtspersonen zijn niet in de consolidatie opgenomen.

Van ZGT Cleancare B.V. is het eigen vermogen en het resultaat opgenomen per 31 december 2010 respectievelijk over 2010. De 

jaarrekening over 2011 is nog niet vastgesteld. Van de overige rechtspersonen is het eigen vermogen per 31 december 2011 en het 

resultaat over 2011 opgenomen conform de enkelvoudige jaarrekeningen.

informatieuitwisseling

schoonmaak
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ACTIVA

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Medische middelen 2.615.592 2.274.359

Voedingsmiddelen 35.149 38.962

Overige voorraden:

- voorgeschreven kleding 20.336 19.450

- kantoorbenodigdheden en drukwerk 161.010 100.704

- voorraden voor onderhoud 30.194 25.128

Totaal voorraden 2.862.282 2.458.604

Toelichting:

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Onderhanden projecten DBC's A-segment 19.145.061 22.886.745

Onderhanden projecten DBC's B-segment 10.973.203 11.823.632

Onderhanden projecten PAAZ 4.186.607 4.464.510

Af: ontvangen voorschotten -4.968.690 -8.597.564

Totaal onderhanden projecten 29.336.181 30.577.323

De courantheid van de voorraden is beoordeeld en een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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ACTIVA

6. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Vorderingen op debiteuren 49.023.480 45.939.467

Overige vorderingen 12.136.136 8.949.078

Vooruitbetaalde bedragen 1.225.602 1.035.686

Nog te ontvangen bedragen 0 69.585

Overige overlopende activa:

- voorschotten personeel inzake flexibele arbeidsvoorwaarden 434.051 206.318

Totaal vorderingen en overlopende activa 62.819.269 56.200.134

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1,3 mln. (2010 € 1,8 mln.).
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7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

2009 2010 2011 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari -25.341.988 -11.963.930 -37.305.918

Financieringsverschil boekjaar -20.529.243 -20.529.243

Correcties voorgaande jaren 0 -3.209.149 -3.209.149

Betalingen/ontvangsten 21.840.686 330.244 22.170.930

Subtotaal mutatie boekjaar 21.840.686 -2.878.905 -20.529.243 -1.567.462

Saldo per 31 december -3.501.302 -14.842.835 -20.529.243 -38.873.380

Stadium van vaststelling c b a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 135.717.100 146.705.025

Wettelijk budget aanvaardbare kosten PAAZ 7.802.918 7.464.232

143.520.018 154.169.257

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen 153.477.124 151.404.980

Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 0

Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst -80.139 -267.019

Kapitaalslasten DBC B-segment 0 0

Overige opbrengsten 0 0

Nog te factureren DBC A-segment 2.246.496    4.001.047

Mutatie onderhanden werk DBC A-segment 1.906.994-    1.559.446

Afrekening overfinanciering 0 0

Afrekening lumpsum 0 0

Overige mutaties 0 0

PAAZ 10.312.774 9.434.733

Totaal financieringsverschil -20.529.243 -11.963.930

Toelichting:

Het financieringsverschil omvat het verschil tussen hetgeen is gefactureerd volgens de geldende regelgeving en het Budget, dat na 

afloop wordt berekend. Op basis van landelijke afspraken wordt dit bedrag na balansdatum terugbetaald.
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ACTIVA

8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Bankrekeningen 42.754.229 40.217.120

Kassen 2.169 4.301

Totaal liquide middelen 42.756.397 40.221.421

Toelichting:

De liquide middelen zijn ter vrije beschikking.
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PASSIVA

9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Kapitaal 1.407 1.407

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 36.212.213 34.572.855

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 504.083 901.954

Totaal eigen vermogen 36.717.703 35.476.215

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Kapitaal 1.407 0 0 1.407

1.407 0 0 1.407

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

 Reserve aanvaardbare kosten 34.572.855 1.639.358 0 36.212.213

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 34.572.855 1.639.358 0 36.212.213

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Algemene reserves:

  Algemene reserve 901.954 -397.870 0 504.083

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 901.954 -397.870 0 504.083

Toelichting:

Het eigen vermogen kent de volgende indeling;

� Collectief gefinancierd gebonden vermogen

    Het betreft vermogen dat is opgebouwd uit de budgettaire middelen, het zogenaamde FB-budget.

    Binnen het collectieve vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen vrije reserves en 

    bestemmingsreserves.

    De vrije reserve fungeert als financiële buffer.

    

� Niet- collectief gefinancierd vrij vermogen

       

Het totale eigen vermogen bedraagt ultimo 2011 € 36,7 miljoen, hetgeen circa 14,7% is van de som van de bedrijfsopbrengsten 

(2010 € 35,5 mln. resp. 13,8%).

64



Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-2011 31-dec-2010

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 1.241.488 4.432.823

Herwaardering materiële vaste activa 0 0

Cumulatief effect van stelselwijzigingen 0 0

Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als

 onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaalresultaat van de instelling 1.241.488 4.432.823
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PASSIVA

10. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011

€ € € €

Voorziening groot onderhoud 2.920.248 0 126.270 2.793.978

Voorziening medische staf 588.000 0 462.267 125.732

Voorziening jubilea 1.000.000 0 177.629 822.371

Voorziening PLB-overgangsregeling 142.888 75.405 0 218.293

Overige voorzieningen 361.223 0 103.222 258.001

5.012.359 75.405 869.388 4.218.376

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

31-dec-2011

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 4.218.376

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening groot onderhoud wordt opgebouwd op basis van een meerjaren onderhoudsplan inzake de in de tijd verspreide 

onderhoudsactiviteiten en daaraan verbonden kosten, welke enerzijds zal dienen om de kosten van het onderhoud over de jaren te 

egaliseren, anderzijds als buffer om incidentele onderhoudsprojecten te kunnen opvangen.

De voorziening medische staf is ter dekking van uitgaven in verband met de vorming van één medische staf ZGT en één financieel 

collectief.

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. De berekening van de stand per ultimo 2011 heeft geleid tot een vrijval met name als gevolg de 

overgang van medewerkers naar Medlon.

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. 

Van de overige voorzieningen is de voorziening voor het negatief eigen vermogen van de 33% deelneming in Travel Health Clinic 

International B.V. ad € 103.222 aangewend ter dekking van de kosten van de liquidatie in 2011.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

11. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 199.686.104 196.237.301

Totaal langlopende schulden 199.686.104 196.237.301

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Stand per 1 januari 214.430.017 112.723.591

Bij: nieuwe leningen 40.004.765 110.246.305

Af: aflossingen 17.584.122 8.539.879

Af: afgeloste leningen die opnieuw zijn afgesloten 16.041.130 0

Stand per 31 december  220.809.530 214.430.017

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 21.123.426 18.192.716

Stand langlopende schulden per 31 december 199.686.104 196.237.301

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 21.123.426 18.192.716

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 199.686.104 196.237.301

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 98.355.959 115.408.680

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op registergoederen;

• pandrecht op roerende zaken die de registergoederen duurzaam dienen.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 0 513.664

Crediteuren 13.733.544 10.553.576

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 21.123.426 18.192.716

Belastingen en sociale premies 5.143.196 6.209.243

Schulden terzake pensioenen 1.429.084 1.446.766

Nog te betalen salarissen 506.730 514.926

Vakantiegeld 3.913.079 3.959.395

Vakantiedagen 4.554.983 4.268.078

Te betalen interest 2.388.298 2.906.693

Nog te betalen kosten en overige schulden: 21.700.501 17.496.961

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 74.492.840 66.062.016

Toelichting:

- bij de ABN Amro Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,20%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,30%) (2010 idem)

- bij de ING Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,20%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,30%) (2010 idem).

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteiten in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. en 

ING Bank N.V. en luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op registergoederen;

• pandrecht op roerende zaken die de registergoederen duurzaam dienen.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt per 31 december 2011: 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

(>€ 250.000 per jr.) Bedrag

per jaar

Aard van de verplichting Looptijd tot € 1.000

Contracten:

Locatie Almelo

Huur en wassen linnen en wassen dienstkleding 31-12-2012 756

Schoonmaakwerkzaamheden door derden onbepaalde tijd 1.605

LocatieHengelo

Huur en wassen linnen en wassen kleding 31-12-2012 573

Schoonmaakwerkzaamheden door derden onbepaalde tijd 1.240

Beide locaties

Automatiseringscontract(Chip-Soft) 19-05-2012 432

VSZ (Vereninging Samenwerkende Ziekenhuizen) onbepaalde tijd 648

Siemens (Integrated Service Management) 31-12-2020 1.684

Investeringsverplichtingen

Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investerings-

verplichtingen van € 5,7 miljoen.

Garantiestelling

Tot zekerheid van de geldlening verstrekt door Rabobank aan ZGT Vastgoed B.V., groot in hoofdsom € 2.700.000,

heeft ZGT zich garant gesteld voor de betaling van de rente- en aflossingsverplichtingen.

ZGT heeft een cashflowgarantie afgegeven aan ABN AMRO Bank N.V.  ten behoeve van ZGT Vastgoed B.V.

Financiële instrumenten

Ter afdekking van renterisico's zijn bij de volgende langlopende leningen renteswaps afgesloten:

Restschuld 31 

december 2011

Resterende 

looptijd lening 

in jaren eind 

2011

Waarde SWAP

Resterende 

looptijd SWAP 

in jaren eind 

2011

Rente 

percentage

 €      9.075.000 16 1.630.895-€      16 5,81%

 €    21.175.000 16 3.878.876-€      16 5,81%

 €      8.500.000 3 246.293-€         3 3,88%

 €    25.437.500 8 1.591.706-€      8 4,58%

 €    12.031.250 8 1.092.876-€      8 4,95%

 €      8.500.000 3 244.137-€         3 3,88%

 €    25.437.500 8 1.562.762-€      8 4,58%

 €    12.031.250 8 1.069.710-€      8 4,95%
122.187.500€     11.317.255-€    

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.

In verband met een kredietverstrekking van € 6,7 miljoen door ABN AMRO Bank N.V. is er door ZGT Vastgoed B.V.

een hypotheekrecht verstrekt op alle registergoederen van ZGT Vastgoed B.V.

In verband met een kredietverstrekking van € 2,7 miljoen door de Rabobank Midden-Twente U.A. is er door ZGT Vastgoed B.V.

een hypotheekrecht verstrekt op het pand aan de Boerhavelaan 59 te Hengelo.

In verband met een financiële pandlease van € 10,2 miljoen door ABN AMRO Lease N.V. is er een eerste pandrecht 

verstrekt op een deel van de apparatuur.

Leninggever

ING

ABN AMRO

ING

ING 

Totaal

ABN AMRO

ABN AMRO

ABN AMRO 

ING 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

(>€ 250.000 per jr.)

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 0 0

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 0 0

Bij: investeringsruimte verslagjaar 8.452.604 8.287.043

Af: investeringen verslagjaar 8.452.604 8.287.043

Beschikbare investeringsruimte 31 december 0 0

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 0
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5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal

voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 27.333.010 9.342.665 3.320.927 73.493.357 0 39.039.986 41.726.110 0 194.256.055 469.521.447

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 26.355.397 0 3.320.913 39.183.809 0 12.348.150 41.502.746 0 122.711.015 258.894.300

  

Boekwaarde per 1 januari 2011 977.613 9.342.665 14 34.309.548 0 26.691.836 223.364 0 71.545.040 210.627.147

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 3.112.965 0 0 0 0 11.255 0 0 3.124.220 29.000.721

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.565.533 0 11 1.354.896 0 1.862.375 37.473 0 4.820.288 21.672.938

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.229.748

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.425.182

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.566

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 1.547.432 0 -11 -1.354.896 0 -1.851.120 -37.473 0 -1.696.068 3.523.217

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 30.445.975 9.342.665 3.320.927 73.493.357 0 39.051.241 41.726.110 0 197.380.275 493.292.420

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 27.920.930 0 3.320.924 40.538.705 0 14.210.525 41.540.219 0 127.531.303 279.142.056

Boekwaarde per 31 december 2011 2.525.045 9.342.665 3 32.954.652 0 24.840.716 185.891 0 69.848.972 214.150.364

Afschrijvingspercentage 2,5% 0,0% 5,0% 2,0% / 2,5% 5,0% 5,0%
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5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal

rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa

€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 72.317.488 0 72.317.488 23.301.419 4.204.934 27.506.353 99.823.841

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 11.259.591 0 11.259.591 17.570.256 0 17.570.256 28.829.847

Boekwaarde per 1 januari 2011 61.057.897 0 61.057.897 5.731.163 4.204.934 9.936.097 70.993.994

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 8.452.604 0 8.452.604 102.144 19.008.047 19.110.191 27.562.795

- in gebruikgenomen OHW 0 0 0 10.492.939 10.492.939 10.492.939

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 4.038.505 0 4.038.505 1.113.752 0 1.113.752 5.152.257

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 4.414.099 0 4.414.099 -1.011.608 8.515.108 7.503.500 11.917.599

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 80.770.092 0 80.770.092 23.403.563 12.720.042 36.123.605 116.893.697

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 15.298.096 0 15.298.096 18.684.008 0 18.684.008 33.982.104

Boekwaarde per 31 december 2011 65.471.996 0 65.471.996 4.719.555 12.720.042 17.439.597 82.911.593

Afschrijvingspercentage 5,0% 10,0%
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5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal

middelen sering WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 115.670.787 138.511 28.844.246 144.653.544

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 80.105.299 64.496 21.140.649 101.310.444

Boekwaarde per 1 januari 2011 35.565.488 74.015 7.703.597 43.343.100

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 3.650.617 47.310 2.367.677 6.065.604

- herwaarderingen 0 0 0 0

- afschrijvingen 6.943.629 27.322 3.398.489 10.369.440

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 2.681.019 44.510 0 2.725.529

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 1.212.416 27.448 0 1.239.864

  per saldo 1.468.603 17.062 0 1.485.665

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -4.761.615 2.926 -1.030.812 -5.789.501

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 116.640.385 141.311 31.211.923 147.993.619

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 85.836.512 64.370 24.539.138 110.440.020

Boekwaarde per 31 december 2011 30.803.873 76.941 6.672.785 37.553.599

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 20,0%
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5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.4 Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa

Terrein Gebouwen Verbouwingen/ Inventaris Vervoer- Automati- Subtot. Niet

voorzieningen renovaties middelen sering WTZi/WMG

€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 5.842.869 15.486.511 2.036.064 3.914.714 79.834 3.428.015 30.788.007

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 773.915 2.140.610 867.833 1.616.219 55.250 589.167 6.042.994

Boekwaarde per 1 januari 2011 5.068.954 13.345.901 1.168.231 2.298.495 24.584 2.838.848 24.745.013

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 325.378 2.097.737 0 127.549 11.500 178.877 2.741.041

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 287.913 481.774 139.340 142.307 14.725 264.894 1.330.953

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 347.650 0 563.775 1.044.770 0 548.024 2.504.219

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 64.000 86.764 0 34.554 185.318

  per saldo 347.650 0 499.775 958.006 0 513.470 2.318.901

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -310.185 1.615.963 -639.115 -972.764 -3.225 -599.487 -908.813

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 5.820.597 17.584.248 1.472.289 2.997.493 91.334 3.058.868 31.024.829

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.061.828 2.622.384 943.173 1.671.762 69.975 819.507 7.188.629

Boekwaarde per 31 december 2011 4.758.769 14.961.864 529.116 1.325.731 21.359 2.239.361 23.836.200

Afschrijvingspercentage 6,0% 3,0% 5,0% / 10,0% 10,0% 20,0% 20,0%
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5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2010 2011 gereed

onder-

handen

Indexering 

WTZi

Aangepaste 

goedkeuring

€ € € € € € € 

Geen vergunningplichtige projecten onderhanden.

 

Totaal 0 0 0 0 0 0 0

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal

Afschrij-

ving WTZi Rentekosten

€ € € € € € 

Geen vergunningplichtige projecten onderhanden.

Totaal 0 0 0 0 0 0

Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2011 Jaar van 

ople-

vering

Nominaal 

bedrag 

WTZi
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2010

Nieuwe 

leningen in 

2011

Aflossing in 

2011

Restschuld 

31 december 

2011

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2011

Aflossings-

wijze

Aflossing 

2012
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 1993 3.743.687 33 Lineair 4,28% 1.815.121 0 113.445 1.701.676 1.134.451 15 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie

BNG 1993 12.705.846 32 Lineair 4,48% 5.955.865 0 397.058 5.558.808 3.573.519 14 Vast bedrag 397.058 Rijksgarantie

BNG 2004 2.994.949 10 Lineair 4,16% 1.197.980 0 299.495 898.485 0 3 Vast bedrag 299.495 Rijksgarantie

BNG 2004 1.915.256 10 Lineair 4,16% 766.102 0 191.526 574.577 0 3 Vast bedrag 191.526 Rijksgarantie

NAT.NED. 1995 6.806.703 20 Lineair 3,56% 3.403.352 0 226.890 3.176.461 2.042.011 4 Vast bedrag 226.890 Rijksgarantie

BNG 2004 907.560 10 Lineair 4,16% 363.024 0 90.756 272.268 0 3 Vast bedrag 90.756 Rijksgarantie

Raiff. Boerenlb. 1996 6.748.526 29 Lineair 3,57% 3.490.747 0 232.698 3.258.049 2.094.556 14 Vast bedrag 232.698 Rijksgarantie

NAT.NED. 1996 3.289.907 29 Lineair 3,39% 1.701.676 0 113.445 1.588.231 1.021.006 14 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie

RVS 1996 6.579.813 20 Lineair 3,37% 3.403.352 0 226.890 3.176.461 2.042.011 5 Vast bedrag 226.890 Rijksgarantie

DEPFA ACS Bank 1996 6.806.703 30 Lineair 6,97% 3.630.242 0 3.630.242 0 0 15 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

Amerfrtse levensv. 1996 3.403.352 30 Lineair 6,65% 1.815.121 0 113.445 1.701.676 1.134.451 15 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie

BNG 1996 5.061.465 29 Lineair 4,32% 2.618.003 0 174.533 2.443.470 1.570.805 14 Vast bedrag 174.533 Rijksgarantie

BNG 1997 4.934.860 29 Lineair 4,72% 2.722.681 0 170.168 2.552.514 1.701.676 15 Vast bedrag 170.168 Rijksgarantie

ABN AMRO 1999 6.050.433 20 Lineair 4,01% 2.722.695 0 302.522 2.420.173 907.565 8 Vast bedrag 302.522 Rijksgarantie

ABN AMRO 2002 10.000.000 10 Lineair 5,40% 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1 Vast bedrag 1.000.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2004 3.630.242 25 Lineair 5,05% 2.178.145 0 145.210 2.032.935 1.306.887 14 Vast bedrag 145.210 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2005 2.609.236 23 Lineair 3,08% 2.042.011 0 0 2.042.011 1.474.786 18 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie

ABN AMRO 2006 4.537.802 20 Lineair 3,29% 3.630.242 0 3.630.242 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

ABN AMRO 2006 1.996.633 22 Lineair 3,24% 1.633.609 0 1.633.609 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

ABN AMRO 2006 2.495.791 22 Lineair 3,26% 2.042.011 0 2.042.011 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

ABN AMRO 2006 2.495.791 22 Lineair 3,31% 2.042.011 0 2.042.011 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

ABN AMRO 2006 3.743.687 22 Lineair 3,33% 3.063.015 0 3.063.015 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

ING 2006 2.609.236 23 Lineair 4,20% 2.155.456 0 113.445 2.042.011 1.474.786 18 Vast bedrag 113.446 Rijksgarantie

ING 2006 4.764.692 20 Lineair 3,10% 3.811.752 0 238.235 3.573.517 2.382.342 15 Vast bedrag 238.235 Rijksgarantie

ING Euroflex 2008 12.000.000 20 Euroflex 5,81% 9.975.000 0 900.000 9.075.000 4.575.000 16 Vast bedrag 900.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO Euroflex 2008 28.000.000 20 Euroflex 5,81% 23.275.000 0 2.100.000 21.175.000 10.675.000 16 Vast bedrag 2.100.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2010 10.000.000 5 Lineair 3,88% 10.000.000 0 1.500.000 8.500.000 0 3 Vast bedrag 2.000.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2010 27.500.000 10 Lineair 4,58% 27.500.000 0 2.062.500 25.437.500 11.687.500 8 Vast bedrag 2.750.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2010 12.500.000 10 Lineair/bullet 4,95% 12.500.000 0 468.750 12.031.250 8.906.250 8 Vast bedrag 625.000 Hypotheekrecht

ING 2010 10.000.000 5 Lineair 3,88% 10.000.000 0 1.500.000 8.500.000 0 3 Vast bedrag 2.000.000 Hypotheekrecht

ING 2010 27.500.000 10 Lineair 4,58% 27.500.000 0 2.062.500 25.437.500 11.687.500 8 Vast bedrag 2.750.000 Hypotheekrecht

ING 2010 12.500.000 10 Lineair/bullet 4,95% 12.500.000 0 468.750 12.031.250 8.906.250 8 Vast bedrag 625.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2010 10.246.305 7 Pandlease 4,60% 10.246.305 0 1.488.862 8.757.443 769.483 4 Annuïtair 1.597.592 Pandrecht

BNG 2011 6.780.000 15 Lineair 3,90% 0 6.780.000 339.000 6.441.000 4.181.000 14 Vast bedrag 452.000 Rijksgarantie

Rabo 2011 3.403.352 15 Lineair 4,34% 0 3.403.352 0 3.403.352 2.268.902 14 Vast bedrag 226.890 Rijksgarantie

BNG 2011 1.928.566 15 Lineair 4,17% 0 1.928.566 0 1.928.566 1.285.711 14 Vast bedrag 128.571 Rijksgarantie

BNG 2011 2.892.847 17 Lineair 4,12% 0 2.892.847 0 2.892.847 2.042.012 17 Vast bedrag 170.167 Rijksgarantie

diverse 2002 t/m 2011 36.700.000 10-25 Lineair/bullet div. 10.729.500 25.000.000 544.000 35.185.500 32.510.500 22 Vast bedrag 535.000 Hypotheekrecht

Totaal 214.430.017 40.004.765 33.625.252 220.809.530 98.355.959 21.123.426
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15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2011 2010

 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 154.169.257 138.081.558

Productieafspraken verslagjaar 829.727 1.680.325

Adherentie 79.752 -9.531

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2.563.815 1.365.008

Prijsindexatie materiële kosten 702.705 -109.884

Indexatie kortingsmaatregelen -444.553 -104.693

Groei normatieve kapitaalslasten 204.527 204.379

3.106.246 1.345.279

Uitbreiding erkenning en toelating:

- loonkosten 414.275 89.866

- materiële kosten 9.481 4.000

- normatieve kapitaalslasten 0 0

423.756 93.866

Beleidsmaatregelen overheid:

- compensatie dure geneesmiddelen -83.600 969.899

- korting prestatiecontract -5.994.554 -1.191.748

- restcorrectie budgetschoning 0 -986.540

-6.078.154 -1.208.389

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

- rente 2.053.547 548.373

- afschrijvingen -9.905.475 12.609.549

- overige 0 585.517

-7.851.928 13.743.439

Overige mutaties:

- samenwerkings verbanden 333.026 57.381

- scholingsmiddelen -1.799.910 2.528

- flexizorg 0 -7.486

- mutaties PAAZ 338.686 -69.511

- vergoeding opleidingsplaatsen 0 0

- bloedcompensatie 24.642 30.631

- overige 4.299 -10.364

- LPT 20.371 430.000

-1.078.886 433.179

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 143.520.018 154.169.257

Correcties voorgaande jaren 0 1.480.139

Subtotaal wettelijk budget 143.520.018 155.649.396

Eliminatie OCON -7.714.358 -6.502.795

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t 135.805.660 149.146.601

Toelichting:

Bijzondere mutaties in 2011 t.o.v. 2010:

  immateriële vast activa.

In 2010 is het Orthopedie Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) opgericht. OCON is een besloten vennootschap die voor 

ZGT de orthopedische verrichtingen voor de locatie Hengelo uitvoert  en fungeert  als onderaannemer. Dit betekent dat een 

deel van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten niet meer als omzet van ZGT kan worden aangemerkt.

* In 2011 is de Klink-korting ingevoerd waardoor het budget met circa € 6,5 mln. is gedaald. 

* De scholingsmiddelen maken met ingang van 2011 geen onderdeel meer uit van het wettelijk budget. Deze zijn nu 

* In 2010 is een bedrag van € 11,7 mln. opgenomen in het budget ter dekking van de versnelde afschrijvingen op de 

  verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten, onderdeel subsidies.
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BATEN

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Zorgprestaties tussen instellingen 4.257.427 3.892.643

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2.710.683 2.062.658

Totaal 6.968.110 5.955.302

17. Toelichting omzet DBC B-segment

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Gefactureerde omzet DBC B-segment 68.916.295 71.194.222

Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment 630.617 2.111.704

Totaal 69.546.912 73.305.926

Toelichting:

18. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 7.128.727 4.094.252

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 299.104 233.585

Totaal 7.427.831 4.327.837

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Overige dienstverlening:

- vergoeding levering medicijnen aan verpleeghuizen 3.550.903 3.019.059

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

- dienstverlening aan medische staf 2.808.467 2.519.157

- overige opbrengsten 22.834.142 19.488.627

Totaal 29.193.512 25.026.843

De omzet DBC B-segment 2011 inclusief OCON bedraagt € 82.485.636 (2010 € 82.758.780).
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LASTEN

20. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Lonen en salarissen 104.484.963 102.377.336

Sociale lasten 14.157.352 13.222.118

Pensioenpremies 8.963.970 8.782.931

Andere personeelskosten:

- personeelskostensubsidies -245.006 -85.819

- overige personeelskosten 5.940.356 4.912.669

Subtotaal 133.301.635 129.209.235

Personeel niet in loondienst 5.351.879 4.153.183

Medisch specialisten 2.553.295 2.765.552

Totaal personeelskosten 141.206.809 136.127.969

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 2.472 2.498

Toelichting:

naar Medlon.

21. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 1.565.533 12.779.393

- materiële vaste activa 3.254.756 3.332.045

- financiële vaste activa 0 0

Overige afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 16.852.649 17.312.425

Totaal afschrijvingen 21.672.938 33.423.862

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2011

€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 21.672.938

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 4.820.289

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 4.820.288

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 5.152.257

- WMG-gefinancierde vaste activa 10.369.440

- DHAZ-gefinancierde vaste activa 1.330.953

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 21.672.938

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 493.292.420

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 279.142.056

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

De daling van het gemiddeld aantal personeelsleden is m.n. veroorzaakt door de overgang van een deel van het personeel 
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22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.307.601 9.727.881

Algemene kosten 12.234.639 16.610.904

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 48.343.101 43.900.538

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 2.668.322 3.737.079

- Energie gas 2.689.404 2.338.334

- Energie stroom (grijs) 588.997 932.728

Subtotaal 5.946.723 7.008.141

Huur en leasing 686.256 715.650

Dotaties en vrijval voorzieningen 78.998 326.270

Totaal overige bedrijfskosten 76.597.317 78.289.385

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Rentebaten 690.869 443.121

Resultaat deelnemingen 0 0

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 0

Subtotaal financiële baten 690.869 443.121

Rentelasten -8.914.341 -6.107.359

Resultaat deelnemingen 0 -144.429

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

Overige financiële lasten 0 0

Subtotaal financiële lasten -8.914.341 -6.251.788

Totaal financiële baten en lasten -8.223.472 -5.808.667

Toelichting:

24. Vennootschapsbelasting

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Vennootschapsbelasting 0 320.197

Totaal buitengewone baten en lasten 0 320.197

Toelichting:

een positief resultaat op vennootschapsbelasting ontstaan.

Het resultaat deelnemingen 2010 betreft het aandeel in het verlies van Travel Health Clinic International B.V.

Als gevolg van het vervallen van een latente vennootschapsbelastingschuld van ZGT Vastgoed B.V. is in 2010 
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25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

M.J.P. Schmidt E.C.M. van der Wilden - van Lier

1 01-11-2008 01-12-2009

2 ja ja

3

4 ja nee

5 12

6 arbeidsover-

eenkomst voor 

bepaalde tijd

arbeidsover-

eenkomst voor 

bepaalde tijd

7 Welke salarisregeling is toegepast? oude NVZD-

regeling

huidige NVZD-

regeling

8 100% 100%

9 222.004€         181.757€       

-€                     -€                   

12.000€           3.081€           

10 32€                  62€                

11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 4.614€             7.128€           

12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 23.705€           19.977€         

13 Ontslagvergoeding -€                     -€                   

14 Bonussen -€                     -€                   

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 250.355€         208.924€       

16 Cataloguswaarde auto van de zaak 45.935€           36.065€         

17 Eigen bijdrage auto van de zaak -€                     -€                   

Toelichting:

De Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente voert het bestuur en het beheer over de Stichting Ziekenhuisgroep Twente

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam Functie Bezoldiging

€

voorzitter 13.500

vice voorzitter 10.914

B.R. van Beusekom lid 10.207

lid 10.541

G. Aufderhaar lid 9.415

lid 9.800

Toelichting:

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 

salaris en andere vaste toelagen

J.G.J. Kamp

alsmede over ZGT Holding B.V.

Het beleid voor de bezoldiging van de Raad van Toezicht is conform het beleid van de NVTZ.

P.H.M. te Riele

A. Bliek

G. Tadema

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

a. Waarvan: verkoop verlofuren

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter 

geweest in het verslagjaar?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht.

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit 

van het bestuur?

Tot welke datum was de persoon als bestuurder 

werkzaam in uw organisatie? 

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Naam

Bruto-onkostenvergoeding

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Tweehoofdig met voorzitter.

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 

werkzaam in uw organisatie?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het 

bestuur geweest?
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26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) 

In 2011 was de bezolding van zes functionarissen (inclusief de leden van de Raad van Bestuur) boven de Wopt-norm.

27. Honoraria accountant 2011 2010

€ €

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 125.000 147.500

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 51.000 15.000

3 Fiscale advisering 188.000 151.000

4 Niet-controlediensten 0 80.000

Totaal honoraria accountant 364.000 393.500

28. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 2.525.045 977.613

Materiële vaste activa 2 197.660.846 197.369.027

Financiële vaste activa 3 2.063.909 9.180

Totaal vaste activa 202.249.800 198.355.820

Vlottende activa

Voorraden 4 2.817.675 2.423.736

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 29.336.181 30.577.323

Vorderingen en overlopende activa 6 64.328.984 61.191.820

Liquide middelen 8 41.025.152 38.837.579

Totaal vlottende activa 137.507.993 133.030.457

Totaal activa 339.757.793 331.386.277

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

PASSIVA € €

Eigen vermogen 9

Kapitaal 1.407 1.407

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 36.212.213 34.572.855

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.522.912 3.363.433

Totaal eigen vermogen 39.736.532 37.937.695

Voorzieningen 10 3.960.375 4.524.866

Langlopende schulden 11 165.035.604 186.057.801

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 38.873.380 37.305.918

Kortlopende schulden en overlopende passiva 12 92.151.902 65.559.997

Totaal passiva 339.757.793 331.386.277
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Ref. 2011 2010

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 135.805.660 149.146.601

 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) 16 6.968.110 5.955.302

Omzet DBC B-segment 17 69.546.912 73.305.926

Subsidies 18 7.427.831 4.327.837

Overige bedrijfsopbrengsten 19 26.785.182 22.925.918

Som der bedrijfsopbrengsten 246.533.695 255.661.584

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 20 139.694.699 134.758.180

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 21.131.618 32.972.697

Overige bedrijfskosten 22 76.195.491 77.907.841

Som der bedrijfslasten 237.021.808 245.638.718

BEDRIJFSRESULTAAT 9.511.887 10.022.866

Financiële baten en lasten 23 -7.713.049 -5.024.632

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.798.837 4.998.234

RESULTAAT BOEKJAAR 1.798.837 4.998.234

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 1.639.358 4.555.101

Algemene reserve 159.479 443.133

1.798.837 4.998.234
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5.1.12 ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2011 2010

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 9.511.887 10.022.866

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 21.131.618 32.972.697

- mutaties voorzieningen -564.491 -278.112

20.567.127 32.694.585

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden -393.939 -241.162

- mutatie onderhanden projecten DBC's 1.241.142 -1.236.694

- vorderingen -3.137.164 12.390.122

- schulden uit hoofde van financieringstekort 1.567.462 -18.939.947

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) 24.159.858 -57.829.640

23.437.358 -65.857.322

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 53.516.372 -23.139.871

Ontvangen interest 772.970 450.122

Betaalde interest -8.486.019 -5.474.754

-7.713.049 -5.024.632

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 45.803.323 -28.164.503

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -23.662.470 -18.260.093

Desinvesteringen materiële vaste activa 3.804.566 5.654

Investeringen immateriële vaste activa -3.112.965 -842.123

Investeringen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden -2.054.729 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -25.025.598 -19.096.562

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 15.004.765 110.246.305

Aflossing langlopende schulden -33.081.252 -8.204.799

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -18.076.487 102.041.505

Mutatie geldmiddelen 2.701.237 54.780.441

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Aanloopkosten 2.525.045 977.613

Overige immateriële vaste activa 0 0

Totaal immateriële vaste activa 2.525.045 977.613

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Boekwaarde per 1 januari 977.613 12.914.883

Bij: investeringen 3.112.965 842.123

Af: reguliere afschrijvingen 1.565.533 1.090.569

Boekwaarde na reguliere afschrijvingen 2.525.045 12.666.437

Af: versnelde afschrijving immateriële vast activa 0 11.688.824

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 2.525.045 977.613

Aanschafwaarde 23.176.728 23.176.728

Cumulatieve herwaarderingen 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 20.651.683 22.199.115

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 147.201.315 149.597.629

Machines en installaties 185.891 223.364

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 37.553.597 43.343.099

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 12.720.042 4.204.935

Totaal materiële vaste activa 197.660.846 197.369.027

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Boekwaarde per 1 januari 197.369.027 199.307.892

Bij: investeringen 23.662.470 18.260.093

Af: afschrijvingen 19.566.085 20.193.304

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 3.804.566 5.654

Boekwaarde per 31 december 197.660.846 197.369.027

Aanschafwaarde 446.085.683 427.652.961

Cumulatieve herwaarderingen 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 248.424.837 230.283.934

Toelichting:

Op basis van de Beleidsregel Overgangsregime kapitaallasten zijn de immateriële vaste activa in 2010 geheel afgeschreven. Het 

restbedrag ad € 977.613 betreft een vergoeding die in het budget voor 2011 is opgenomen. Voor een nadere specificatie van het 

verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste 

activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de DHAZ-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.14.In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.
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ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Deelnemingen 2.063.909 9.180

Vorderingen op deelnemingen 0 0

Overige effecten 0 0

Overige vorderingen 0 0

Totaal financiële vaste activa 2.063.909 9.180

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€

Boekwaarde per 1 januari 2011 9.180

Bij: kapitaalstorting Medlon B.V. 1.534.876

Bij: kapitaalstorting IZIT.NL B.V. 500.000

Bij: verstrekte lening 0

Af: ontvangen aflossing leningen 0

Bij: waardevermeerderingen 19.853

Boekwaarde per 31 december 2011 2.063.909

Toelichting:

Conform het besluit van de vereniging icZt in 2009 heeft ZGT in 2011 een aandeel van 35,7% genomen in IZIT.NL B.V. en is ZGT 

de verplichting aangegaan hierop een bedrag van € 500.000 te storten. In 2011 is een bedrag gestort van € 166.667, het restant 

wordt in 2012 gestort.                                     

De waardevermeerdering betreft het aandeel in het positieve resultaat over 2010 van ZGT Cleancare B.V. Wegens het ontbreken 

van gegevens zijn de resultaten van 2011 van de deelnemingen nog niet verwerkt.

Per 1 juli 2011 is Medlon B.V. opgericht waarin de klinische laboratoria van ZGT en het Medisch Spectrum Twente samenwerken. 

De waarde van de inbreng is als kapitaalstorting opgenomen.
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ACTIVA

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Medische middelen 2.571.439 2.239.945

Voedingsmiddelen 35.149 38.962

Overige voorraden:

- voorgeschreven kleding 20.336 19.450

- kantoorbenodigdheden en drukwerk 160.556 100.250

- voorraden voor onderhoud 30.194 25.128

Totaal voorraden 2.817.675 2.423.736

Toelichting:

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Onderhanden projecten DBC's A-segment 19.145.061 22.886.745

Onderhanden projecten DBC's B-segment 10.973.203 11.823.632

Onderhanden projecten PAAZ 4.186.607 4.464.510

Af: ontvangen voorschotten -4.968.690 -8.597.564

Totaal onderhanden projecten 29.336.181 30.577.323

De courantheid van de voorraden is beoordeeld en een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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ACTIVA

6. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Vorderingen op debiteuren 48.926.148 46.147.416

Vorderingen op groepsmaatschappijen:

- ZGT Vastgoed B.V. 0 2.872.234

- ZGT Holding B.V. 150.868 91.055

- ZGT Private Activiteiten B.V. 1.887.223 2.265.862

Overige vorderingen 11.705.092 8.503.664

Vooruitbetaalde bedragen 1.225.602 1.035.686

Nog te ontvangen bedragen 0 69.585

Overige overlopende activa:

- voorschotten personeel inzake flexibele arbeidsvoorwaarden 434.051 206.318

Totaal vorderingen en overlopende activa 64.328.984 61.191.820

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1,2 miljoen (2010 € 1,7 miljoen).
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7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

2009 2010 2011 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari -25.341.988 -11.963.930 -37.305.918

Financieringsverschil boekjaar -20.529.243 -20.529.243

Correcties voorgaande jaren 0 -3.209.149 -3.209.149

Betalingen/ontvangsten 21.840.686 330.244 22.170.930

Subtotaal mutatie boekjaar 21.840.686 -2.878.905 -20.529.243 -1.567.462

Saldo per 31 december -3.501.302 -14.842.835 -20.529.243 -38.873.380

Stadium van vaststelling: c a a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 135.717.100 146.705.025

Wettelijk budget aanvaardbare kosten PAAZ 7.802.918 7.464.232

143.520.018 154.169.257

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen 153.477.124 151.404.980

Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 0

Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst -80.139 -267.019

Kapitaalslasten DBC B-segment 0 0

Overige opbrengsten 0 0

Nog te factureren DBC A-segment 2.246.496 4.001.047

Mutatie onderhanden werk DBC A-segment -1.906.994 1.559.446

Afrekening overfinanciering 0 0

Afrekening lumpsum 0 0

Overige mutaties 0 0

PAAZ 10.312.774 9.434.733

Totaal financieringsverschil -20.529.243 -11.963.930

Toelichting:

Het financieringsverschil omvat het verschil tussen hetgeen is gefactureerd volgens de geldende regelgeving en het Budget, dat na 

afloop wordt berekend. Op basis van landelijke afspraken wordt dit bedrag na balansdatum terugbetaald.

91



Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Bankrekeningen 41.023.627 38.833.867

Kassen 1.526 3.712

Totaal liquide middelen 41.025.152 38.837.579

Toelichting:

De liquide middelen zijn ter vrije beschikking.
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PASSIVA

9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Kapitaal 1.407 1.407

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 36.212.213 34.572.855

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 3.522.912 3.363.433

Totaal eigen vermogen 39.736.532 37.937.695

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Kapitaal 1.407 0 0 1.407

1.407 0 0 1.407

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

 Reserve aanvaardbare kosten: 34.572.855 1.639.358 0 36.212.213

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 34.572.855 1.639.358 0 36.212.213

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Algemene reserves:

Algemene reserve 3.363.433 159.479 0 3.522.912

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.363.433 159.479 0 3.522.912

Toelichting:

Het eigen vermogen kent de volgende indeling;

� Collectief gefinancierd gebonden vermogen

    Het betreft vermogen dat is opgebouwd uit de budgettaire middelen, het zogenaamde FB-budget.

    Binnen het collectieve vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen vrije reserves en 

    bestemmingsreserves.

    De vrije reserve fungeert als financiële buffer.

    De bestemmingsreserve herstructurering is in 2010 toegevoegd aan de RAK.

� Niet- collectief gefinancierd vrij vermogen

       

Het totale eigen vermogen, inclusief de bestemmingsreserves, bedraagt ultimo 2011 € 39,7 miljoen, hetgeen 

circa 16,1% is van de som van de bedrijfsopbrengsten (2010 € 37,9 mln. resp. 14,8%).
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PASSIVA

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2011

en resultaat over 2011

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 39.736.532 1.798.837

Stichting Bestuur ZGT 267.047 24.000

ZGT Holding B.V. -3.285.876 -581.349

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 36.717.703 1.241.488
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PASSIVA

10. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011

€ € € €

Voorziening groot onderhoud 2.793.978 0 0 2.793.978

Voorziening medische staf 588.000 0 462.267 125.733

Voorziening Jubilea 1.000.000 0 177.629 822.371

Voorziening PLB-overgangsregeling 142.888 75.405 0 218.293

Totaal voorzieningen 4.524.866 75.405 639.896 3.960.375

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

31-dec-2011

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 3.960.375

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

Toelichting per categorie voorziening:

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. 

De voorziening groot onderhoud wordt opgebouwd op basis van een meerjaren onderhoudsplan inzake de in de tijd verspreide 

onderhoudsactiviteiten en daaraan verbonden kosten, welke enerzijds zal dienen om de kosten van het onderhoud over de jaren te 

egaliseren, anderzijds als buffer om incidentele onderhoudsprojecten te kunnen opvangen.

De voorziening medische staf is ter dekking van uitgaven in verband met de vorming van één medische staf ZGT en één financieel 

collectief.

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. De berekening van de stand per ultimo 2011 heeft geleid tot een vrijval met name als gevolg de 

overgang van medewerkers naar Medlon.
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PASSIVA

11. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 165.035.604 186.057.801

Totaal langlopende schulden 165.035.604 186.057.801

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Stand per 1 januari 203.700.517 101.659.012

Bij: nieuwe leningen 15.004.765 110.246.305

Af: reguliere aflossingen 17.040.122 8.204.799

Af: afgeloste leningen die opnieuw zijn afgesloten 16.041.130 0

Stand per 31 december  185.624.030 203.700.517

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 20.588.426 17.642.716

Stand langlopende schulden per 31 december 165.035.604 186.057.801

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 20.588.426 17.642.716

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 165.035.604 186.057.801

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 90.845.459 107.429.180

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op registergoederen;

• pandrecht op roerende zaken die de registergoederen duurzaam dienen.
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PASSIVA

12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 0 513.664

Crediteuren 13.494.807 10.462.145

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 20.588.426 17.642.716

Belastingen en sociale premies 5.110.028 6.180.767

Schulden terzake pensioenen 1.429.084 1.446.766

Nog te betalen salarissen 506.730 514.926

Vakantiegeld 3.881.711 3.928.260

Vakantiedagen 4.554.983 4.268.078

Te betalen interest 2.388.298 2.906.693

Nog te betalen kosten en overige schulden 21.503.691 17.384.835

Schulden aan groepsmaatschappijen:

  Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente 311.147 311.147

  ZGT Vastgoed B.V. 18.382.997 0

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 92.151.902 65.559.997

Toelichting:

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteiten in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. en 

ING Bank N.V. en luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op registergoederen;

• pandrecht op roerende zaken die de registergoederen duurzaam dienen.

- bij de ING Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,20%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,30%) (2010 idem).

De kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt per 31 december 2011: 

- bij de ABN Amro Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,20%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,30%) (2010 idem)

De schuld aan ZGT Vastgoed B.V. betreft een schuld in rekening-courant, ontstaan doordat overtollige liquide middelen tijdelijk bij 

de Stichting ZGT zijn ondergebracht.
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PASSIVA

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

(>€ 250.000 per jr.) Bedrag

per jaar

Aard van de verplichting Looptijd tot € 1.000

Contracten:

Locatie Almelo

Huur en wassen linnen en wassen dienstkleding 31-12-2012 756

Schoonmaakwerkzaamheden door derden onbepaalde tijd 1.605

LocatieHengelo

Huur en wassen linnen en wassen kleding 31-12-2012 573

Schoonmaakwerkzaamheden door derden onbepaalde tijd 1.240

Beide locaties

Automatiseringscontract(Chip-Soft) 19-05-2012 432

VSZ (Vereninging Samenwerkende Ziekenhuizen) onbepaalde tijd 648

Siemens (Integrated Service Management) 31-12-2020 1.684

Investeringsverplichtingen

Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investerings-

verplichtingen van € 5,7 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 een cashflowgarantie afgegeven aan ABN AMRO Bank N.V.  ten behoeve van ZGT Vastgoed B.V.

Financiële instrumenten

Ter afdekking van renterisico's zijn bij de volgende langlopende leningen renteswaps afgesloten:

Restschuld 31 

december 

2011

Resterende 

looptijd lening 

in jaren eind 

2011

Waarde SWAP

Resterende 

looptijd SWAP 

in jaren eind 

2011

Rente 

percentage

 €     9.075.000 16 1.630.895-€      16 5,81%

 €   21.175.000 16 3.878.876-€      16 5,81%

 €     8.500.000 3 246.293-€         3 3,88%

 €   25.437.500 8 1.591.706-€      8 4,58%

 €   12.031.250 8 1.092.876-€      8 4,95%

 €     8.500.000 3 244.137-€         3 3,88%

 €   25.437.500 8 1.562.762-€      8 4,58%

 €   12.031.250 8 1.069.710-€      8 4,95%
122.187.500€     11.317.255-€    

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.

In verband met een financiële pandlease van € 10,2 miljoen door ABN AMRO Lease N.V. is er een eerste pandrecht 

verstrekt op een deel van de apparatuur.

Leninggever

ING

ABN AMRO

ABN AMRO

ING 

Totaal

ABN AMRO

ABN AMRO 

ING 

ING
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13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 0 0

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 0 0

Bij: investeringsruimte verslagjaar 8.452.604 8.287.043

Af: investeringen verslagjaar 8.452.604 8.287.043

Beschikbare investeringsruimte 31 december 0 0

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 0
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal

voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 27.333.010 9.342.665 3.320.927 73.493.357 0 39.039.986 41.726.110 0 194.256.055 454.985.971

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 26.355.397 0 3.320.913 39.183.809 0 12.348.150 41.502.746 0 122.711.015 256.639.331

  

Boekwaarde per 1 januari 2011 977.613 9.342.665 14 34.309.548 0 26.691.836 223.364 0 71.545.040 198.346.640

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 3.112.965 0 0 0 0 11.255 0 0 3.124.220 26.775.435

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.565.533 0 11 1.354.896 0 1.862.375 37.473 0 4.820.288 21.131.618

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.229.748

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.425.182

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.566

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 1.547.432 0 -11 -1.354.896 0 -1.851.120 -37.473 0 -1.696.068 1.839.251

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 30.445.975 9.342.665 3.320.927 73.493.357 0 39.051.241 41.726.110 0 197.380.275 476.531.658

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 27.920.930 0 3.320.924 40.538.705 0 14.210.525 41.540.219 0 127.531.303 276.345.767

Boekwaarde per 31 december 2011 2.525.045 9.342.665 3 32.954.652 0 24.840.716 185.891 0 69.848.972 200.185.891

Afschrijvingspercentage 2,5% 0,0% 5,0% 2,0% / 2,5% 5,0% 5,0%
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.14.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal

rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa

€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 72.317.488 0 72.317.488 23.301.419 4.204.934 27.506.353 99.823.841

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 11.259.591 0 11.259.591 17.570.256 0 17.570.256 28.829.847

Boekwaarde per 1 januari 2011 61.057.897 0 61.057.897 5.731.163 4.204.934 9.936.097 70.993.994

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 8.452.604 0 8.452.604 102.144 19.008.047 19.110.191 27.562.795

- in gebruikgenomen OHW 0 0 0 10.492.939 10.492.939 10.492.939

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 4.038.505 0 4.038.505 1.113.752 0 1.113.752 5.152.257

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 4.414.099 0 4.414.099 -1.011.608 8.515.108 7.503.500 11.917.599

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 80.770.092 0 80.770.092 23.403.563 12.720.042 36.123.605 116.893.697

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 15.298.096 0 15.298.096 18.684.008 0 18.684.008 33.982.104

Boekwaarde per 31 december 2011 65.471.996 0 65.471.996 4.719.555 12.720.042 17.439.597 82.911.593

Afschrijvingspercentage 5,0% 10,0%
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal

middelen sering WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 115.670.787 138.511 28.844.246 144.653.544

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 80.105.299 64.496 21.140.649 101.310.444

Boekwaarde per 1 januari 2011 35.565.488 74.015 7.703.597 43.343.100

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 3.650.617 47.310 2.367.677 6.065.604

- herwaarderingen 0 0 0 0

- afschrijvingen 6.943.629 27.322 3.398.489 10.369.440

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 2.681.019 44.510 0 2.725.529

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 1.212.416 27.448 0 1.239.864

  per saldo 1.468.603 17.062 0 1.485.665

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -4.761.615 2.926 -1.030.812 -5.789.501

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 116.640.385 141.311 31.211.923 147.993.619

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 85.836.512 64.370 24.539.138 110.440.020

Boekwaarde per 31 december 2011 30.803.873 76.941 6.672.785 37.553.599

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 20,0%
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.14.4 Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa

Terrein Gebouwen Verbouwingen/ Inventaris Vervoer- Automati- Subtot. Niet

voorzieningen renovaties middelen sering WTZi/WMG

€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 5.556.969 2.983.992 1.672.837 2.530.884 79.834 3.428.015 16.252.531

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 773.915 994.662 718.313 656.718 55.250 589.167 3.788.025

Boekwaarde per 1 januari 2011 4.783.054 1.989.330 954.524 1.874.166 24.584 2.838.848 12.464.506

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 325.378 0 0 0 11.500 178.877 515.755

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 287.913 82.889 103.672 35.540 14.725 264.894 789.633

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 347.650 0 563.775 1.044.770 0 548.024 2.504.219

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 64.000 86.764 0 34.554 185.318

  per saldo 347.650 0 499.775 958.006 0 513.470 2.318.901

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -310.185 -82.889 -603.447 -993.546 -3.225 -599.487 -2.592.779

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 5.534.697 2.983.992 1.109.062 1.486.114 91.334 3.058.868 14.264.067

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.061.828 1.077.551 757.985 605.494 69.975 819.507 4.392.340

Boekwaarde per 31 december 2011 4.472.869 1.906.441 351.077 880.620 21.359 2.239.361 9.871.727

Afschrijvingspercentage 6,0% 3,0% 5,0% / 10,0% 10,0% 20,0% 20,0%
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5.1.15.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2010 2011 gereed

onder-

handen

Indexering 

WTZi

Aangepaste 

goedkeuring

€ € € € € € € 

Geen vergunningplichtige projecten onderhanden.

 

Totaal 0 0 0 0 0 0 0

5.1.15.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal

Afschrij-

ving WTZi Rentekosten

€ € € € € € 

Geen vergunningplichtige projecten onderhanden.

Totaal 0 0 0 0 0 0

Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2011 Jaar van 

ople-

vering

Nominaal 

bedrag 

WTZi
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BIJLAGE

5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 (enkelvoudig)

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2010

Nieuwe 

leningen in 

2011

Aflossing in 

2011

Restschuld 

31 december 

2011

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2011

Aflossings-

wijze

Aflossing 

2012
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 1993 3.743.687 33 Lineair 4,28% 1.815.121 0 113.445 1.701.676 1.134.451 15 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie

BNG 1993 12.705.846 32 Lineair 4,48% 5.955.865 0 397.058 5.558.808 3.573.519 14 Vast bedrag 397.058 Rijksgarantie

BNG 2004 2.994.949 10 Lineair 4,16% 1.197.980 0 299.495 898.485 0 3 Vast bedrag 299.495 Rijksgarantie

BNG 2004 1.915.256 10 Lineair 4,16% 766.102 0 191.526 574.577 0 3 Vast bedrag 191.526 Rijksgarantie

NAT.NED. 1995 6.806.703 20 Lineair 3,56% 3.403.352 0 226.890 3.176.461 2.042.011 4 Vast bedrag 226.890 Rijksgarantie

BNG 2004 907.560 10 Lineair 4,16% 363.024 0 90.756 272.268 0 3 Vast bedrag 90.756 Rijksgarantie

Raiff. Boerenlb. 1996 6.748.526 29 Lineair 3,57% 3.490.747 0 232.698 3.258.049 2.094.556 14 Vast bedrag 232.698 Rijksgarantie

NAT.NED. 1996 3.289.907 29 Lineair 3,39% 1.701.676 0 113.445 1.588.231 1.021.006 14 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie

RVS 1996 6.579.813 20 Lineair 3,37% 3.403.352 0 226.890 3.176.461 2.042.011 5 Vast bedrag 226.890 Rijksgarantie

DEPFA ACS Bank 1996 6.806.703 30 Lineair 6,97% 3.630.242 0 3.630.242 0 0 15 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

Amerfrtse levensv. 1996 3.403.352 30 Lineair 6,65% 1.815.121 0 113.445 1.701.676 1.134.451 15 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie

BNG 1996 5.061.465 29 Lineair 4,32% 2.618.003 0 174.533 2.443.470 1.570.805 14 Vast bedrag 174.533 Rijksgarantie

BNG 1997 4.934.860 29 Lineair 4,72% 2.722.681 0 170.168 2.552.514 1.701.676 15 Vast bedrag 170.168 Rijksgarantie

ABN AMRO 1999 6.050.433 20 Lineair 4,01% 2.722.695 0 302.522 2.420.173 907.565 8 Vast bedrag 302.522 Rijksgarantie

ABN AMRO 2002 10.000.000 10 Lineair 5,40% 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1 Vast bedrag 1.000.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2004 3.630.242 25 Lineair 5,05% 2.178.145 0 145.210 2.032.935 1.306.887 14 Vast bedrag 145.210 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2005 2.609.236 23 Lineair 3,08% 2.042.011 0 0 2.042.011 1.474.786 18 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie

ABN AMRO 2006 4.537.802 20 Lineair 3,29% 3.630.242 0 3.630.242 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

ABN AMRO 2006 1.996.633 22 Lineair 3,24% 1.633.609 0 1.633.609 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

ABN AMRO 2006 2.495.791 22 Lineair 3,26% 2.042.011 0 2.042.011 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

ABN AMRO 2006 2.495.791 22 Lineair 3,31% 2.042.011 0 2.042.011 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

ABN AMRO 2006 3.743.687 22 Lineair 3,33% 3.063.015 0 3.063.015 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie

ING 2006 2.609.236 23 Lineair 4,20% 2.155.456 0 113.445 2.042.011 1.474.786 18 Vast bedrag 113.446 Rijksgarantie

ING 2006 4.764.692 20 Lineair 3,10% 3.811.752 0 238.235 3.573.517 2.382.342 15 Vast bedrag 238.235 Rijksgarantie

ING Euroflex 2008 12.000.000 20 Euroflex 5,81% 9.975.000 0 900.000 9.075.000 4.575.000 16 Vast bedrag 900.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO Euroflex 2008 28.000.000 20 Euroflex 5,81% 23.275.000 0 2.100.000 21.175.000 10.675.000 16 Vast bedrag 2.100.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2010 10.000.000 5 Lineair 3,88% 10.000.000 0 1.500.000 8.500.000 0 3 Vast bedrag 2.000.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2010 27.500.000 10 Lineair 4,58% 27.500.000 0 2.062.500 25.437.500 11.687.500 8 Vast bedrag 2.750.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2010 12.500.000 10 Lineair/bullet 4,95% 12.500.000 0 468.750 12.031.250 8.906.250 8 Vast bedrag 625.000 Hypotheekrecht

ING 2010 10.000.000 5 Lineair 3,88% 10.000.000 0 1.500.000 8.500.000 0 3 Vast bedrag 2.000.000 Hypotheekrecht

ING 2010 27.500.000 10 Lineair 4,58% 27.500.000 0 2.062.500 25.437.500 11.687.500 8 Vast bedrag 2.750.000 Hypotheekrecht

ING 2010 12.500.000 10 Lineair/bullet 4,95% 12.500.000 0 468.750 12.031.250 8.906.250 8 Vast bedrag 625.000 Hypotheekrecht

ABN AMRO 2010 10.246.305 7 Pandlease 4,60% 10.246.305 0 1.488.862 8.757.443 769.483 4 Annuïtair 1.597.592 Pandrecht

BNG 2011 6.780.000 15 Lineair 3,90% 0 6.780.000 339.000 6.441.000 4.181.000 14 Vast bedrag 452.000 Rijksgarantie

Rabo 2011 3.403.352 15 Lineair 4,34% 0 3.403.352 0 3.403.352 2.268.902 14 Vast bedrag 226.890 Rijksgarantie

BNG 2011 1.928.566 15 Lineair 4,17% 0 1.928.566 0 1.928.566 1.285.711 14 Vast bedrag 128.571 Rijksgarantie

BNG 2011 2.892.847 17 Lineair 4,12% 0 2.892.847 0 2.892.847 2.042.012 17 Vast bedrag 170.167 Rijksgarantie

Totaal 203.700.517 15.004.765 33.081.252 185.624.030 90.845.459 20.588.426
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2011 2010

 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 154.169.257 138.081.558

Productieafspraken verslagjaar 829.727 1.680.325

Adherentie 79.752 -9.531

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2.563.815 1.365.008

Prijsindexatie materiële kosten 702.705 -109.884

Indexatie kortingsmaatregelen -444.553 -104.693

Groei normatieve kapitaalslasten 204.527 204.379

3.106.246 1.345.279

Uitbreiding erkenning en toelating:

- loonkosten 414.275 89.866

- materiële kosten 9.481 4.000

- normatieve kapitaalslasten 0 0

423.756 93.866

Beleidsmaatregelen overheid:

- compensatie dure geneesmiddelen -83.600 969.899

- korting prestatiecontract -5.994.554 -1.191.748

- restcorrectie budgetschoning 0 -986.540

-6.078.154 -1.208.389

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

- rente 2.053.547 548.373

- afschrijvingen -9.905.475 12.609.549

- overige 0 585.517

-7.851.928 13.743.439

Overige mutaties:

- samenwerkings verbanden 333.026 57.381

- scholingsmiddelen -1.799.910 2.528

- flexizorg 0 -7.486

- mutaties PAAZ 338.686 -69.511

- vergoeding opleidingsplaatsen 0 0

- bloedcompensatie 24.642 30.631

- overige 4.299 -10.364

- LPT 20.371 430.000

-1.078.886 433.179

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 143.520.018 154.169.257

Correcties voorgaande jaren 0 1.480.139

Subtotaal wettelijk budget 143.520.018 155.649.396

Eliminatie OCON -7.714.358 -6.502.795

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t 135.805.660 149.146.601

Toelichting:

Bijzondere mutaties in 2011 t.o.v. 2010:

  op de immateriële vast activa.

  verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten, onderdeel subsidies.

* In 2011 is de Klink-korting ingevoerd waardoor het budget met circa € 6,5 mln. is gedaald. 

* In 2010 is een bedrag van € 11,7 mln. opgenomen in het budget ter dekking van de versnelde afschrijvingen

* De scholingsmiddelen maken met ingang van 2011 geen onderdeel meer uit van het wettelijk budget. Deze zijn nu 

In 2010 is het Orthopedie Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) opgericht. OCON is een besloten vennootschap die voor 

ZGT de orthopedische verrichtingen voor de locatie Hengelo uitvoert  en fungeert  als onderaannemer. Dit betekent dat een 

deel van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten niet meer als omzet van ZGT kan worden aangemerkt.
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Zorgprestaties tussen instellingen 4.257.427 3.892.643

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2.710.683 2.062.658

Totaal 6.968.110 5.955.302

17. Toelichting omzet DBC B-segment

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Gefactureerde omzet DBC B-segment 68.916.295 71.194.222

Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment 630.617 2.111.704

Totaal 69.546.912 73.305.926

Toelichting:

18. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 7.128.727 4.094.252

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 299.104 233.585

Totaal 7.427.831 4.327.837

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Overige dienstverlening:

- vergoeding levering medicijnen aan verpleeghuizen 3.589.653 3.046.950

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

- dienstverlening aan medische staf 2.808.467 2.519.157

- overige opbrengsten 20.387.062 17.359.811

Totaal 26.785.182 22.925.918

De omzet DBC B-segment 2011 inclusief OCON bedraagt € 81.035.636 (2010 € 82.758.780).
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

20. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Lonen en salarissen 103.812.403 101.851.442

Sociale lasten 14.057.267 13.127.384

Pensioenpremies 8.911.225 8.732.095

Andere personeelskosten:

- personeelskostensubsidies -245.006 -85.819

- overige personeelskosten 5.903.720 4.876.464

Subtotaal 132.439.609 128.501.565

Personeel niet in loondienst 4.701.795 3.491.063

Medisch specialisten 2.553.295 2.765.552

Totaal personeelskosten 139.694.699 134.758.180

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 2.457 2.474

Toelichting:

door Medlon.

21. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 1.565.533 12.779.393

- materiële vaste activa 3.254.756 3.332.045

- financiële vaste activa 0 0

Overige afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 16.311.329 16.861.259

Totaal afschrijvingen 21.131.618 32.972.697

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2011

€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 21.131.618

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 4.820.289

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 4.820.288

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 5.152.257

- WMG-gefinancierde vaste activa 10.369.440

- DHAZ-gefinancierde vaste activa 789.633

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 21.131.618

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 476.531.658

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 276.345.767

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

De daling van het gemiddeld aantal personeelsleden is m.n. veroorzaakt door de overname van een deel van het personeel 
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.307.601 9.727.881

Algemene kosten 12.032.314 16.460.833

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 48.343.101 43.900.538

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 2.467.841 3.539.639

- Energie gas 2.689.404 2.338.334

- Energie stroom (grijs) 544.755 862.163

Subtotaal 5.702.000 6.740.136

Huur en leasing 610.476 878.452

Dotaties en vrijval voorzieningen 200.000 200.000

Totaal overige bedrijfskosten 76.195.491 77.907.841

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Rentebaten 772.970 450.122

Subtotaal financiële baten 772.970 450.122

Rentelasten -8.486.019 -5.474.754

Subtotaal financiële lasten -8.486.019 -5.474.754

Totaal financiële baten en lasten -7.713.049 -5.024.632

109



Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld 

in de vergadering van 10 mei 2012.

De raad van toezicht van Stichting  Bestuur Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd 

in de vergadering van 23 mei 2012.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

M.J.P. Schmidt

W.G. W.G.

P.H.M. te Riele A. Bliek

W.G. W.G.

B.R. van Beusekom G. Tadema

W.G. W.G.

G. Aufderhaar J.G.J. Kamp

5.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum met (mogelijke) belangrijke financiële gevolgen.

In de statuten is geen bepaling omtrent resultaatbestemming opgenomen.
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6 Bijlage: wetenschappelijke publicaties 2011 ZGT 

Cardiologie 

Publicaties 

• G.C.M. Linssen, M. Rienstra, T. Jaarsma, A.A. Voors, I.C. van Gelder, H.L. Hillege, D.J. van 
Veldhuisen: ‘Clinical and prognostic effects of atrial fibrillation in heart failure patients with 
reduced and preserved left ventricular ejection fraction’. Eur J Heart Fail. 2011;13, pag. 1111-
1120. 

• K. Tandjung, M.W. Basalus, E. Muurman, H.W. Louwerenburg, K.G. van Houwelingen, M.G. 
Stoel, F.H. de Man, H. Jansen, J. Huisman, G.C.M. Linssen, H.T. Droste, M.B. Nienhuis, C. von 
Birgelen. ‘Incidence of periprocedural myocardial infarction following stent implantation: 
Comparison between first- and second-generation drug-eluting stents’: Catheter Cardiovasc 
Interv. 22 november 2011. doi: 10.1002/ccd.23334. [Epub ahead of print]. 

• Linssen GCM: ‘BNP and NT-proBNP in cardiovascular disease’. Proefschrift, Rijksuniversiteit 
Groningen, 28 november 2011. 

• S.A.M. Said, R.L.G. Nijhuis, J.W. op den Akker, G.P. Kimman, K.G. Van Houwelingen, D. 
Gerrits, A.B. Huisman, R.H.J.A. Slart, D.M. Nicastia, E.M. Koomen, A.C. Tans, N.Y.Y. Al-Windy, 
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