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Verslag Raad van Bestuur
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.
Dit is de missie die we in 2012 in onze Meerjarenbeleidsvisie 2012-2016 hebben vastgesteld. Om
deze missie te bereiken zijn vier strategische pijlers benoemd: patiëntenzorg (kwaliteit en
veiligheid), gastvrijheid, medewerkers (opleiding, onderwijs en onderzoek) en samenwerking met
partners. In dit verslag lichten we toe hoe we in 2012 koers hebben gezet naar de realisatie van
onze strategische doelen.
Terugkijkend was 2012 een dynamisch jaar, waarin vele doelen zijn gerealiseerd. Belangrijk daarbij
is dat we het jaar conform begroting met een positief financieel resultaat hebben afgesloten,
waardoor de financiële positie van ZGT verder is verstevigd. De ziekenhuisomgeving kenmerkt zich
door in snel tempo wijzigende ontwikkelingen op het gebied van financiering, inkoopbeleid van
zorgverzekeraars, normen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid en concurrentie versus
samenwerkingsontwikkelingen met andere zorgaanbieders. Hierdoor staat het besturen van een
ziekenhuis steeds meer in het teken van snel reageren en aanpassen aan deze dynamiek, terwijl
daarnaast de stabiliteit van de organisatie behouden dient te worden. Steeds met het doel dat de
veiligheid, kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg gegarandeerd is en dat patiënten binnen
ZGT gastvrij en deskundig worden geholpen.
In ZGT staat de patiënt centraal, waarbij we voor de patiënt een algemeen gevoel van welbehagen
willen realiseren dat zich niet beperkt tot de medische aspecten. In dit kader is in oktober 2012
een strategische sessie georganiseerd waarin door een interne ‘leading coalition’ (bestaande uit
Raad van Bestuur en een vertegenwoordiging van het Stafbestuur en het management) de
cultuurwaarden van ZGT zijn vastgesteld. Deze waarden beschrijven de gewenste gastvrije cultuur
van ZGT, ze staan model voor de cultuuromslag die we de komende jaren willen maken. In 2013
wordt onder de noemer ‘Wij zijn ZGT’ een start gemaakt met een organisatiebreed
gastvrijheidstraject, waarbij als eerste stap in het traject alle medisch specialisten, medewerkers
en vrijwilligers getraind gaan worden.
Om de zorg nog beter af te stemmen op de behoefte van de patiënt en de continuïteit van de zorg
te verbeteren is ZGT afgelopen jaar gestart met het principe van ‘procesgestuurde zorg’. Deze
benadering richt zich, in tegenstelling tot de functionele organisatie van zorg, op afstemming van
patiëntenstromen en capaciteiten over afdelingen heen waarbij veel aandacht is voor de
samenwerking tussen verschillende disciplines.
ZGT is een opleidingsziekenhuis en ziet onderzoek, opleiding en onderwijs als een kerntaak. In
2012 is veel aandacht besteed aan een gedegen voorbereiding om toe te treden tot de
Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). De aanvraag hiertoe is inmiddels in behandeling
genomen en in het najaar 2013 zal ZGT gevisiteerd worden.
Om beter in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen heeft ZGT haar organisatiestructuur
aangepast door het invoeren van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Hierbij is een
plattere organisatiestructuur gerealiseerd met nog maximaal drie in plaats van vier
managementlagen, waardoor de slagvaardigheid en de efficiency is toegenomen. In mei 2012 is
het RVE-management aangesteld en per 1 januari 2013 is de reorganisatie afgerond met de
aanstelling van de derde managementlaag (unithoofden). Nu het management in positie is, kunnen
we verder bouwen aan het optimaal inrichten van de organisatieprocessen.
In de nieuwe structuur is de positie van het Stafbestuur als belangrijke strategische partner van de
Raad van Bestuur versterkt, onder andere doordat per 1 januari 2013 twee leden van het
Stafbestuur ‘als toehoorder met spreekrecht’ deelnemen aan de Raad van Bestuurvergaderingen.
Op deze wijze is het Stafbestuur nog directer betrokken bij de strategische beleidsvoering van het
ziekenhuis.
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Naast de ingrijpende interne reorganisatie heeft de Raad van Bestuur zich in 2012 nadrukkelijk
bezig gehouden met het versterken van de banden met strategische partners, als de huisartsen,
andere ziekenhuizen in de omgeving en Verpleging & Verzorging organisaties. Zo heeft de Raad
van Bestuur samen met het Stafbestuur intensieve contacten met de huisartsen onderhouden in de
formele bestuurlijke overleggen en zijn de huisartsengroepen in het adherentiegebied van ZGT
bezocht.
In de samenwerking met andere ziekenhuizen was de ondertekening van een
samenwerkingsverklaring met Medisch Spectrum Twente op 8 november 2012 een belangrijk
moment. Het doel van de samenwerking is vanuit kwaliteitsperspectief een verdere verbreding en
verdieping van topklinische en complexe medisch specialistische zorg in Twente te bereiken,
alsmede een efficiëntere inzet van dure voorzieningen. De samenwerking dient de Twentse
bevolking een kwalitatief verantwoorde en betaalbare keuzemogelijkheid te garanderen in een ook
op langere termijn zo compleet mogelijk, goed, toegankelijk en gecoördineerd zorgaanbod dicht bij
huis. Met de ondertekening van de overeenkomst is de intentie uitgesproken tot het oprichten van
een gezamenlijke coöperatie waarin relevante activiteiten worden ondergebracht. Naar verwachting
zal de coöperatie in mei 2013 worden opgericht en zullen er in de loop van 2013 de eerste
activiteiten in worden ondergebracht.
Op bestuurlijk niveau hebben zich in 2012 een aantal wijzigingen voorgedaan. Nadat duidelijk werd
dat mevrouw E.C.M. van de Wilden – van Lier ZGT zou verlaten is tijdelijk de heer J.A. Peeters als
(niet statutair) lid Raad van Bestuur a.i. aangetreden. Per 1 september is de heer A.A.M. Ruikes
aangetreden als Lid Raad van Bestuur, waarmee de Raad van Bestuur van ZGT weer op volle
sterkte is gekomen en daarmee gereed om de uitdagingen die de toekomst ons biedt aan te gaan.
Almelo
27 mei 2013

Meindert Schmidt
Voorzitter Raad van Bestuur

Ton Ruikes
Lid Raad van Bestuur
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Verslag Raad van Toezicht
ZGT heeft in 2012 koers gezet richting het realiseren van de strategische doelen zoals verwoord in
de Meerjarenbeleidsvisie 2012-2016. Het realiseren, behouden en waar mogelijk uitbreiden van
veilige én gastvrije patiëntenzorg zijn hierbij de leidende principes, waarbij tevens veel aandacht is
voor het op doelmatige wijze inzetten van de beschikbare middelen.
De samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio, en in het bijzonder die met Medisch
Spectrum Twente (MST), is in 2012 een belangrijk gespreksonderwerp tussen de Raad van
Toezicht en de Raad van Bestuur geweest. In dit kader is de Raad van Toezicht in november
definitief akkoord gegaan met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen ZGT en
MST. In deze overeenkomst wordt de intentie uitgesproken binnen een jaar een coöperatie op te
richten, waarin samenwerkingsactiviteiten worden opgenomen. Hiermee is een belangrijke stap
gezet naar de borging en ontwikkeling van een goede en doelmatige patiëntenzorg in Twente en
blijft de topklinische en hoog complexe zorg voor patiënten in deze regio beschikbaar.
Ook bínnen ZGT is voortdurend aandacht voor de concentratie en spreiding van zorg over beide
ziekenhuislocaties. Met de Raad van Bestuur is regelmatig van gedachten gewisseld over mogelijke
toekomstscenario’s. Overwegingen met betrekking tot toekomstige concentratiebewegingen zullen
zich tevens afspelen in het licht van de samenwerking met MST.
De Raad van Toezicht is in 2012 door de Raad van Bestuur geïnformeerd over de voortgang van de
reorganisatie naar Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s), met name waar het wijzigingen
in de besluitvorming- en overlegstructuur betrof en de positie van het Stafbestuur hierbinnen. De
reorganisatie heeft een lange aanloopperiode gekend, maar is per 1 januari 2013 afgerond. De
Raad van Toezicht verwacht dat de vorming van de RVE’s een goede bijdrage kan leveren aan het
verhogen van zowel de kwaliteit en deskundigheid als de kosteneffectiviteit.
In juli 2012 heeft de Raad van Toezicht ingestemd met het wijzigen van de statuten van Stichting
ZGT en Stichting Bestuur ZGT. De wijzigingen betreffen aanpassingen als gevolg van de fusie van
medische staven Almelo en Hengelo.
Na de goedkeuring door de Raad van Toezicht van de begroting 2012 is de Raad van Toezicht via
de Auditcommissie Financiën, maar ook tijdens de reguliere vergaderingen, goed geïnformeerd
over de financiële ontwikkelingen, zowel over de resultaten van de contractering met de
zorgverzekeraars als over maandelijkse ontwikkelingen aan de hand van financiële rapportages.
De auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid heeft de ontwikkelingen op gebied van kwaliteit en
veiligheid aan de hand van diverse rapportages en commissievergaderingen op de voet gevolgd.
Per september 2012 heeft de Raad van Toezicht de heer A.A.M. Ruikes aangesteld als Lid Raad van
Bestuur. Hiermee is de Raad van Bestuur van ZGT weer op volle sterkte. Eind 2012 is de werving
voor een lid Raad van Toezicht gestart, in verband met het afscheid van de heer A. Bliek per 1
januari 2013. Deze werving heeft geresulteerd in het aantreden van de heer A.H. Hilbers per 1
februari 2013.
De Raad van Toezicht concludeert dat ZGT in 2012 door samenwerking met partners, reorganisatie
van de zorg, de fusies van bijna alle vakgroepen, aandacht voor kwaliteit en veiligheid en goed
financieel beleid, stevig koers heeft gezet om de strategische doelen te behalen en zich profileert
als één gastvrij en deskundig ziekenhuis.
Almelo
27 mei 2013

Paul te Riele
Voorzitter Raad van Toezicht
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1.

Profiel van de organisatie

1.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

1.2

Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)
Zilvermeeuw 1
7609 PP
Almelo
0546 69 36 93
08094736
info@zgt.nl
www.zgt.nl

Structuur van het concern

1.2.1
Juridische structuur
Ziekenhuisgroep Twente heeft de juridische structuur van een stichting en wordt bestuurd door de
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente. Deze stichting bestuurt tevens Boekelo Kuur B.V. en de
ZGT Holding B.V.. Onder ZGT Holding B.V. vallen ZGT Private Activiteiten en ZGT Vastgoed.
Onderstaande afbeelding presenteert het concernorganogram. Dit jaardocument richt zich op de
Stichting Ziekenhuisgroep Twente.
Figuur: Concernstructuur per 31-12-2012
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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 voorzitter Raad van Bestuur van ZGT
en de directeur van Asito vertegenwoordigen de aandeelhouders.
• Fertiliteitskliniek Twente BV: gezamenlijk met Medisch Spectrum Twente (MST) opgericht
per 1 januari 2012. De aandeelverhouding is: 50% gynaecologen beide ziekenhuizen, 25%
ZGT en 25% MST.
• Medlon BV: In 2011 zijn de klinisch chemische laboratoria van ZGT en 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 informatieuitwisseling in de zorg ter ondersteuning van de zorgprocessen.
Toelatingen
ZGT beschikt over een toelating conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en is hiermee
erkend als een instelling voor medisch-specialistische zorg. Dit houdt in dat zij wettelijk alle
volgens de Zorgverzekeringswet mogelijke zorg mag leveren. ZGT beschikt tevens over de
toelating voor AWBZ zorg voor een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ).

1.2.2

Besturingsmodel

Het gehanteerde bestuursmodel is dat van een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit de
voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is
eindverantwoordelijk voor de totale ziekenhuisorganisatie, waarbij de individuele leden
verantwoordelijk zijn voor hun portefeuille. Het Stafbestuur is een belangrijke strategische partner
van de Raad van Bestuur. Het toezicht op bestuur en beleid wordt uitgeoefend door een Raad van
Toezicht.
1.2.3

Organisatiestructuur

Per 1 mei 2012 is binnen ZGT de RVE-structuur ingevoerd, met de implementatie van 26 Resultaat
Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Het organogram (pagina 9) presenteert de onderdelen van
de organisatie die een RVE vormen. Een RVE omvat alle organisatorische eenheden die deel
uitmaken van het (zorg)proces. Iedere RVE wordt aangestuurd door het RVE-management,
bestaande uit een medisch manager en een bedrijfskundig manager. Hiertoe zijn 26 medisch
managers en acht bedrijfskundig managers benoemd. Hiermee bestaat de leidinggevende structuur
binnen ZGT uit drie lagen, te weten de Raad van Bestuur, het RVE-management en de unithoofden. De RVE-structuur maakt medisch specialisten medeverantwoordelijk voor resultaten van
de bedrijfsvoering. Het RVE-management is integraal verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding,
bedrijfsvoering en de tactisch/operationele aangelegenheden van de betreffende RVE.
Stafafdelingen
Sinds de invoering van de RVE-structuur kent ZGT de volgende ondersteunende- en stafafdelingen:
•
Stafbureau Raad van Bestuur (incl. Bureau Communicatie)
•
Stafbureau Financiën en Informatie
•
Stafbureau Personeel en Organisatie
•
Facilitair Bedrijf
•
Stafbureau Informatievoorziening i.o.
•
Stafbureau Kwaliteit en Veiligheid
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Medezeggenschapstructuur
De medezeggenschapstructuur wordt vormgegeven door de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.
Beide inspraakorganen zijn georganiseerd respectievelijk conform de Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op Ondernemingsraden (WOR). In paragraaf 2.5 en
2.6 wordt dit nader toegelicht.
De overlegstructuur is sinds de invoering van de RVE-structuur als volgt:
Vergadering
Deelnemers
Frequentie
Overleg Raad van Bestuur

Raad van Bestuur / Secretaris Raad
van Bestuur / 2 leden Stafbestuur
(w.o. tenminste stafvoorzitter)
+ eventueel genodigden (volgens
agenda)

1 x per week

Bijzonder overleg Raad van
Bestuur
Raad van Bestuur - Stafbestuur

Raad van Bestuur / Secretaris Raad
van Bestuur
Raad van Bestuur / Secretaris Raad
van Bestuur / Stafbestuur
Leden Stafbestuur

Zo nodig

Stafbestuur / (afvaardiging)
Medische Staf /
Raad van Bestuur = toehoorder
Portefeuillehouder Raad van Bestuur
/ bedrijfskundig managers

1 x per maand

Stafbestuursvergadering
Stafvergadering

Werkoverleg portefeuillehouder
Raad van Bestuur /
bedrijfskundig manager
Werkoverleg portefeuillehouder
Raad van Bestuur / RVEmanagement
MT-vergadering

Gesprekken in het kader van de
beleidscyclus
(per RVE/stafbureau)

Portefeuillehouder Raad van Bestuur
/ bedrijfskundig managers / medisch
managers
Raad van Bestuur / Secretaris Raad
van Bestuur / Bedrijfskundig
managers / (project) directeuren /
directeur Facilitair Bedrijf / hoofden
stafbureau’s / 2 leden Stafbestuur
(w.o. tenminste stafvoorzitter) /
hoofd communicatie
+ evt. genodigden (volgens agenda)
Raad van Bestuur / RVEmanagement dan wel management
stafbureau’s/ manager F&I, business
controller, stafbestuurslid /
bestuurslid CTMS
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1 x per week
1 x per week

1 x per maand

1 x per maand

1 x per maand,
ipv Raad van Bestuurvergadering

2 x per jaar (waarvan 1 x
per jaar in het najaar een
begrotingsbespreking)
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1.3

Kerngegevens

1.3.1

Kernactiviteiten en nadere typering

ZGT is een algemeen ziekenhuis en heeft locaties in Almelo en Hengelo. Er wordt algemene
ziekenhuiszorg geboden met alle voorzieningen en specialismen die een patiënt van een algemeen
ziekenhuis mag verwachten, inclusief psychiatrische zorg (PAAZ).
ZGT biedt een breed scala aan opleidingen en hecht veel waarde aan (medisch) wetenschappelijk
onderzoek en innovatie. In hoofdstuk 3.5.2 wordt nader ingegaan op deze thema’s. Verder werkt
ZGT nauw samen met partners in de zorgketen om hoogwaardige kwaliteit dichtbij de patiënt te
waarborgen binnen de regio. De samenwerkingsrelaties zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 3.4
Specialismen
Onderstaande tabel geeft weer welke medisch specialismen aanwezig zijn in ZGT.
Medisch specialismen
Allergologie

Microbiologie

Anesthesiologie en pijnbestrijding

Neurologie

Cardiologie

Nucleaire geneeskunde

Dermatologie

Oogheelkunde

Geriatrie

Orthopedie**

Gynaecologie en obstetrie

Pathologie

Heelkunde

Plastische chirurgie

Interne geneeskunde, oncologie en dialyse

Psychiatrie

Maag-, darm-, leverziekten

Radiologie

Mondziekten en kaakchirurgie

Reumatologie

Keel-, neus- en oorheelkunde

Revalidatiegeneeskunde

Kindergeneeskunde

Spoedeisende geneeskunde

Klinische genetica*

Urologie

Longgeneeskunde
* De functie klinische genetica wordt ingevuld in samenwerking met het Klinisch Genetisch
Centrum in Nijmegen. In vitro fertilisatie is sinds januari 2012 ondergebracht in de Fertiliteitskliniek
Twente BV (zelfstandig behandelcentrum).
** De gehele orthopedische zorg wordt in onderaanneming voor het ziekenhuis uitgevoerd in een
door de orthopeden 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.
Apotheek
ZGT heeft een ziekenhuisapotheek met faciliteiten voor het zelf produceren van geneesmiddelen.
Laboratoria
ZGT heeft samen met het MST een klinisch chemisch laboratorium, Medlon BV. Medlon verzorgt de
productie voor beide ziekenhuizen, inclusief hun eerstelijns-productie. De functie blijft binnen de
ziekenhuismuren gehuisvest.
Voor medische microbiologie en pathologie wordt in de regio samengewerkt met de Stichting
Laboratorium Pathologie Oost Nederland en het Streeklaboratorium Microbiologie
Twente/Achterhoek, beiden te Enschede. De twee laboratoria verhuizen in 2013 naar Hengelo in
een nieuw gebouw naast ZGT Hengelo, waarbij de regiofunctie van de laboratoria ongewijzigd
blijft.
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1.3.2

Kerngegevens

Onderstaande tabellen bevatten de productiecijfers en kengetallen over personeel en opbrengsten
van het ziekenhuis in 2012.

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

754

Waarvan klinische bedden PAAZ

42

Waarvan plaatsen voor cytostaticabehandeling en dialyses

20

Waarvan plaatsen deeltijdbehandeling PAAZ

64

Waarvan plaatsen voor overige dag-/deeltijdbehandeling

85

Productie DBC’s/DOT zorgproducten
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DOT zorgproducten
Waarvan medisch specialistische zorg in A-segment (tarieven NZa)
Waarvan medisch specialistische zorg in B-segment (vrije prijzen)

337.884
87.260
247.755
2.869

Waarvan GGZ-DBC’s (PAAZ)
Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige en
ondersteunende producten – O(V)P’s-, waaronder verrichtingen op verzoek van de
eerste lijn
Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige trajecten en
verrichtingen

1.235.718

413

Productie overige parameters
Aantal patiënten/cliënten met minimaal 1 afgesloten DBC/DOT-zorgproduct
(curatieve zorg) in verslagjaar

241.875

Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling in PAAZ in verslagjaar

3.822

Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar

37.188
507

Waarvan opnamen PAAZ
Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar

189.153
15.124

Waarvan klinische verpleegdagen PAAZ

5.695

Waarvan verkeerde-bed-dagen
Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar

203.121
1.446

Waarvan eerste polikliniekbezoeken PAAZ
Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar

369.279

Waarvan overige polikliniekbezoeken PAAZ

23.174

Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in
verslagjaar (exclusief cytostaticabehandelingen en dialyses)

50.898
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Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen PAAZ
Aantal cytostaticabehandelingen

11.571
6.348

Aantal dialyses

19.398

Aantal beschikbare operatiekamers
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Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieve verrichtingen in curatieve zorg

57.314

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde
verslagjaar
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde
verslagjaar
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde
verslagjaar
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde
verslagjaar

3.207
2.450,6 fte
211
191,9 fte

Financieel
Totaal bedrijfsopbrengsten ziekenhuis verslagjaar
Resultaat ziekenhuis verslagjaar

273,5 mln €
8,9 mln €

Totaal eigen vermogen ziekenhuis per einde verslagjaar

13

48,7 mln €

1.3.3

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. Er zijn buitenpoliklinieken in Goor, Nijverdal, Rijssen en
Westerhaar en buitenposten in Geesteren en Ootmarsum. In vrijwel alle gemeenten in het
verzorgingsgebied zijn Medlon-prikposten aanwezig.

14

2.

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en
medezeggenschap
2.1

Normen voor goed bestuur

Zorgbrede Governance Code
ZGT past de principes van de Zorgbrede Governance Code 2010 toe. De statuten van de Stichting
Bestuur Ziekenhuisgroep Twente zijn juridisch getoetst aan deze Governance Code. Bovendien zijn
de statuten zodanig aangepast dat ZGT als ‘algemeen nut beogende instelling’ kan worden
aangemerkt. Als gevolg van de fusie van de medische staven Almelo en Hengelo werden in 2012
de statuten van de Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente en Stichting Ziekenhuisgroep Twente
aangepast.
Klokkenluidersregeling
Sinds 2011 past ZGT de zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’ toe, welke via intranet bij
medewerkers bekend is gemaakt. In 2012 zijn geen meldingen gedaan in het kader van de
klokkenluidersregeling.

2.2

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur was in 2012 als volgt samengesteld
Naam

Bestuursfunctie

Dhr. 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 tot 1 juli 2012

Dhr. A.A.M. Ruikes, arts

Lid Raad van Bestuur per 1 september
2012

In de periode van 16 januari 2012 tot 1 september 2012 is de heer J.A. Peeters aangesteld als niet
statutair lid Raad van Bestuur a.i.
De portefeuilles in de Raad van Bestuur zijn per 31-12-2012 als volgt verdeeld:
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heer drs. M.J.P. Schmidt, voorzitter Raad van Bestuur
RVE Heelkunde
RVE SEH
RVE Cardiologie
RVE Longgeneeskunde
RVE Allergologie
RVE Neurologie
RVE Psychiatrie
RVE Revalidatie
RVE Geriatrie
RVE OK/CSA/Anesthesiologie
RVE Pijnpoli
RVE Intensive Care
Stafbureau F&I
Stafbureau P&O
Stafbureau Raad van Bestuur/Bureau Communicatie
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De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Nevenfuncties drs. M.J.P. Schmidt
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
Nevenfunctie dhr. A.A.M. Ruikes, arts
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dag- en Woonvoorzieningen, Roosendaal.
Lid Raad van Commissarissen IZIT
Voorzitter Bestuurders Curatieve Zorg Nederland (BCZN).
Lid college kwaliteitsverklaringen NIAZ
NIAZ auditor
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 Raad van Bestuur 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, wordt de desbetreffende nevenfunctie of –werkzaamheden niet
aangevangen dan wel beëindigd. De Raad van Toezicht heeft alle hierboven genoemde
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 2011, besloten het presteren van de Raad van Bestuur ook
in 2012 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 2012.
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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 2012 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 Bestuurvergaderingen 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
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 2012-2016 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.
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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 2012 betrof dit met
name de reorganisatie naar de structuur met Resultaat Verantwoordelijke Eenheden, de
concentratie van klinische zorg, 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.

2.3

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 2012 bestond de Raad van Toezicht uit zes leden. In de samenstelling
zijn geen wijzigingen ten opzichte van 2011 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.
Rooster van aftreden
Naam

GeboorteDatum eerste
datum
benoeming
Dhr. ir. P.H.M te Riele
10-03-1946
01-06-2007
Dhr. prof. dr. ir. A. Bliek*
30-04-1955
01-06-2007
Mw. mr. G. Aufderhaar
07-07-1968
01-06-2007
Dhr. B.R. van Beusekom, arts
14-02-1947
01-06-2007
Mw. mr. J.G.J. Kamp
07-10-1950
01-06-2007
Dhr. drs. G. Tadema
22-03-1946
01-06-2007
* Treedt per 1 januari 2013 vervroegd af i.v.m. aanvaarding functie in
februari 2013 is de heer drs. A.H. Hilbers hem opgevolgd.

Datum
herbenoeming
01-06-2011
01-06-2011
01-06-2011
01-06-2011
01-06-2011
01-06-2011
het buitenland. Per

Datum
aftreden
01-06-2015
01-01-2013
01-06-2014
03-07-2013
01-06-2014
01-06-2015
1

Leden Raad van Toezicht: functies en nevenfuncties

Naam van toezichthouder
Functie
Nevenfunctie(s)
Naam van toezichthouder
Functie
Nevenfunctie(s)

Naam van toezichthouder
Functie
Nevenfunctie(s)

Naam van toezichthouder
Functie
Nevenfunctie(s)

Naam en (neven)functie(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.
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.
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.
Dhr. B.R. van Beusekom, arts MPH
Lid Raad van Toezicht; voorzitter Auditcommissie Kwaliteit &
Veiligheid, lid Remuneratiecommissie
Lid Raad van Advies Centrum Patiëntveiligheid Isala Klinieken
Zwolle; Lid Klachtencommissie Inspectie voor de
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Naam van toezichthouder
Functie
Nevenfunctie(s)

Naam van toezichthouder
Functie
Nevenfunctie(s)

Gezondheidszorg; Freelance adviseur en docent kwaliteit en
veiligheid in de gezondheidszorg.
Mw. mr. G. Aufderhaar
Lid Raad van Toezicht; lid Remuneratiecommissie
Advocaat Arbeidsrecht; Lid van de maatschap Marquant
Advocaten; Lid Raad van Toezicht St. Marquant Onderwijs;
Rechter plaatsvervanger Rechtbank Zutphen; Lid Zakennet
Hardenberg; Lid Ondernemersclub Hardenberg
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.

De leden Raad van Toezicht vertegenwoordigen de volgende maatschappelijke disciplines:
•
•
•
•
•
•

Strategisch/bedrijfsleven:
Wetenschap:
Gezondheidszorg:
Juridisch:
Financieel-economisch:
Maatschappelijk/politiek:

de heer Te Riele
de heer Bliek
de heer Van Beusekom
mevrouw Aufderhaar
de heer Tadema
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 NVTZadvies 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 Werving- en
Selectiecommissie. 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.
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 2012 zesmaal vergaderd. De Auditcommissie Kwaliteit &
Veiligheid heeft in 2012 tweemaal 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 Werving en

19

Selectiecommissie is in 2012 een aantal keren bij elkaar gekomen voor werving en selectie van een
nieuw lid Raad van Bestuur en een nieuw lid Raad van Toezicht. De inspanningen van de Werving
en Selectiecommissie heeft geresulteerd in het aanstellen van geschikte kandidaten die
respectievelijk per 1 september 2012 en 1 februari 2013 tot ZGT zijn toegetreden.
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, hierbij wordt de planning en controlcyclus van ZGT gevolgd.
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
De Raad van Toezicht vergaderde in 2012 conform schema zeven maal met de Raad van Bestuur.
In aanwezigheid van de Raad van Bestuur voerde de Raad van Toezicht in 2012 bovendien overleg
met de adviesorganen: op 3 oktober met de Cliëntenraad, op 7 november met het Stafbestuur en
op 19 december met de Ondernemingsraad. Tevens was er een delegatie van de Raad van Toezicht
op 17 april aanwezig bij een overlegvergadering Raad van Bestuur - Ondernemingsraad.
De voltallige Raad van Toezicht legt 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 2012 waren dat het Facilitair Bedrijf in ZGT Hengelo op 8 mei en de Klinische
Farmacie in ZGT Hengelo op 28 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 2012 was dat het thema Samenwerking ZGT met huisartsen in de regio op 9 oktober.
In de Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid is gesproken over de invulling van de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht voor kwaliteit en veiligheid. In vervolg hierop zal de
jaarlijkse themamiddag in 2013 aan dit onderwerp gewijd worden.
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 Raad van Bestuur worden jaarlijks targets afgesproken. De targets worden afgeleid van het
Jaarplan ZGT. De voorzitter en vice-voorzitter 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.
Over belangrijke publicitaire aangelegenheden waar ZGT bij betrokken is, wordt 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 Zorgbrede Governance Code. 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. Jaarlijks evalueert de Raad van Bestuur met de Raad van
Toezicht de Meerjarenbeleidsvisie 2012-2016, waarbij is vastgesteld dat deze nog steeds actueel
is.

20

Tijdens de mei vergadering 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 januari 2012 is met lid Raad van Bestuur mevrouw E.C.M. van der Wilden – van Lier
overeenstemming bereikt over haar vertrek per 1 juli 2012. Van 16 januari tot 1 september 2012
heeft de heer J.A. Peeters de functie van niet statutair lid Raad van Bestuur a.i. vervuld.
Gedurende diezelfde periode heeft de voorzitter van het Stafbestuur, de heer dr. J.G van Baal,
opgetreden als vertegenwoordiger namens de Raad van Bestuur met betrekking tot de medische
opleidingen. Per 1 september 2012 is de heer A.A.M. Ruikes aangetreden als (statutair) lid Raad
van Bestuur.
De
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2012 zijn:
vaststelling targets Raad van Bestuur 2012
goedkeuring definitieve begroting 2012
goedkeuring jaardocument 2011: maatschappelijk verslag en jaarrekening
goedkeuring wijzigen statuten Stichting ZGT en Stichting Bestuur ZGT overeenkomstig het
concept van de akte van statutenwijziging opgesteld door KienhuisHoving d.d. 22 juni 2012. De
leden Raad van Toezicht hebben hiertoe het besluit Raad van Toezicht Stichting Bestuur ZGT
ondertekend.
goedkeuring Addendum Raamovereenkomst ZGT-OCON BV en de Raad van Toezicht gaat
akkoord met uitbesteding van de praktijk orthopedie Almelo aan OCON BV.
goedkeuring aankoop van aandelen van Boekelo Kuur B.V. door de Stichting Bestuur ZGT
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ZGT-MST
goedkeuring Treasury Statuut Stichting Bestuur ZGT
goedkeuring Jaarplan ZGT 2013
goedkeuring begroting ZGT 2013

2.4

Bedrijfsvoering

De 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.
Planning en control cyclus
ZGT werkt met een vastgestelde planning en control cyclus die in 2012 is aangepast naar
aanleiding van de invoering van de RVE-structuur. 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. ZGT is een financieel gezond ziekenhuis en heeft
daarbij een goede balans tussen opbrengsten en het personeelsbestand.
Hoe ziet de planning en control cyclus er voor ZGT uit?
De Meerjarenbeleidsvisie vormt de basis voor de jaarplannen en bijbehorende begrotingen.
Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur in juni/juli in nauwe samenspraak met het Stafbestuur en het
RVE-management een kaderbrief op, waarin de beleidshoofdlijnen voor het daaropvolgende jaar
worden aangegeven. Voor de budgethouders is de kaderbrief het formele startschot voor hun
jaarplannen en begrotingen, die in het najaar worden vastgesteld. In de decembervergadering
2012 van de Raad van Toezicht zijn het jaarplan en de begroting van ZGT voor het jaar 2013
goedgekeurd.
De RVE’s leggen ieder half jaar verantwoording af aan de Raad van Bestuur over de voortgang van
het jaarplan en de vijf verantwoordelijkheidsgebieden, te weten productie, personeel, proces,
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kwaliteit en financiën. Stuurinformatie op deze gebieden is beschikbaar in een dashboard.
Daarnaast heeft het RVE-management maandelijks overleg met de Raad van Bestuur.
Evaluatie en verantwoording door de Raad van Bestuur over het gevoerde beleid op ZGT niveau
vindt in januari/februari plaats op basis van een vastgesteld evaluatiemodel (voortgang jaarplan en
behaalde scores op prestatie indicatoren). Afdeling Financiën en Informatie (F&I) verzorgt een
maandelijkse rapportage financiën voor de Raad van Bestuur, managementteam en de
Auditcommissie Financiën Raad van Toezicht. Deze maandrapportage komt terug in elke
vergadering van de Raad van Toezicht. Bovendien verzorgt F&I een halfjaarrapportage ter
evaluatie en prognotisering van productie- en personele cijfers en financieel resultaat (o.a. ten
behoeve van banken en de Raad van Toezicht).
Risicomanagement
Ziekenhuizen worden geacht (o.a. via de Governance Code, NTA-norm 8009) te beschikken over
een Risicomanagementsysteem (Enterprise Risk Management, ERM). In 2012 is binnen ZGT een
start gemaakt met het ontwikkelen en implementeren van onderdelen van een dergelijk ERM. Er is
een “kapstok” van risicogebieden benoemd, waarbinnen bedrijfsdoelstellingen worden
geformuleerd. Het doel is het veiligstellen van de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. De
aanpak is om aan de hand van deze bedrijfsdoelstellingen organisatiebreed de risico’s die het
behalen van de doelstellingen bedreigen, vast te stellen en te beheersen. Het systeem dient mede
als toetsingsinstrument voor Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en RVE-management, waarmee
voortgang wordt bewaakt en verantwoording kan worden afgelegd. ZGT wil een betrouwbare
organisatie zijn en groeien naar een High Reliability Organisation (HRO). Een dergelijke organisatie
kan zich goed focussen op het voorkomen van fouten, verwacht het onverwachte en borgt dat de
fouten (die onvermijdelijk voorkomen) niet leiden tot catastrofale gevolgen. In 2013 wordt verder
gewerkt aan het benoemen van de bedrijfsdoelstellingen, beschrijven van een risicoportfolio,
aanwijzen van risico eigenaren en het rapporteren op de risicogebieden en afleggen van
verantwoording.
DBC’s op weg naar transparantie (DOT)
Van de DOT systematiek verwacht de overheid meer doelmatigheid, transparantie en scherpere
beslissingen van ziekenhuizen om zorg wel of niet aan te bieden. ZGT heeft de aanpassingen in de
registratiewijze tijdig en zorgvuldig voorbereid. ZGT was voor 1 januari 2012 ‘DOT-proof’.
Gedurende 2012 werden managementrapportages t.b.v. stuurinformatie aangepast in aansluiting
op de veranderde registratie. De ervaringen van ZGT met de DOT systematiek in 2012 is dat het
vooral heeft geleid tot verzwaring van de administratieve lastendruk waarbij bovendien sprake is
van een grote financiële onzekerheid voor de organisatie.
Sturing op capaciteit
Sinds 2009 is ZGT landelijk voorloper op het gebied van integraal Tactisch Plannen. Het Tactisch
Plannen Overleg (TPO) leidt tot efficiënter en doelmatiger plannen van capaciteiten en personeel en
tot kortere doorlooptijden. Dit werkt kwaliteitsverhogend. Door de beschikbare operatiekamers en
bedden beter af te stemmen op de vraag naar zorg, weet ZGT de wachtlijsten te beheersen en de
beschikbare middelen beter te benutten. Niet alleen de afstemming tussen polikliniek en OK wordt
geoptimaliseerd, maar ook de afstemming tussen de OK en de kliniek is verbeterd. De
betrokkenheid van de medisch specialisten bij het TPO vormt de basis voor de behaalde resultaten.
Veiligheid van gebouwen en systemen
ZGT beschikt over een masterplan Meerjaren Onderhoud 2010- 2030. Jaarlijks wordt op basis van
risicoafweging een werkplan gemaakt, de uitvoering daarvan is geborgd. ZGT kan op basis van dit
meerjaren onderhoud, het geplande jaarlijkse preventieve onderhoud en de borging binnen de
‘Quality for Medical Technology’ (QMT) systematiek uitgaan van goed onderhouden en veilige
installaties en gebouwen. High lights zijn het up-to-date houden van de brandveiligheid inclusief de
verleende gebruiksvergunning, het beschikken over een geoefende BHV, het uitvoeren van
ontruimingsoefeningen, de asbestsanering Hengelo, de compartimentering van medische gassen
Almelo.
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2.5

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. De Raad van Bestuur informeert de Cliëntenraad zowel mondeling als schriftelijk en
vraagt de raad om (verzwaard) advies, conform de WMCZ. De leden van de Cliëntenraad worden in
staat gesteld om de eigen deskundigheid te vergroten, onder meer door symposia bij te wonen en
het houden van een eigen jaarlijkse werkconferentie. Aan de Cliëntenraad is ter ondersteuning een
ambtelijk secretaris toegevoegd. De begroting voor 2012 is gehonoreerd.
Overlegstructuur
De Raad van Bestuur voert het formele overleg met de Cliëntenraad. In 2012 was de Raad van
Bestuur vijf keer voltallig aanwezig, sinds de tweede helft van 2012 neemt ook de Secretaris Raad
van Bestuur deel aan de overlegvergaderingen. Het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad spreekt
maandelijks met de Secretaris Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft deze taak opgenomen
in de functieomschrijving van de secretaris en benadrukt daarmee het belang van deze
communicatie. 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. De Cliëntenraad heeft met een frequentie van acht tot tien keer per jaar
overleg met een vertegenwoordiger van het Stafbestuur.
Werkzaamheden Cliëntenraad
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
2012 zijn de volgende onderwerpen door of namens de Raad van Bestuur besproken met de
Cliëntenraad, of ter advisering voorgelegd:
Adviesverzoeken die allen van een positief advies zijn voorzien
•
De vorming van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) en aansturing Medisch
Ondersteunend Bedrijf
•
Gastvrouw/gastheer
•
Meerjarenbeleidsvisie 2012-2016
•
Profiel Lid Raad van Bestuur (aan Raad van Toezicht)
•
Benoeming lid Raad van Bestuur (aan Raad van Toezicht)
•
Wijziging vrijwilligersbeleid
•
Benoeming voorgedragen lid van de klachtencommissie ZGT
•
Reorganisatie Zorg en (her)inrichting stafafdelingen
Overige adviesverzoeken
•
Hospitality en patiëntenvoeding: Dit onderwerp is om verschillende redenen in 2012 herhaald
besproken en aan het eind van het jaar niet afgerond. De Cliëntenraad hecht bij dit punt sterk
aan evaluatie om het meenemen van ervaringen van patiënten mogelijk te maken.
•
Overdracht Orthopedie ZGT aan OCON (Orthopedisch Centrum Oost Nederland): Deze
adviesaanvraag voorzag de Cliëntenraad van een positief advies onder het voorbehoud van het
borgen van de cliëntenrechten van OCON-patiënten door de instelling van een Cliëntenraad
OCON. Afronding heeft eind 2012 nog niet plaatsgevonden.
•
Sluiting Zotel: De Cliëntenraad bracht een negatief advies uit over de procedure die in dit
traject gehanteerd is, waardoor een inhoudelijk advies niet (meer) mogelijk was.
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Kwaliteitsprijs ZGT
Een lid van de Cliëntenraad participeert in de jury voor deze prijs.
Verschil van inzicht
Over een aantal onderwerpen (voorbeeld sluiting Zotel, concentratie klinische zorg en lateralisatie
neurologie) bleek gedurende het jaar verschil van inzicht te bestaan tussen de Cliëntenraad en de
Raad van Bestuur. De Cliëntenraad had twijfels of de stem van de patiënt nog voldoende gehoord
werd. Daarnaast acht de Cliëntenraad tijdige informatie onontbeerlijk om zijn werk goed te kunnen
doen. Een en ander is in een gezamenlijk overleg besproken en er zijn concrete handvatten
geformuleerd voor de toekomst.
Samenwerking met MST (Medisch Spectrum Twente)
Over de voorgenomen samenwerking op bestuursniveau tussen ZGT en MST is de Cliëntenraad
regelmatig geïnformeerd. De Cliëntenraad heeft een goed contact met de Cliëntenraad van MST.
Dat heeft onder andere geleid tot een gezamenlijk ondertekend positief advies over de
voorgenomen oprichting van de coöperatie.
Concretisering vormgeving gastvrijheid in ZGT
Dit betreft uitwerking van een van de pijlers van het meerjarenbeleid en is een zeer aansprekend
onderwerp voor de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is gevraagd te participeren in de projectgroep die
dit begeleidt en zal daarover begin 2013 besluiten.

2.6

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van ZGT bestaat uit 19 leden. Deze leden zijn afkomstig uit de diverse
onderdelen van de Ziekenhuisgroep Twente. 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 A (t.b.v. diverse RVE’s)
2. Onderdeelcommissie B (t.b.v. diverse RVE’s)
3. Onderdeelcommissie C (t.b.v. een aantal RVE’s + het Facilitair Bedrijf)
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 leidinggevende de bevoegdheid heeft zelfstandig besluiten te
nemen aangaande die aangelegenheden;
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•

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
leidinggevenden vindt ook één keer per vier weken plaats. 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 2012 in de Kern OR en/of de onderdeelcommissies aan de orde zijn geweest:
Advies- en instemmingvragen
- profiel lid Raad van Bestuur, positief advies
- Meerjarenbeleidsvisie 2012-2016 ZGT, positief advies
- vervanging ID-kaarten, positief advies
- sluiting Zotel, positief advies
- reorganisatie zorg , positief advies
- orthopedie Almelo naar OCON, positief advies
- gezamenlijke klachtencommissie TAZDO-leden, instemming
- mobiliteitsregeling, negatief advies
- regionale samenwerking, positief advies
- inrichting stafbureaus, positief advies
- uitruil werkkostenregeling, instemming
- werktijdenwijziging KNF-laboranten, instemming
- aanpassing receptievoorzieningen, instemming
- toekomst mortuarium locatie Almelo, positief advies
- werktijdenwijziging OK Hengelo, instemming
- overname Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, positief advies
- RI&E, instemming
Overige onderwerpen
- Jaarplan ZGT 2012
- Jaarrekening 2011
- Begroting 2012
- Kaderbrief 2013
- Financiële situatie ZGT
- Medezeggenschapstructuur
- Samenwerking in de regio
- Cultuur in ZGT; gastvrijheid
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2.7

Zorgadviesraad

In 2012 zijn voorbereidingen getroffen ten einde een Zorgadviesraad (ZAR) op te richten in 2013.
ZGT heeft bewust voor een ZAR gekozen, omdat dit orgaan breder is dan een verpleegkundige
advies raad (VAR) en naast de verpleegkundige beroepsgroepen ook de belangen van de para-en
perimedische beroepsgroepen zal behartigen. Vanuit de ingestelde werkgroep is een reglement
opgesteld welke als voorgenomen besluit is voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen.
Doelstelling van de ZAR - zoals beschreven in het voorgelegde reglement - is om vanuit
beroepsinhoudelijke optiek advies te geven aan de Raad van Bestuur en het RVE-management om
de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. en het bevorderen van professionalisering /
profilering van de beroepsgroepen. De voorgenomen samenstelling betreft vertegenwoordiging van
alle medewerkers vanuit de para- en perimedische beroepsgroep en verpleegkundigen en
verzorgenden, die werkzaam zijn in de ZGT en nog actief werkzaam zijn in het zorgproces van de
patiënt.
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3.

Beleid en strategie
3.1

Meerjarenbeleid

In december 2011 is een nieuwe Meerjarenbeleidsvisie 2012-2016 vastgesteld. Deze visie is het
resultaat van een zorgvuldig proces. In dat proces zijn de ideeën, verwachtingen en beelden van
alle relevante interne betrokkenen verzameld. Ook externe betrokken, waaronder huisartsen,
thuiszorg, verloskundigen, gemeenten, vertegenwoordigers patiëntenbelangen en verzekeraars,
zijn geïnterviewd. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om de verzamelde gegevens door
te spreken.
Missie
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.
Deze missie omvat: Nauwe betrokkenheid bij de patiënt (samen regie voeren), eerstelijnszorg,
zorgpartners en de Twentse regio en de ontwikkeling van kwaliteit van zorg, opleiding en
onderzoek.
ZGT presenteert zich als één ziekenhuis met twee locaties, waarbij wordt gefocust op een
eenduidige werkwijze, inrichting, communicatiebeleid en werkcultuur. Om in de komende periode
extra kracht aan de missie te geven, verbindt ZGT aan de missie twee kernwaarden: Gastvrij en
Deskundig.
Strategische pijlers
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
Betekent dat onze zorg zich aantoonbaar onderscheidt op kwaliteit en veiligheid. Goede
zorg bieden is al een kracht van ZGT en daarin wil ZGT nog beter worden (zie § 3.2).
2. Gastvrijheid
Betreft alle aspecten van ZGT als ziekenhuis en koppelt de kwaliteit van zorg aan de
belevingswereld en verwachtingen van de patiënt. Het omvat patiëntvriendelijke
bejegening, optimale procesinrichting, facilitaire dienstverlening en doordachte inrichting
van de gebouwen (zie § 3.3).
3. Samenwerking met partners
De samenwerking met partners is cruciaal voor de continuïteit van de zorg voor patiënten.
ZGT neemt het initiatief en de regie om de samenwerking te optimaliseren ( zie § 3.4).
4. Onze medewerkers: opleiding, onderwijs en onderzoek
Een nauwe verbinding met de tweede kernwaarde:´Deskundig´. Voor ZGT is opleiding,
onderwijs en onderzoek een tweede kerntaak, naast patiëntenzorg. Daarom investeert ZGT
in de komende periode in de verdere ontwikkeling van een stevige leercultuur en structuur
(ZGT Academie) (zie § 3.5).
In de nadere uitwerking en implementatie van de vier strategische pijlers staan de Resultaat
Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) centraal. Zij krijgen daartoe de opdracht én de ruimte.
In de volgende paragrafen wordt het ZGT beleid en de daarbij geleverde inspanningen en
prestaties achtereenvolgend per strategische pijler beschreven.
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3.2
3.2.1

Patiëntenzorg
Algemeen

Procesgestuurde zorg
De ziekenhuisorganisatie is continu aan verandering onderhevig. Om adequaat in te kunnen spelen
op de vraag van de patiënt dient de organisatie flexibel te worden ingericht. Nederlandse
ziekenhuizen zijn van oudsher functioneel georganiseerd. Om de patiënt centraal te stellen is er
steeds meer aandacht voor een procesgestuurde benadering van de zorg.
ZGT is in 2012 gestart met het inrichten van zorg volgens de principes van procesgestuurde zorg.
Deze benadering richt zich, in tegenstelling tot de functionele organisatie van zorg, op afstemming
van patiëntenstromen en capaciteiten over afdelingen heen. Hierbij gaat het dus om het verbeteren
van de continuïteit van de geleverde zorg.
Bij procesgestuurd werken ligt de nadruk op de rollen die zorgverleners hebben in de uitvoering
van het medisch behandelplan. Dit geeft een grotere flexibiliteit in de organisatie en bevordert de
continuïteit. Bij procesgestuurde zorg vindt regie plaats op drie verschillende niveaus: realisatie
van afstemming tussen het medisch domein en het zorgdomein; realisatie van afstemming op
zorgprocesovergangen; realisatie van multidisciplinaire afstemming in individuele behandelplannen
van patiënten.
Een aantal belangrijke wijzigingen in het zorgaanbod van ZGT
•
De klinische longgeneeskunde is per maart 2012 geconcentreerd in Almelo. De uitvoering
van deze operatie was goed voorbereid en met alle betrokken doelgroepen is tijdig en
duidelijk gecommuniceerd. De concentratie is dan ook zonder problemen verlopen.
•
Eind 2010 werd het ZGT zorgaanbod uitgebreid met bariatrische ingrepen (plaatsen
maagband). In 2012 werd gewerkt aan de doorontwikkeling van het ZGT obesitascentrum.
Vanaf het voorjaar 2013 kunnen patiënten ook bij ZGT terecht voor een Gastric Bypass
(maagomleiding).
•
Sinds de zomer van 2012 kunnen ‘niet-zieke’ patiënten met een liesbreuk worden
behandeld in een zogenaamd one-stop-shop traject. Het hele traject van diagnostiek,
ingreep en ontslag op één en dezelfde dag. Bij positieve patiënten- en organisatorische
ervaringen, wordt dit principe uitgebreid naar andere laagrisico-ingrepen.
•
Het Zotel is per juli 2012 gesloten vanwege financiële redenen. Aan praktisch alle
patiëntencategorieën die gebruik maakten van het Zotel wordt elders in ZGT de nodige
zorg geboden. Een hotelomgeving is echter niet meer beschikbaar binnen ZGT.
Regiecentrum
De ZGT-brede capaciteitsplanning is onder de centrale verantwoordelijkheid komen te vallen van
een regiecentrum. Het betreft een nieuwe afdeling in ZGT. De bedrijfsonderdelen/functies die
(gefaseerd) gedurende 2012 en 2013 onderdeel uit gaan maken van het ZGT Regiecentrum
Zorglogistiek zijn:
1. De opnameplanning
2. De preoperatieve screening (POS)
3. Het Transferbureau
4. Medithuis (Ziekenhuis Verplaatste Zorg)
5. ZGT lijn 1-2
6. Secretariaatsteam Anesthesiologie, Pijnpoli, Dagopname en Dagbehandeling
7. Pool van verpleegkundigen
Anderhalvelijns centra
In 2012 is een project gestart waarbij het ontwikkelen van anderhalvelijns centra in het
adherentiegebied van ZGT is onderzocht. Hierbij zijn landelijke ontwikkelingen in beeld gebracht en
werden gesprekken aangegaan met diverse stakeholders. Doelstelling is om beleid te ontwikkelen
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ten aanzien van dit onderwerp. In de uitwerking zullen de huidige buitenpoliklinieken worden
meegenomen. Verdere uitwerking zal plaatsvinden in goed overleg / samen met de eerste lijn
zorgaanbieders.

3.2.2

Kwaliteit en veiligheid (K&V)

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het kwaliteit- en
veiligheidbeleid van ZGT ten aanzien van patiëntenzorg.
Kwaliteit & Veiligheid in de RVE-structuur
De Raad van Bestuur heeft in 2012 de centrale ondersteuning op gebied van K&V ondergebracht in
een apart stafbureau K&V, ressorterend onder de Raad van Bestuur. Hiermee wordt het gewicht
dat de Raad van Bestuur aan K&V toekent ook weergegeven in de organisatiestructuur. Eind 2012
is de werving gestart voor het nieuwe hoofd stafbureau K&V. Een van de eerste opdrachten aan het
nieuwe hoofd K&V in 2013 is het opstellen van een meerjarenbeleidplan K&V. Het huidige
Meerjarenbeleidplan Patiëntveiligheid loopt in 2012 af.
De Raad van Bestuur en het Stafbestuur hebben zich naar aanleiding van de invoering van de RVEstructuur bezonnen op de rol en verantwoordelijkheid van het Stafbestuur ten aanzien van K&V in
de nieuwe structuur. In elk geval worden in 2013 de bestaande Stuurgroep K&V en Stafcommissie
Kwaliteit vervangen door een nieuw in te richten Commissie K&V, met een belangrijke adviesrol
aan zowel Stafbestuur als Raad van Bestuur.
Vanuit het stafbureau K&V wordt de stuurinformatie op gebied van K&V aangeleverd, zowel aan het
RVE-management als aan de Raad van Bestuur. Vooralsnog wordt de stuurinformatie K&V uit
diverse bronsystemen (en niet digitale bronnen) verzameld en door stafbureau K&V tot een
rapportage verwerkt. In 2012 is de werkgroep Dashboard K&V opgericht, met als opdracht om de
stuurinformatie (zoveel mogelijk) digitaal op te nemen in het algemene dashboard, waarin ook
financiën-, personeel-, productie- en procesindicatoren zijn opgenomen. De activiteiten van de
werkgroep lopen door in 2013.
De Raad van Bestuur heeft besloten om een aantal taken en bevoegdheden op het gebied van K&V
in de lijn RVE-overstijgend te beleggen. Het gaat om de borging van het kwaliteitsbeleid t.a.v. de
Risicovolle handelingen, de VMS-thema’s en borging van de QMT-clusters. Deze verantwoordelijkheden zijn verdeeld over de bedrijfskundig managers, zoveel mogelijk toebedeeld naar inhoud.
Kwaliteitsysteem
Het ziekenhuisbrede kwaliteitsysteem waarmee ZGT eind 2011 de NIAZ certificering heeft behaald
moet decentraal worden heringericht op de RVE-structuur en de bij de RVE’s behorende processen.
Deze herinrichting is voorbereid door stafbureau K&V in 2012 en vindt plaats in 2013, uiteraard in
nauwe afstemming met het RVE-management.
Het NIAZ heeft in het kader van de audit in 2011 een 15-tal verbeterpunten benoemd. Per
verbeterpunt is een ‘eigenaar’ afgesproken, die in 2012 aan de Raad van Bestuur heeft
gerapporteerd over de voortgang. Een aantal verbeterpunten werkt zorgbreed c.q.
organisatiebreed door zoals verbetering documentbeheer, uitwerking per maatschap van de
Raamregeling hoofdbehandelaarschap en implementatie van Informed consent. Het NIAZ zal in
maart 2013 in een kleine voortgangsaudit de voortgang van de verbeterpunten komen toetsen.
Documentbeheer
In 2012 is de nieuw opgerichte commissie documentbeheer voortvarend van start gegaan met het
ontwikkelen van ZGT breed beleid voor het aanbieden, bijhouden, en schonen van documenten
(beleidsstukken en protocollen).
De toegang tot de beleidsdocumenten en protocollen van elke RVE is in 2012 heringericht, zodat
elke RVE middels een eigen ‘kwaliteitsportaal’ toegang tot de eigen documenten heeft.
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Onderdeel van het nieuwe beleid is dat de rechten van de ca. 300 documentbeheerders vervallen
en de regie decentraal op documentbeheer wordt belegd bij een beperkt aantal
documentgebiedsbeheerders, Deze ondersteunen het RVE-management/hoofden stafbureau en de
directeur Facilitair Bedrijf, en zijn de linking pin tussen de commissie documentbeheer en de
organisatie.
Lopend kwaliteitsbeleid
veiligheidsrondes: In 2012 zijn door Raad van Bestuur, delegatie Stafbestuur, directeur
Facilitair Bedrijf en medewerker K&V 9 ‘centrale’ veiligheidsrondes gelopen. Van elke ronde
wordt een verslag opgesteld. Over de afwikkeling van de eventuele actiepunten rapporteert
het desbetreffende RVE-bestuur in het werkoverleg met de Raad van Bestuur. Besloten is
dat de risicovolle afdelingen vanaf 2013 jaarlijks een ‘centrale’ veiligheidsronde krijgen.
Daarnaast worden per RVE ook zelf veiligheidsrondes georganiseerd.
auditjaarplan: het auditjaarplan 2012 bevatte 21 audits, waarvan er 16 doorgang hebben
gevonden. De 5 overige zijn ofwel door voortschrijdend inzicht vervallen, of door
omstandigheden verzet naar later. De ervaring leert dat de audits aan diepgang (en
rendement) kunnen winnen door met meer specifiek gerichte auditopdrachten te werken.
Deze worden met ingang van 2013 door het stafbureau K&V ontwikkeld en meegegeven. Er
is 1 thema audit uitgevoerd in 2012. Deze bestond uit een combinatie van een audit op het
thema (implementatie en uitvoering van) TOP procedures binnen de OK’s en een toets op
verbeteringen n.a.v. bevindingen van de IGZ op o.a. dit gebied.
auditoren: in het voorjaar van 2012 is een deskundigheidsbevordering voor alle auditoren
georganiseerd. Dat is een verdieping voor auditoren na hun basisopleiding, waarin ook
aandacht is geweest voor de verwachting van professionals tijdens audits. Geconstateerd
is, dat het van belang is opnieuw te kijken naar de vaardigheden van auditoren t.o.v. het
vastgestelde profiel. In 2013 vinden vanuit stafbureau K&V evaluatiegesprekken met alle
audioren plaats om te kijken wie zal blijven auditeren en wie vervangen gaat worden als
auditor. Daarnaast is in 2012 een nieuwe groep auditoren opgeleid wat er voor zorgt dat er
dat er een groep met een frisse insteek aan audits begint.
VIM (Veilig Incident Melden): in 2012 is in nauw overleg met gebruikers en adviesorganen
de VIM-procedure verbeterd. De invoering van de verbeteringen vindt plaats in het 2e
kwartaal 2013, tegelijk met het nieuwe ondersteunende automatiseringssysteem. De VIMcommissie heeft zich in 2012 bezonnen op haar nieuwe rol en positie in de RVE-structuur.
Voor de echte herstart wordt gewacht op de komst van het hoofd K&V in 2013 en de
invoering van de verbeterde VIM-procedure.
Werkgroep Dossieronderzoek: de werkgroep van oud-specialisten en verpleegkundigen
hebben op basis van hun bevindingen in 2012 voor het eerst gerapporteerd aan de Raad
van Bestuur en de stuurgroep K&V. De tot stand koming van de rapportage verliep met
grote hindernissen vanwege de ernstige gebruikersonvriendelijkheid van het (verplichte)
landelijke bestand. De Raad van Bestuur wil de rapportage van de commissie graag
zodanig opgesteld zien, dat deze gebruikt kan worden in de verbetercyclus van de
organisatie (m.n. de RVE’s) op terrein van K&V. De werkgroep heeft hiervoor ook in 2013
budget gekregen. Het nieuwe hoofd K&V heeft als opdracht om de positionering en de
bekendheid van de werkgroep te verbeteren.
Necrologiebespreking: onder leiding van de werkgroep dossiervoering is het periodiek
voeren van necrologiebesprekingen in 2012 ingevoerd.
NIVEL/EMGO dossieronderzoek: ZGT heeft in 2012 wederom (3e keer) geparticipeerd in het
landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de dossiervoering. Rapportage eind 2013.
COMPaZ meting: ZGT heeft in 2012 meegedaan aan het landelijke COMPaZ onderzoek. De
uitkomst van deze meting, waarvoor de vragen naar de veiligheidscultuur breed in de
organisatie worden uitgezet, is een indicatie van de wel- of niet toename van het
veiligheidsbewustzijn/de veiligheidscultuur in de organisatie. Resultaten in 2013.
Week van de patiëntveiligheid
In de week van 12 t/m 16 november heeft ZGT weer meegedaan met de landelijke ‘Week van de
Patiëntveiligheid’. Dit jaar was de week gewijd aan de implementatie van de VMS-thema’s. Doel
was om zowel bezoekers/patiënten als de eigen medewerkers vertrouwd te maken met de inhoud
van de thema’s en de wijze waarop deze in ZGT ingevoerd worden. De week is door de
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bedrijfskundig managers voor ‘hun’ thema’s ingevuld, met ondersteuning vanuit K&V en bureau
Communicatie. In het verlengde van deze themaweek is in de daaropvolgende week specifiek
stilgestaan bij het belang van hygiëne en infectiepreventie. Speciale preventieteams (bemand
vanuit de afdeling Infectiepreventie) hebben verrassingsbezoeken gebracht aan afdelingen en
hebben medewerkers geconfronteerd met de normen enerzijds en de praktijk anderzijds. Dit is
zeer goed ontvangen.
Calamiteiten
In 2012 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 vervolgens
de Inspectie voor de Gezondheidszorg informeert. De verbetermaatregelen worden door de RVEmanagers geïmplementeerd en de voortgang wordt besproken in het werkoverleg met de Raad van
Bestuur.
Verrassingsbezoek IGZ
In november 2011 heeft de IGZ een onverwacht bezoek gebracht aan ZGT, waarbij observaties
hebben plaatsgevonden op het OK complex van ZGT. Uit het rapport bleek dat ZGT nog in
onvoldoende mate voldeed aan de voorwaarden voor het operatieve proces. De verbeterpunten
hadden betrekking op cultuur en aanspreekgedrag. In maart 2012 volgde opnieuw een bezoek van
IGZ. Daaruit bleek dat vele zaken waren verbeterd, maar er nog enkele kritiekpunten waren. Deze
zijn voortvarend opgepakt door het management en zorgprofessionals. Bovendien hielden de Raad
van Bestuur en het management verscherpt toezicht op de richtlijnen. Inmiddels is gebleken uit
periodieke evaluaties dat er sindsdien een aanzienlijke verbetering is opgetreden in het aantal juist
uitgevoerde procedures. De OK-commissie zal ook in 2013 het Operatief Patiënt Veiligheidssysteem
(OPVS) bewaken.
VMS-thema’s
In 2012 is door de diverse betrokkenen hard gewerkt aan de implementatie van de VMS-thema’s.
In het algemeen is het punt van de registratie van de bijbehorende indicatoren in EZIS/het EPD
nog een punt dat doorloopt in 2013. Thema’s die qua invoering extra aandacht vragen zijn met
name Pijn (diversiteit in aandachtsgebieden/protocollen) en dubbel check bij High Riskmedicatietoediening. Dit loopt door in 2013. De bedrijfskundig managers leggen over de
implementatie van de VMS-thema’s die onder hun verantwoordelijkheid vallen verantwoording af
aan hun portefeuillehouder binnen de Raad van Bestuur. Ook komt de voortgang van de VMSthema’s terug in de inhoud van de K&V stuurinformatie/K&V-rapportage.
Kwaliteit medische technologie
Quality for Medical Technology (QMT)
In 2008 is het QMT project gestart, waarbij de technologie van het ziekenhuis is ingedeeld in 25
zogenaamde clusters (technologiegroepen). In volgorde van urgentie uit oogpunt van
patiëntveiligheid is voor elk cluster volgens een vast stramien het kwaliteitsbeleid ontwikkeld, in
nauw overleg tussen de deskundigen van o.a. zorgtechnologie en de gebruikers in de zorg. In 2012
heeft ZGT voor 14 clusters het certificaat (TNO/TüV) ontvangen. In april 2013 loopt het project af,
dan gaan er nog 10 nieuwe clusters op voor certificering. In het eerste kwartaal 2013 vindt
overdracht voor het in stand houden en borgen van QMT aan de lijn (RVE-management) plaats.
Voor de borging wordt gebruik gemaakt van een speciaal software programma, iCompliance, dat
het management helpt om tijdig de vereiste actie te ondernemen om aan de normen op het gebied
van medische technologie/QMT te blijven voldoen. Dit zelfde programma kan ook gebruikt worden
voor het bijhouden van de vereisten m.b.t. risicovolle handelingen en voor het voldoen aan de
richtlijnen van de landelijke (en zelf te ontwikkelen) VMS-thema’s.
Er is in toenemende mate vanuit het gehele land vraag naar lezingen over de ontwikkelingen
binnen ZGT op het gebied van medische technologie en het NIAZ heeft de QMT-aanpak best
practice genoemd.
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Lean Six Sigma
In 2012 zijn tien Six Sigma-projecten binnen ZGT opgestart. Ongeveer 40 medewerkers zijn
gedurende de training bekend gemaakt met de Lean Six Sigma methodiek. De projecten zijn
tijdens een afsluitende bijeenkomst gepresenteerd en goedgekeurd door een jury onder leiding van
de Raad van Bestuur. De projecten worden gedurende minimaal een half jaar gemonitord op hun
voortgang en de bereikte resultaten. De projecten dragen niet altijd direct bij aan verlaging van
kosten maar hebben wel impact op het denken van medewerkers en dragen bij aan de kwaliteit
van zorg.

3.2.3

Klachten

De klachtenregeling van ZGT is vastgelegd in een klachtenreglement. De klachtenregeling voorziet
in bemiddeling door klachtenbemiddelaars en klachtenbehandeling door een klachtencommissie.
Het doel van de ZGT-klachtenregeling is het zo constructief mogelijk behandelen en oplossen van
klachten. Uitgangspunt daarbij is maatwerk, waarbij zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de
behoeftes van de patiënt en de aard van de klacht. Altijd wordt gestreefd naar het herstel van de
hulpverleningsrelatie. Daarnaast wordt de informatie die door de klachten wordt gegenereerd
gebruikt voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg.
Voor het bekend maken van de klachtenregeling wordt gebruik gemaakt van de folder ‘Ik heb een
klacht’. Deze staat op diverse plaatsen in het ziekenhuis in informatierekken en is daarnaast
beschikbaar via de website en het opnameboekje. Een klacht kan mondeling, schriftelijk of via de
website ingediend worden.
Behandeling van klachten door de klachtencommissie
ZGT heeft een klachtencommissie die bestaat uit twee kamers van elk vijf leden. Alle leden worden
door de Raad van Bestuur benoemd. Iedere kamer bestaat uit drie externe en twee interne leden.
De voorzitter van beide kamers is een externe jurist. Door de aanwezigheid van de externe leden,
die geen band met of belang bij het ziekenhuis hebben, is de onafhankelijkheid van de commissie
gewaarborgd. Daarnaast voldoet de commissie uiteraard aan alle eisen van de Wet Klachtrecht
Cliënten Zorgsector (WKCZ).
Er zijn in 2012 zeventien klachten ontvangen door de klachtencommissie. Van deze klachten
werden er twee doorgezet naar de klachtenbemiddeling en vier naar de afdeling claims. Eén klacht
werd ingetrokken nadat de aangeklaagde een gesprek heeft gehad met de klager. Eén klacht was
alleen ter informatie en één klacht is doorgeleid naar een interne organisatie.
In 2012 zijn in totaal zeven klachten door de klachtencommissie behandeld. Eén klacht werd i.v.m.
vakantie van klager doorgeschoven naar 2013.
Deze klachten zijn als volgt onderverdeeld:
Aantal klachten
waarover de
klachtencommissie
advies heeft
uitgebracht
7
18 4 bij 3 klachten
1 aanbeveling* bij
1 klacht
* Aanbeveling: Het ontwikkelen van een eenduidig beleid over hoe wordt omgegaan met patiënten
die recent (< 6 weken) in een ander ziekenhuis zijn geopereerd. Naar aanleiding van deze
aanbeveling is beleid ontwikkeld.
Aantal in
behandeling
genomen
klachten

Klachten
onderverdeeld in
aantal
klachtonderdelen

Aantal gegrond
verklaarde
klachtonderdelen

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
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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.
Bemiddeling van klachten door de klachtenbemiddelaars
ZGT heeft twee functionarissen voor bemiddeling van klachten. Veruit de meeste van de ontvangen
klachten worden door hen via bemiddeling opgelost. In 2012 hebben zij in totaal 459 klachten
ontvangen. Hiervan zijn er vijf alsnog naar de klachtencommissie gegaan.
De klachten bij de klachtenbemiddelaars hadden in 2012 betrekking op de volgende aspecten:
Deskundigheid
Zorgvuldigheid van zorg
Bejegening
Privacybewaking
Informatieverstrekking
Coördinatie
Toegankelijkheid
Accommodatie
Financiën

24
93
74
2
112
34
37
12
5

De klachtenbemiddelaar ondersteunt specialisten, andere zorgverleners en leidinggevenden bij het
omgaan met en het oplossen van klachten. Tevens worden door de klachtenbemiddelaar adviezen
gegeven hoe men klachten kan voorkomen.
Klachten kunnen informatie geven over de kwaliteit en veiligheid van onze
zorgverlening. Daarnaast geven ze een beeld over hoe onze zorgverlening wordt ervaren door de
afnemers hiervan. Deze informatie wordt in de organisatie gebruikt om de geleverde zorg te
verbeteren. De verbetermaatregelen worden in de werkoverleggen besproken.

3.3
3.3.1

Gastvrijheid
ZGT hét gastvrije ziekenhuis

ZGT wil hét gastvrije Twentse ziekenhuis zijn. Middels het project gastvrijheid wil ZGT de cultuur in
de organisatie veranderen vanuit de gedachte dat gasten en medewerkers voor ZGT als ziekenhuis
zullen kiezen c.q. zich aan ZGT willen binden, wanneer zij het gevoel hebben welkom te zijn. Voor
de cultuurverandering wil ZGT gebruikmaken van de Hostmanshipfilosofie/methode. Hostmanship
is een concept dat er van uitgaat dat gastvrijheid begint bij de persoon zelf, het gaat uit van een
intrinsieke motivatie van alle medewerkers/ medische specialisten zich gastvrij te gedragen en
daarmee een gastvrije cultuur te realiseren. Gastvrijheid is voor ZGT hét cultuurkenmerk.
Hostmanshipmethode
De Hostmanshipmethode richt zich in eerste instantie vooral op de gedragscomponent. Gastvrijheid
bestaat naast deze gedragscomponent ook uit andere factoren, zoals omgevings-, product- en
procesfactoren. Ook aan deze factoren zal bij de implementatie aandacht worden besteed, maar de
gedragscomponent staat centraal.
ZGT heeft in 2012 acht cultuurwaarden omschreven op basis van de ZGT missie, de gedragscode
en de uitgangspunten van de RVE-structuur, te weten:
• Respect
• Beleefd
• Gezamenlijk
• Betrouwbaar
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•
•
•
•

Deskundig
Ondernemend
Aandacht
Empathie

De implementatie van deze waarden in de organisatie wordt voorbereid en begeleid door een
projectgroep gastvrijheid. In 2013 wordt door de projectgroep een (meerjaren)implementatieplan
opgesteld en worden concrete stappen gezet ten behoeve van de implementatie. Tijdens de
implementatie zal het train-the-trainer principe worden toegepast. Hiertoe zullen interne coaches
worden opgeleid. Per RVE c.q. stafafdeling worden uit eigen organisatieonderdeel coaches
voorgedragen en geworven. De coaches zullen in 2013 als eerste stap hun eigen collega’s trainen
in samenspraak met hun leidinggevende. Daarna blijven zij betrokken bij de implementatie en
borging van de verbeteracties en de coaching van collega’s.
Het project gaat een ieder die werkzaam is binnen ZGT aan en betreft de volgende doelgroepen:
• Alle ZGT medewerkers
• Alle medisch specialisten
• Alle vrijwilligers
• Allen die in opdracht van ZGT werken, zoals bijvoorbeeld, ZGT Cleancare, Interparking, etc.
Het resultaat dat wordt nagestreefd
Gastvrij gedrag maakt onderdeel uit van de ZGT cultuur. Medewerkers dragen deze cultuur uit en
zijn op basis van hun competenties in deze gecoacht of geselecteerd voor hun functie. Er bestaat
een positief lerende cultuur waarin fouten mogen worden gemaakt en waar wij van elkaar leren.
Een cultuur waar de gast het gevoel heeft welkom te zijn. Een cultuur waar iedere medewerker
zich verantwoordelijk voelt voor het geheel en de gast te dienen.

3.3.2

Feedback van patiënten

Patiënttevredenheidsonderzoek
ZGT beschikt over meerdere instrumenten waarmee patiënten feedback kunnen geven.
Het belangrijkste instrument is het Patiëntentevredenheidsonderzoek (PTO) met behulp van
processpecifieke patiëntenenquêtes van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ). ZGT
heeft normen vastgesteld ten behoeve van een evaluatiekader, dat wordt gebruikt als
managementevaluatie. In 2013 zal het PTO, met name waar het gaat om het meten van de
ervaringen van patiënten met betrekking tot de kernwaarden ‘gastvrijheid’ en ‘deskundig’, worden
aangepast. Dit gebeurt in overleg met de Raad van Bestuur, de RVE’s en de Cliëntenraad.
Bovendien zal naar nieuwe mogelijkheden voor patiënttevredenheidsonderzoeken gekeken worden,
te weten spiegelgesprekken en mystery patiënts/guests.
In 2012 werden twee enquêterondes gehouden. In het eerste half jaar liepen de volgende
procesenquêtes: Kindergeneeskunde, KNO, Fysiotherapie, Ergotherapie, Gynaecologie,
Revalidatiegeneeskunde, Urologie, Neurologie, Reumatologie en Intensive Care. In het tweede half
jaar: Kindergeneeskunde, KNO, Fysiotherapie, Ergotherapie, Urologie, Reumatologie, Intensive
Care en Dialyse.
De uitkomsten van beide enquêterondes tezamen leverden de volgende resultaten op:
Vergeleken met de landelijke gemiddelden van de NVZ scoort ZGT op alle aspecten hoger dan
andere ziekenhuizen. De aspecten waar ZGT het hoogst op scoort zijn, ‘mate van aanbevelen aan
vrienden en familie’, ‘in vertrouwde handen voelen’ en ‘deskundigheid arts’. Onderdelen die lager
scoren dan andere aspecten zijn informatievoorziening naar patiënten (met name informatie over
uitloop) en facilitaire voorzieningen (schoonmaak en parkeren). Op deze onderdelen zal
vervolgonderzoek (denk aan specifiekere enquêtes, interviews, spiegelgesprekken) worden ingezet
om te achterhalen welke aspecten als negatief worden ervaren. Hiermee kan achterhaald worden
op welke wijze deze aspecten te veranderen dan wel aan te passen zijn.
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3.4

Samenwerking met partners

De samenwerking met partners is cruciaal voor de continuïteit van de zorg voor onze patiënten.
ZGT’s visie hierop: “ZGT neemt het initiatief en de regie om de samenwerking te optimaliseren. Dat
houdt in dat wij altijd bereikbaar zijn, de regie houden over het proces van doorverwezen
patiënten, een stevig communicatiebeleid voeren en de tevredenheid regelmatig meten. We willen
dat onze zorgpartners ons goed kennen en dat de verwijzers in ons adherentiegebied altijd hun
patiënten naar ZGT doorsturen.” De aanpak en bejegening ontwikkelt ZGT langs de lijnen van de
Meerjarenbeleidsvisie.
Het aangaan van samenwerkingsrelaties is voorwaarde om in de regio de beste zorg dichtbij te
kunnen blijven leveren. ZGT streeft naar een zo optimaal mogelijk zorglandschap voor de patiënt
binnen de regio. Bij het bepalen van de samenwerkingsvormen vormt de beste zorg voor de
patiënt – zo dicht mogelijk bij huis - steeds het vertrekpunt. Hieronder wordt nader ingegaan op de
samenwerkingsrelaties die ZGT kende gedurende 2012.
Samenwerking met andere ziekenhuizen
In november 2012 is bekend gemaakt dat ZGT en Medisch Spectrum Twente (MST )
voornemens zijn een coöperatie op te richten die ten doel heeft om door intensieve
samenwerking te komen tot een verbreding en verdieping van topklinische en complexe
medische specialistische zorg in Twente en aangrenzende regio’s. Hiermee willen MST en
ZGT de kwaliteit, veiligheid en keuzevrijheid borgen voor de Twentse bevolking. Het streven
is om de coöperatie in het voorjaar 2013 formeel op te richten.
Er is gekozen voor de ondernemingsvorm van een coöperatie. Een coöperatie is een vereniging die,
op statutaire basis, voldoet aan de gemeenschappelijk behoefte om (medische) activiteiten
gezamenlijk in te vullen. In de coöperatie kunnen (medische) activiteiten op verschillende wijzen
tot uitvoering worden gebracht. Voor sommige hoog complexe laag volume zorg beoogt de
coöperatie te verzorgen dat in één of in beide ziekenhuizen de betreffende zorg wordt geleverd.
Een andere mogelijkheid is dat de activiteiten, met een belang van alle partijen, gezamenlijk
worden ondergebracht in de coöperatie (joint venture). Ook is het mogelijk nieuwe producten te
ontwikkelen en deze in een aparte entiteit onder coöperatie te brengen.
De bestuurlijk - juridische aspecten van de coöperatie zijn in kaart gebracht, waardoor een
duidelijk beeld is ontstaan van de werking van deze coöperatie. Er zijn concept statuten in
voorbereiding.
Aan de hand van vooraf opgestelde criteria die tot doel hebben de kwaliteit van zorg in de regio te
behouden c.q. te verbeteren is omschreven welke zorg in aanmerking komt voor het onderbrengen
in de coöperatie. Het betreft hier medisch specialistische topklinische of topreferente zorg; medisch
specialistische behandelingen met een laag volume (schaarse zorg); medische aandoeningen of
behandelingen waar door de wetenschappelijke verenigingen, IGZ en/of zorgverzekeraar
volumenormen zijn gesteld; acute zorg of dure investeringen met een relatief laag gebruik
(medische apparatuur). Op basis van de criteria en de uitkomsten van het overleg van de
stafbesturen met de maatschappen is een eerste selectie gemaakt van potentiële activiteiten van
de coöperatie. Er is een stappenplan opgesteld ter nadere uitwerking van deze activiteiten.
ZGT blijft tevens investeren in bestaande contacten met overige ziekenhuizen in de regio,
waaronder die met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk) en de Saxenburgh groep,
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg.
Samenwerking met huisartsen
Huisartsen zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij klachten en ziekten. Ze staan dicht bij de
mensen. Daarom wil ZGT altijd bereikbaar zijn voor huisartsen, 24 uur per dag en zeven dagen per
week. Ons bureau ZGT Lijn 1 -2 levert diensten aan huisartsenpraktijken in de regio om
samenwerking verder te versterken en om zorg dichtbij de patiënt te realiseren. Een voorbeeld van
een plek waar huisartsen nauw samenwerken met medisch specialisten is de Centrale
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Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp die in Almelo op één locatie georganiseerd zijn. De
patiënten worden door deze samenwerking beter en sneller geholpen. Op bestuurlijk niveau voert
ZGT structureel overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsengroepen (HAGRO’s) van de
regio Hengelo en de Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA) van de regio Almelo. Eind 2012 zijn
vanuit de Raad van Bestuur en het Stafbestuur extra gesprekken gevoerd met de huisartsen in de
regio.
Samenwerking met zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars hebben als geldverstrekker aan zorgaanbieders een belangrijke regiefunctie in
het bepalen van het zorglandschap. ZGT voert jaarlijks bestuurlijk overleg met zorgverzekeraars
waarbij productieafspraken en concentratie & spreiding van zorg belangrijke gespreksonderwerpen
zijn.
Samenwerking met gemeenten
ZGT voert periodiek overleggen met burgemeesters en wethouders van Almelo en Hengelo over het
zorgaanbod en zorgbeleid in de betreffende gemeenten.
Samenwerking met universiteiten en hogescholen
De komende jaren blijft ZGT de lopende samenwerking met universiteiten en hogescholen op
gebied van zorg, onderwijs en onderzoek voortzetten en inspelen op nieuwe kansen en
ontwikkelingen die zich voordoen.
Saxion Hogeschool heeft per 1 oktober 2012 de heer ir. M.D.I. Lansbergen benoemd als Associate
Lector. Deze benoeming betekende de formele start van de samenwerking tussen Saxion en ZGT
waarbij gezamenlijk wordt ingezet op het ontwikkelen van kwaliteit, veiligheid en technologie in
zorg- en welzijnsorganisaties.
In 2012 heeft ZGT een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Twente afgesloten met
betrekking tot het gezamenlijk opzetten van een postdoctorale opleiding tot ziekenhuisingenieur.
De opleiding zal in 2013 starten.
Samenwerking met andere partners
Met andere zorgpartners in de regio wordt ervoor zorg gedragen dat er daadwerkelijk
een keten van zorg voor de patiënt ontstaat. Denk hierbij aan verloskundigen,
thuiszorginstellingen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, GGZ-instellingen, derdelijns expertise
centra, etc.

3.5
3.5.1

Medewerkers
Personeelsbeleid

Gebaseerd op de organisatiebrede ambitie die ZGT koestert en de verschillende (externe)
ontwikkelingen is in 2012 de beleidsvisie P&O 2012-2016 opgesteld. De P&O doelstelling zoals in
deze beleidsvisie geformuleerd luidt als volgt: ‘Het duurzaam voorzien in de talenten die ZGT op de
diverse posities op wisselende momenten nodig heeft om haar ambitie te realiseren’
Deze P&O doelstelling is op de volgende strategische pijlers gefundeerd:
•
Duurzame Inzetbaarheid
•
Strategische personeelsplanning & arbeidsmarktcommunicatie
•
Het nieuwe werken
•
Leiderschap- & talentontwikkeling
•
E-HRM
Duurzame inzetbaarheid
Met duurzame inzetbaarheid wordt bedoeld: ‘het vermogen van een medewerker om nu en in de
toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie, en daarbij zelf ook meerwaarde te
ervaren’. Ten behoeve van een duurzame inzet van onze medewerkers is het ‘huis van
werkvermogen’ geïntroduceerd. Dit concept laat zien dat duurzame inzetbaarheid uit meerdere
invalshoeken kan worden benaderd. Een inspanning die daar rekening mee houdt heeft de grootste
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kans van slagen. In 2012 is het ‘huis’ geïntroduceerd onder de leidinggevenden en medewerkers
en werd het in verschillende werkvormen (o.a. spreekuur bedrijfsarts, SMO, loopbaantrajecten en
leeftijdsgebonden workshops) doorgevoerd.
Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan een duurzame inzet van medewerkers. Veiligheid,
gezondheid en welzijn van elke medewerker staat voorop. Om dit te waarborgen is het strategisch
arbobeleidsplan opgesteld. De RI&E maakt onder andere deel uit van dit plan; in 2012 is deze
afgerond en getoetst en is er een plan van aanpak gegenereerd.
Strategische personeelsplanning & arbeidsmarktcommunicatie
Met behulp van een strategische personeelsplanning ontstaat inzage in het huidige
personeelsbestand en wordt inzichtelijker wat de behoefte aan personeel is op de korte en
middellange termijn. Op basis van strategische personeelsplanning kan de
arbeidsmarktcommunicatie van ZGT worden uitgedragen via verschillende wervingskanalen en
worden afgestemd op de verschillende doelgroepen. Er is er in het kader van strategische
personeelsplanning een pilot uitgevoerd binnen het Facilitair Bedrijf op basis van de HR3P
methode. Tevens is er een handleiding opgesteld voor het uitvoeren van strategische
personeelsplanning (zowel kwantitatief als kwalitatief) en is er een start gemaakt met het maken
van een strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan.
Het nieuwe werken
Door het ontwikkelen van een flexibel in te richten arbeidsvoorwaardenpakket (‘het nieuwe
werken’) wil ZGT inspelen op veranderende interne en externe ontwikkelingen (mits de
patiëntenzorg het toelaat) en daarmee een op maat gesneden pakket ontwikkelen voor de
medewerker. Afgelopen jaar zijn plannen rondom dit onderwerp opgesteld in samenspraak met de
Ondernemingsraad.
Leiderschap- & talentontwikkeling
Ten behoeve van de invoering van de RVE’s is er een management development (MD) programma
opgezet voor de medisch- en bedrijfskundig managers, zodat zij de nieuwe taken en de daarbij
behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een adequate wijze kunnen uitvoeren. De
unithoofden en stafafdelingen zullen eveneens het MD programma gaan doorlopen.
Daarnaast is in 2012 de ZGT Leergang voor Bedrijfskunde afgerond ten behoeve van het
ontwikkelen van (leiderschap)potentieel binnen ZGT. Ten behoeve van het structureel ontwikkelen
van medewerkers is er gewerkt aan de invoering van een uniform kwaliteitspaspoort (KPP). Vanuit
de ZGT Academie worden deskundigheidsnormen per functiegroep aangeboden, waarmee het
verantwoordelijk management beter in staat is adequaat bij- en nascholing te organiseren. Tevens
is de gesprekscyclus (jaar(plan)gesprek, voortgangsgesprek en het beoordelingsgesprek) een
belangrijk hulpmiddel in het ontwikkelen van de medewerker. Met betrekking tot dit instrument
heeft er in 2012 een pilot plaatsgevonden binnen de top van de organisatie.
E-HRM
Het doel van de invoering van E-HRM is te investeren in de medewerkers van ZGT door middel van
het digitaliseren van HR processen in combinatie met toepassing van selfservice concepten. In
2012 zijn de solutions met betrekking tot verzuim ingevoerd.

3.5.2

Opleidingen, onderwijs en onderzoek

Toename van specifieke behandelmogelijkheden en steeds verdergaande technische
ontwikkelingen vragen voor het overgrote deel specifieke competenties van medewerkers. Daarom
worden professionals continu opgeleid en bijgeschoold en zijn zij in grote mate deskundig op hun
eigen specialisme. ZGT heeft deskundigheid van het personeel als belangrijke kernwaarde
benoemd. Het behouden en uitbreiden van opleidingen binnen ZGT en het binnenhalen van
bijbehorende fondsen was gedurende 2012 een belangrijk streven.
ZGT Academie
Het in 2011 goedgekeurde businessplan voor de ZGT Academie werd in 2012 verder uitgewerkt. De
ZGT Academie waarin de onderwijsactiviteiten gebundeld worden vormt een onderdeel van het
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stafbureau P&O. Opleidingsfunctionarissen zijn druk bezig de ambities om ZGT als
opleidingsziekenhuis te profileren, te bewerkstelligen. De ZGT Academie bevordert de
deskundigheid van medewerkers door begeleiding en ondersteuning te bieden bij zowel medische
als niet-medische opleidingen. Op deze manier wordt de kwaliteit van de opleidingen naar een
hoger plan getild. Er is een planning gemaakt waarin alle opleidingen eind 2014 hun nieuwe
curriculum beschreven moeten hebben. Een ander belangrijk onderdeel van de ZGT Academie is
het organiseren van trainingen voor medewerkers.
Aanbod opleidingen in 2012:
Medisch specialistische vervolgopleidingen
Anesthesiologie
Heelkunde
Interne geneeskunde
Radiologie
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde
Klinische farmacie
Niet medische opleidingen
Verpleegkundige (HBO-V en MBO-V)
Zorgassistent
Verpleegkundig specialist/ Physician assistant
Verpleegkundige vervolgopleidingen (IC, CC,
SEH, hemodialyse, oncologie, kinder, kraam,
recovery, MDL, MC, Geriatrie, Obstetrie,
Palliatieve zorg)
Operatieassistent/ anesthesiemedewerker

Klinische chemie
Klinische fysica
Klinische psychologie
Psychiatrie
Urologie
Huisartsengeneeskunde
Tropengeneeskunde

Ziekenhuishygiënist
Gipsverbandmeester
Doktersassistent/ (medisch) secretaresse
Duaal Medisch Beeldvormende
Radiotherapeutische en Technieken (MBRT)

Daarnaast worden stages aangeboden o.b.v. onderlinge afspraken met opleidingsinstellingen.
Tevens zijn vanuit de ZGT Academie in 2012 meerdere congressen en symposia georganiseerd. Zo
werd voor de 13e keer het internationale Symposium Diabetische Voet georganiseerd.
Wetenschapsbureau
Naast het aanbieden van een breed pakket aan opleidingen en onderwijs, biedt ZGT ook
ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek. In 2012 werd het wetenschapsbureau opgezet als
onderdeel van de ZGT Academie. Van hieruit wordt ondersteuning geboden aan medewerkers in
het doen van klinisch relevant (patiëntgebonden) wetenschappelijk onderzoek. Er is tevens een
epidemioloog aan het bureau verbonden.
Promovendi en wetenschappelijke publicaties
In 2012 zijn twee medisch specialisten van ZGT gepromoveerd:
17-09-12 J. Neve (Metabolic aspects of obesity and lean PCOS)
23-10-12 S. Braak (Cone-beam CT-guidance in Interventional Radiology)
Daarnaast zijn twee specialisten buiten ZGT gepromoveerd op onderzoek dat (deels) plaatsvond
binnen ZGT:
09-02-12 E. Schoenmaeckers: Laparoscopic ventral and incisional hernia repair, the follow up)
06-09-12 K. Mui (Aherosclerotic renal artery stenosis)
In de bijlage bij dit jaardocument is een lijst van wetenschappelijke publicaties, dissertaties en
voordrachten van ZGT-ers opgenomen.
Certificering Topklinisch ziekenhuis
Voor ZGT is opleiding, onderwijs en onderzoek een tweede kerntaak, naast patiëntenzorg. ZGT
hoopt in 2013 het lidmaatschap van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) te realiseren. Gedurende 2012 zijn er vanuit de ZGT Academie voorbereidingen
getroffen ten behoeve van de aanvraag. Om voor lidmaatschap van de STZ in aanmerking te
komen dient ZGT een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van medisch, verpleegkundig en
zorggerelateerd onderwijs, topklinische patiëntenzorg en medisch onderzoek. Er is gestuurd op een
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aantal noodzakelijke ontwikkelingen/ activiteiten welke voorwaardelijk zijn voor het lidmaatschap.
Te denken valt aan:
• 80% van de medisch specialisten van opleidende vakgroepen heeft een Teach the Teacher
cursus gevolgd
• De kwaliteitszorgcyclus m.b.t. de medische vervolgopleidingen is vorm gegeven en geborgd
• De oprichting van het wetenschapsbureau, als onderdeel van de ZGT Academie
• Inventariseren van de topklinische functies binnen ZGT
Als gevolg van de positieve vorderingen is er in november 2012 door de Raad van Bestuur een
verzoek ingediend bij de STZ tot toetreding. Het bestuur van de STZ zag geen bezwaar en heeft
ingestemd met een visitatie. De visitatie staat gepland op 23 oktober 2013.
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4.

Organisatie
4.1

Reorganisatie

Aanpassing structuur: Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s)
Het doel van de RVE-structuur is het creëren van een plattere organisatiestructuur. Met de
invoering van de RVE-structuur werd het aantal managementlagen van vier teruggebracht naar
drie. ZGT streeft hiermee naar meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie. Bovendien wil
ZGT de medisch specialist meer betrekken bij de ziekenhuisorganisatie. De RVE-structuur maakt
medisch specialisten medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.
In 2011 zijn stappen gezet om voor medio 2012 via een reorganisatie tot de RVE-structuur te
komen. In september 2011 is het definitieve besluit voor de reorganisatie genomen. Er was bewust
gekozen om de definitieve besluitvorming uit te stellen tot na de fusie van de medische staven
(fuseerden per juli 2011).Een stuurgroep RVE, onder leiding van een projectdirecteur RVE a.i.,
heeft een implementatieplan RVE ZGT opgesteld en organogrammen van de nieuwe structuur,
welke ter advisering zijn voorgelegd aan de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het Stafbestuur.
In de nieuwe structuur beslaat elke vakgroep een aparte RVE die wordt aangestuurd door een
medisch manager en een bedrijfskundig manager. Vanuit de stuurgroep en de diverse werkgroepen
zijn voorstellen ontwikkeld m.b.t. de structuur per RVE (denk aan stafafdelingen, derde
managementlaag, etc.)
Eind 2011 is gestart met de werving van de medisch managers en de bedrijfskundig managers. In
maart 2012 is de rol en taakverdeling van de Raad van Bestuur en Stafbestuur nader vastgesteld.
Ten aanzien van de rol van de Raad van Toezicht is geen sprake van wijziging in de RVE-structuur.
Per mei 2012 is de RVE-structuur van start gegaan. Vanaf dat moment werden de medisch en
bedrijfskundig managers verantwoordelijk voor het aansturen van de RVE’s. De functie van
directeur zorg kwam hiermee vanaf dat moment te vervallen. De RVE-managers hebben in de
zomermaanden hun ondernemingsplannen opgesteld.
Positie Stafbestuur in RVE-structuur:
In samenspraak met het Stafbestuur heeft de Raad van Bestuur een voorstel gedaan met
betrekking tot aanpassing van de overlegstructuur om de nauwere betrokkenheid van het
Stafbestuur bij de strategische beleidsvoering vorm te geven. In de nieuwe overlegstructuur zullen
vanuit het Stafbestuur twee leden, waaronder de voorzitter, als toehoorders met spreekrecht,
deelnemen aan de Raad van Bestuurvergaderingen. Eind 2012 werd de nieuwe overlegstructuur
akkoord bevonden en deze is 1 januari 2013 van start gegaan.
Derde managementlaag
De Raad van Bestuur heeft, na positieve adviezen van de adviesorganen, in juli definitief besluit tot
reorganisatie van de derde managementlaag genomen. In overleg met Ondernemingsraad en RVEmanagement zijn de organogrammen per RVE opgesteld. Bovendien zijn gesprekken gevoerd met
medewerkers die op dat moment deze derde managementlaag vormden. Deze derde
managementlaag wordt gevormd door meewerkende unithoofden, die verantwoordelijk zijn voor de
dagelijkse aansturing van de uitvoerende medewerkers. Er is bewust gekozen voor meewerkende
unithoofden, zodat zij goed zichtbaar zijn op de werkvloer. In december werd de definitieve positie
van de betrokken medewerkers vastgesteld. Een deel had aangegeven terug te willen naar hun
professionele (uitvoerende) functie. De overige medewerkers, die geen positie toegekend hadden
gekregen, werden boventallig verklaard en kwamen in een mobiliteitsregeling. Deze medewerkers
konden worden benoemd (voor zover dit mogelijk was) in nog openstaande vacatures in andere
functies. De meeste benoemingen van de unithoofden zijn per 1 januari 2013 ingegaan, waarmee
de reorganisatie voltooid is.
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Wijzigingen in ondersteunende afdelingen/medewerkers
•
Kwaliteit en Veiligheid (K&V): Er is besloten een apart stafbureau K&V in te richten dat
ressorteert onder de Raad van Bestuur (portefeuillehouder K&V). Het stafbureau K&V wordt
bemenst door de reeds aanwezige medewerkers K&V, die eerder onderdeel van het
stafbureau Raad van Bestuur waren. De verwachting is dat de vacature voor een hoofd
stafbureau K&V per 1 april 2013 ingevuld kan worden.
•
Informatievoorziening: Er is een extern adviseur a.i. aangesteld die functioneert als
kwartiermaker om het stafbureau Informatievoorziening vorm te geven. Het nieuwe bureau
zal medio 2013 van start gaan.
•
Beleidsondersteuning: Per december 2012 zijn de beleidsmedewerkers zorg (logistiek)
overgeheveld naar het stafbureau Raad van Bestuur. Zij worden aangestuurd door de
Secretaris Raad van Bestuur.
•
Regiecentrum Zorglogistiek: Het regiecentrum wordt als afdeling aangestuurd door een
bedrijfskundig manager die daarnaast ook een aantal RVE’s aanstuurt.
Management development (MD)
Het RVE-management en de managers van de stafafdelingen zijn per mei 2012 van start gegaan
met het management development programma. Dit programma zal een jaar duren. Daarnaast zal
begin 2013 een MD traject voor front-office medewerkers van de stafdiensten en een traject voor
de unithoofden starten. Op korte termijn wordt een interne Regiegroep ingericht die de regie voert
over het MD traject en het bredere traject van organisatieontwikkeling.
Managementinformatie
De eerste versie van het dashboard met managementinformatie ten behoeve van het RVEmanagement is gereed en beschikbaar voor het management. Het dashboard bevat actuele
informatie op RVE niveau over productie, kosten, personeel, processen en K&V.
Evaluatie invoering RVE-structuur
Per januari 2013 zal de RVE-structuur, met bijbehorende managementinformatie en
sturingsmechanismen, volledig gaan functioneren. In mei 2013 wordt een evaluatie uitgevoerd van
de invoering van de RVE-structuur. Aspecten die hierbij beoordeeld worden zijn:
Effecten voor de patiëntenzorg (Kwaliteit en Veiligheid)
Toedeling van verantwoordelijkheden naar RVE-management
Samenwerking RVE-management
Overlegstructuur
Rapportagelijnen/ managementinformatie
Besluitvormingsprocessen
Fusies van maatschappen
Per januari 2012 fuseerden binnen ZGT de vakgroepen anesthesie, dermatologie, intensivisten en
longartsen. De maatschappen kindergeneeskunde zijn per 1 juni 2012 gefuseerd en de cardiologie
per 1 januari 2013. Op twee vakgroepen na (oogheelkunde en KNO) zijn alle vakgroepen binnen
ZGT gefuseerd.
De toenemende noodzaak tot verdere specialisatie om kwaliteit, ook op lange termijn, te
garanderen heeft geleid tot fusies tussen maatschappen van verschillende ziekenhuizen.
De vakgroepen radiologie van ZGT, Medisch Spectrum Twente (MST) en Streekziekenhuis Koningin
Beatrix (SKB) zijn per 1 januari 2012 gefuseerd. Per 1 januari 2013 zijn de vakgroepen chirurgie
van ZGT en Saxenburgh groep gefuseerd. Ten aanzien van deze fusies geldt dat het initiatief
daartoe steeds vanuit de maatschappen wordt genomen. De Raad van Bestuur acht het hierbij van
groot belang en ziet erop toe, dat de fusies niet leiden tot verplaatsing van medische activiteiten
met eventueel (negatieve) gevolgen voor patiënten.

4.2
4.2.1

ICT, onderhoud en gebouwen
ICT

Verbetering Dossiervoering/invoering Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
Het project Verbetering Dossiervoering/EPD is gericht op het realiseren van de doelstelling: het
verbeteren van de veiligheid voor de patiënt door het realiseren van een geüniformeerd en
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geïntegreerd digitaal patiëntendossier dat voor elke (geautoriseerde) professional op alle tijden en
alle (benodigde) plaatsen beschikbaar is. In 2011 is het verpleegkundig deel van patiëntendossier
op alle klinische afdelingen uitgerold. Invoering van het medisch deel is in 2011 gestart bij de
vakgroep chirurgie. In 2012 zijn de volgende vakgroepen digitaal gaan werken: urologie,
orthopedie, longgeneeskunde, psychiatrie, plastische chirurgie, anesthesie, dermatologie,
reumatologie en geriatrie. Volgens de planning werken alle vakgroepen eind 2013 met een digitaal
patiëntendossier. De ZGT Academie organiseert de scholing voor alle gebruikers van het digitale
dossier. Voor zowel het verpleegkundig- als het medisch dossier wordt met een groep gebruikers
regelmatig overlegd over de doorontwikkeling van de dossiers.
Elektronisch voorschrijven
Elektronisch voorschrijven van medicatie in de kliniek is in 2011 ingevoerd. In 2012 is gestart met
een pilot elektronisch voorschrijven van medicatie op de polikliniek bij het specialisme
reumatologie. Deze pilot is naar tevredenheid verlopen. In 2013 wordt het elektronisch
voorschrijven ook bij de andere specialismen doorgevoerd.
Patiëntenportaal
In 2012 is een projectgroep gestart met de voorbereidingen voor het realiseren van een
patiëntenportaal. Met het beveiligde patiëntenportaal participeren patiënten via internet in hun
eigen zorgproces en kunnen zo actiever betrokken worden bij hun eigen behandeling. Het
patiëntenportaal maakt het voor patiënten mogelijk om online afspraken te plannen en
vragenlijsten t.b.v. diagnostiek of behandeling online in te vullen. De psychiatrie zal eind januari
2013 live gaan als pilotafdeling. Hierna zal gedurende 2013-2014 gefaseerd voor de rest van ZGT
het patiëntenportaal worden uitgerold.
ICT-ontwikkelingen
Naast de bovengenoemde projecten werd er in 2012 verder gewerkt aan de voorbereidingen voor
het vervangen van de infrastructuur die de werkplekken geschikt maakt voor de nieuwe kantoor
automatisering. Hiervoor is de hardware op circa 2200 werkplekken vervangen en is de migratie
naar Windows 7 op circa 2450 werkplekken gerealiseerd. MS Exchange 2003 is gemigreerd naar
MS Exchange 2010. Op dit nieuwe Windows 7 platform kan de kantoorautomatisering verder
worden uitgerold zoals onder andere:
Installatie MS Office 2010, inclusief MS Outlook 2010
Invoering van een systeem ten behoeve van ‘versneld inloggen’
Vervanging van firewalls
Ook is in 2012 het printerpark volledig vervangen door de “follow me” functionaliteit om vanaf alle
werkplekken naar alle printers te kunnen printen. Nieuw is dat vanaf alle multifunctionals
documenten kunnen worden gedigitaliseerd naar meerdere documentformaten.
Verder zijn een aantal systemen vervangen in verband met de afschrijving ervan. Zo zijn er onder
andere nieuwe firewalls in gebruik genomen die ZGT gegevens nog beter kunnen beschermen
tegen risico’s van buitenaf. Steeds meer medewerkers en medisch specialisten maken gebruik van
de mogelijkheden die de ZGT Cloud hun biedt. Zij hebben met hun eigen apparaat toegang tot de
mailfunctionaliteit en, indien hiervoor de rechten zijn uitgegeven, tot hun volledige ZGT desktop,
inclusief het EZIS. Daarnaast zijn er diverse projecten geweest om de technische randvoorwaarden
hiervoor in te vullen, voorbeelden zijn: een SharePoint omgeving t.b.v. het ZGT patiëntenportaal
en diverse koppelingen met deelsystemen t.b.v. CS PDMS IC.
Informatiebeveiliging
In het najaar van 2010 heeft ZGT een audit laten uitvoeren op de norm informatiebeveiliging, NEN
7510. Deze norm valt onder het toezichtterrein van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
In 2011 is duidelijk geworden dat ZGT op alle punten voldoet aan het gewenste niveau. Hiertoe is
een gedragscode ontwikkeld: ‘Gedragscode informatiebeveiliging en gebruik ICT-faciliteiten
Ziekenhuisgroep Twente’, welke is opgenomen in het kwaliteitsportaal. Deze gedragscode
omschrijft het gebruik van alle informatie en ICT-faciliteiten ter beschikking voor ZGT. Een
instrument ter borging van de gedragscode is onder andere de inzet van een mystery guests om de
informatieveiligheid te toetsen.
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4.2.2

Gebouwen en onderhoud

Gebouwen en onderhoud
In 2012 werden onder andere de volgende verbouwingen afgerond: Afdeling opname- en
preoperatieve screening, CSA en IC te Almelo en MRI te Hengelo. Gestart werd met de nieuwbouw
van het laboratorium voor microbiologie (Labmicta) op de voormalige ROC-locatie naast ZGT
Hengelo en met de verbouwing van de kinderafdeling te Almelo. Verder waren de volgende
verbouwingen in voorbereiding: de poliklinieken chirurgie en kaakchirurgie te Almelo en
poliklinieken dermatologie, geriatrie en reumatologie te Hengelo. Eveneens in 2012 werd de
asbestsanering van de zolders te Hengelo afgerond en de compartimentering van het medische
gassennet te Almelo. In het kader van meerjarenonderhoud werden diverse installatieonderdelen
vervangen. In relatie tot huisvestingsplanning is de strategische verkenning lange termijn
huisvestingsplan (LTHP) in september afgerond. Deze zal tezamen met de projectplannen Herfsten Lenteplan het nieuwe LTHP vormen, welke in 2013 aan de Raad van Bestuur wordt aangeboden.
Brandveiligheid
In 2012 zijn de bouw- en installatietechnische werkzaamheden te Hengelo in het kader van de
brandveiligheid afgerond en heeft ZGT Hengelo een nieuwe gebruiksvergunning gekregen. In 2012
zijn de werkzaamheden te Almelo op basis van een convenant met de gemeente Almelo gestart en
deze worden begin 2013 afgerond. In 2012 is een start gemaakt met het in eigen beheer
uitoefenen van BHV- en ontruimingsoefeningen door een in 2011 aangestelde trainer. In onderlinge
afstemming met de brandweer zijn afspraken gemaakt om te komen tot een op elkaar afgestemde
en optimaal mogelijke “BIO-organisatie” in relatie tot brandveiligheid. BIO staat in deze voor
Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen.

4.3

Samenleving en belanghebbenden

Economische meerwaarde voor de omgeving
ZGT neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door hoogwaardige kwaliteit van zorg zo
kosten-effectief mogelijk te bieden. ZGT speelt vanwege haar grote omvang een belangrijke rol in
de werkgelegenheid en opleidingsplaatsen binnen de regio.
Steun aan maatschappelijke doelen
•
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. ZGT is de preferred supplier voor de
stichting. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door medici en niet-medici van ZGT.
Zij doen dit op vrijwillige basis. Medewerkers kunnen aangeven of zij vrijwillig één euro (of
meer) per maand willen doneren aan ZGT Overzee.
•
ZGT is ook een samenwerking aan het vormgeven met de stichting Medic. Medic is een
vrijwilligers organisatie die medische hulpgoederen en diensten helpt te verstrekken aan
behoeftigen in economisch achtergebleven gebieden.
•
De Raad van Bestuur gaf in 2009 een startsubsidie aan het initiatief van de artsassistenten en co-assistenten om door middel van een benefietgala geld in te zamelen voor
een koelwagen voor de voedselbank. Vanwege het succes ervan wordt dit evenement
jaarlijks herhaald.
Deelname aan activiteiten in de omgeving
•
FBK Games: 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 2012
vond het evenement plaats op zondag 24 mei.
•
Maatschappelijk Plein Twente: ZGT is samen met Trivium Meulenbelt Zorg deelnemer in het
Maatschappelijk Plein van FC Twente. Het Maatschappelijk Plein Twente is een
samenwerking tussen FC Twente, ‘Scoren in de wijk’ en organisaties die werkzaam zijn in
het maatschappelijk veld. De organisaties komen uit de sectoren werk, wonen, zorg,
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onderwijs en welzijn en hebben allen als doel om hun eigen maatschappelijke
verantwoordelijkheid in deze bijzondere omgeving vorm en verder inhoud te geven.
Samenwerking met Heracles Almelo: ZGT heeft een overeenkomst met Heracles afgesloten
waarin is afgesproken dat een deel van de bezoekers van een thuiswedstijd van Heracles
op het terrein van ZGT kunnen parkeren. Aangezien de wedstrijden altijd ’s avonds en in
de weekenden plaatsvinden, is er voldoende ruimte op het parkeerterrein van ZGT. Door
deze samenwerking is Heracles in staat op de bestaande locatie de nieuwbouw van het
stadion te realiseren en geeft ZGT invulling aan haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid jegens haar directe omgeving.

Milieubeleid
In 2012 zijn diverse audits uitgevoerd in kader van milieuaspecten, te denken valt aan vervoer
gevaarlijke stoffen, gassenopslag en dergelijke. Daarnaast is een onderzoek afgerond m.b.t.
energiezuiniger gebruik van installaties. Op grond van deze audits en onderzoeken is een aantal
verbetermaatregelen doorgevoerd. De milieuprestaties zijn opgenomen in de milieujaarrapportage.
ZGT Hengelo heeft in 2012 een nieuwe milieuvergunning gekregen. Het duurzaamheidproject met
de gemeente Almelo (biogas, lakesource koeling) is afgerond. In 2013 krijgt dit een vervolg
aangaande lakesource koeling.
Crisis beheersing en rampenopvang
Het ZGT-ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) is in 2012 herschreven en in juli geaccordeerd
door de Raad van Bestuur. In verband met de reorganisatie is de rol van de bedrijfskundig
manager hierin opgenomen en beschreven.
In het kader van opleiden, trainen en oefenen (OTO) ZiROP hebben in 2012 meerdere workshops
en oefeningen plaatsgevonden binnen ZGT. ZGT heeft voor de opleidingen, trainingen en
oefeningen via het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) € 74.326,00 aan OTO-middelen
ontvangen, dit is besteedt aan E-learning, workshops en oefeningen
•
Workshop SEH, OK en IC, verzorgd door opleiders van Code Rood.
•
Er vonden twee succesvolle real life oefeningen plaats op de SEH’s van beide locaties.
Hierbij werden per locatie 37 Lotus slachtoffers ingezet. Hierdoor werd de oefening als
realistisch en zeer leerzaam ervaren.
•
De bedrijfskundig managers hebben in juli een workshop gehad en vier van de acht hebben
deelgenomen aan de table top oefening voor het crisisteam. Tijdens deze oefening was op
elke locatie ook een operationeel team acute zorg aanwezig. Deze oefening vond plaats op
30 november 2012. De oefening was erg leerzaam en leverde veel input voor het
herschrijven van het ZiROP 2013.
•
Het e-learningprogramma ZiROP.nl wordt ingezet vanaf medio 2013.
Regionaal is men vanuit het ROAZ bezig met het project ‘Netcentrisch werken in de witte kolom’.
Hierbij worden de landelijke richtlijnen en de richtlijnen van de veiligheidsregio gevolgd. De Raad
van Bestuur van ZGT heeft aangegeven hierin mee te gaan. ZGT heeft geparticipeerd in de
regionale projectgroep voor de ontwikkeling van netcentrisch werken. In 2013 wordt gestart met
het opleiden van informatiecoördinatoren voor de crisisbeleidsteam zodat het netcentrische werken
geïmplementeerd kan worden. Voor 2013 is wederom een intensief OTO-jaarplan opgesteld. Deze
aanvragen zijn gehonoreerd door de ROAZ.
Vrijwilligers in ZGT
ZGT zal per 2013 de samenwerking met de Unie Van Vrijwilligers (UVV) opzeggen. Deze keuze is
ingegeven vanuit de visie op gastvrijheid, de verantwoordelijkheid van de RVE’s voor gastvrijheid
en service binnen hun RVE en vanuit de behoefte om meer zelf het profiel en de werving en
selectie (W&S) van de vrijwilligers in ZGT te bepalen. In 2013 zal het nieuwe vrijwilligersbeleid
vorm gegeven worden.
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4.4 Financieel beleid
Het financiële beleid van ZGT is gericht op een structureel goede vermogenspositie, maar de
realisatie ervan wordt door de voortdurend wisselende externe factoren waaronder het
overheidsbeleid beïnvloed. Het overheidsbeleid heeft een aanzienlijke verandering in het regionale
zorglandschap in petto: marktwerking, concentratie van medische functies als gevolg van
specialisaties tussen de ziekenhuizen en een steeds breder wordend bereik van de zorginkoop door
zorgverzekeraars spelen hierin een centrale rol. De banken stellen daarnaast steeds stringentere
eisen aan het verstrekken en verlengen van leningen. Voor de continuïteit van de organisatie is
daarom een goede vermogenspositie noodzakelijk.
In 2012 zijn er enkele grote veranderingen van belang voor het financiële beleid.
extern: overgang van DBC’s naar DBC Zorgproductensystematiek
intern: vorming van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE)
Overgang van DBC’s naar DBC Zorgproducten
In 2012 zijn met de invoering van de DBC Zorgproductensystematiek belangrijke veranderingen
doorgevoerd in de bekostiging van ziekenhuizen en medisch specialisten. De invoering van de
registratie van zorgproducten is in 2011 zorgvuldig door ZGT voorbereid en verliep in 2012 volgens
plan.
In het “overgangsjaar” 2012 lopen DBC’s en zorgproducten nog door elkaar:
nieuwe zorgproductensystematiek voor zorgtrajecten gestart vanaf 1-1-2012
oude DBC-systematiek voor zorgtrajecten die gestart zijn voor 1-1-2012
Het totaal van de declaraties in 2012 betreft voor 40% DBC’s en 60% zorg- en overige producten
waaronder de zogenaamde add-ons voor de IC-dagen en dure geneesmiddelen.
Voor de financiële afwikkeling van het zogenaamde schaduwbudget moeten daarnaast ook nog
parameters en andere verrichtingen worden geregistreerd volgens de oude FB-systematiek.
Gelijktijdig met de invoering van de zorgproductensystematiek is er ook een belangrijke uitbreiding
doorgevoerd voor het omzetsegment waarvoor vrije prijzen gelden (het zogenaamde B-segment):
dit aandeel is voor ZGT gestegen van ongeveer 30 naar 95%. Dat betekent dat over bijna het
gehele zorgaanbod met iedere verzekeraar moet worden onderhandeld over prijs, volume (inclusief
volume- of omzetgrenzen) en de kwaliteit van de zorg.
De facturatie van de nieuwe zorgproducten is vanwege de langdurige onderhandelingen pas vanaf
augustus 2012 langzaam op gang gekomen. Er was bij beide partijen geen betrouwbare
productinformatie beschikbaar waaraan kosten kunnen worden toegerekend om verkoopprijzen te
kunnen bepalen. Daarnaast waren landelijke onduidelijkheden over de relatie tussen de voorstellen
van de zorgverzekeraars over het hanteren vanaf 2012 van maximale declaratieplafonds of
aanneemsommen op basis van een schadelastsystematiek debet aan deze vertraging. Door
afspraken met verzekeraars over bevoorschotting zijn er uiteindelijk geen problemen opgetreden in
de liquiditeitspositie.
In de loop van 2012 bleek steeds duidelijker dat de wijzigingen in de regulering, contractering en
bekostiging in 2012 landelijk onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en dat er meerdere
interpretatiemogelijkheden van de regelgeving zijn, waardoor er een financieel uitermate complex
geheel is ontstaan. Eind 2012 stelde de koepel van de ziekenhuizen (NVZ) in nauw overleg met
verzekeraars (ZN) en het ministerie (VWS) een “Handreiking omzetverantwoording 2012” op. In
december 2012 stuurde de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) een brandbrief
aan de minister over de te verwachten problemen bij de jaarafsluiting. In februari 2013 keurde de
NZA de opgestelde “Handreiking omzetverantwoording 2012” goed, werd de landelijke “grouper”
alsnog gecertificeerd en gaf de accountantsbranche een zogenaamde NBA-alert af met
aanwijzingen voor de controle van de jaarrekeningen. In voorgaande jaren was de jaarrekening
eind februari zo goed als gereed en kon de accountantscontrole starten, nu zijn in april 2013 de
meeste ziekenhuizen nog volop bezig met de verantwoording van het omzetdeel uit de
jaarrekening volgens de specificaties van de Handreiking.
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Invoering Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE)
Zoals in paragraaf 4.1 toegelicht is, is in mei 2012 de RVE-structuur ingevoerd. De lopende
begroting 2012 is per die datum omgezet naar de nieuwe structuur. Daarnaast is ook de inhoud
van de managementinformatie aangepast. Iedere RVE heeft permanent in de vorm van een
dashboard, informatie ter beschikking waarmee kerninformatie over productie, personeel, financiën
en (kwaliteit van) processen gerapporteerd wordt. De inhoud van de dashboardinformatie wordt
vooral voor de sturing op het verantwoordelijkheidsgebied kwaliteit en voor de productie van de
ondersteunende RVE’s in 2013 verder ontwikkeld.
Financiële verloop 2012
In 2011 en 2012 zijn diverse maatregelen genomen om structureel een positief exploitatieresultaat
te kunnen behalen, waaronder de concentratie van dure voorzieningen, reductie van de
beddencapaciteit en de vorming van de RVE’s, die moet leiden tot een vermindering van de kosten
van de leidinggevendenstructuur. In de begroting 2012 is rekening gehouden met de structurele
doorwerking van de kortingen uit 2011 ten bedrage van € 6,1 miljoen en in 2012 aanvullend € 1,3
miljoen. Het budget van de PAAZ is als gevolg van overheidsmaatregelen en de invulling ervan
door het Zorgkantoor Menzis in 2012 met 10% gekort: circa € 0,7 miljoen. Het BTW-percentage is
eind 2012 gestegen van 19% naar 21%; dit betekent voor de ziekenhuissector een directe
verhoging van de materiële kosten.
In een meerjarenvergelijking van de bedrijfslasten en –opbrengsten moet rekening gehouden
worden met de verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen in 2011: de orthopediefunctie is vanaf
september 2011 geheel ondergebracht in OCON; het klinisch chemisch laboratorium in Medlon.
Hierdoor ontstaat met name een verschuiving van personeelskosten naar materiële kosten
(namelijk van kosten van in rekening gebrachte dienstverlening).
De personeelskosten stegen in 2012 niet, de personeelsformatie daalde met 6,4%. Belangrijkste
effecten zijn de CAO-doorwerking en de verschuivingen door de verzelfstandiging van Medlon en
OCON in 2011. Een goede vergelijking van de jaarcijfers van voorgaande jaren is daardoor niet
mogelijk.
Eind 2011 is beleid waaronder een tijdelijke vacaturestop in gang gezet om de personeelsformatie
structureel te verlagen. De netto personeelsformatie daalde van 2.457 in december 2011 naar
2.451 FTE in december 2012. De kosten voor PNIL (personeel niet in loondienst) bleven nagenoeg
gelijk ten opzichte van 2011.
De omvang van de gespaarde PLB-uren is in 2012 toegenomen, waarvoor cumulatief € 0,3 miljoen
is gereserveerd. In de PLB-systematiek (Persoonlijk Levensfase Budget) kunnen door de
werknemers uren worden opgespaard en worden gebruikt als zijn levensfase daartoe aanleiding
geeft; voor de werkgever kan hierdoor een stuwmeer aan gespaarde tijd ontstaan, waar op enig
moment een beroep op kan worden gedaan.
Financiële Resultaat 2012
Het Eigen Vermogen van het concern - Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente - bedraagt
€ 49,9 miljoen.
Het resultaat 2012 is als volgt:
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente:
Stichting Ziekenhuisgroep Twente:
Overige concernonderdelen:

€ 8,3 mln positief, waarvan:
€ 8,9 mln positief
€ 0,6 mln negatief

Ter versterking van de vermogenspositie is de doelstelling om ieder jaar tenminste 2% marge te
realiseren. Voor 2012 was een structureel positief exploitatieresultaat voor het ziekenhuis van
€ 4,7 miljoen begroot, wat ook gerealiseerd is. Door incidentele effecten waaronder een
verrekening van resultaten voorgaande jaren is uiteindelijk een jaarresultaat van € 8,9 miljoen
behaald.
Voor de overige concernonderdelen is er een negatief resultaat van € 0,6 miljoen voor ZGT
Vastgoed B.V., waarin het commerciële vastgoed is ondergebracht. Belangrijkste oorzaken hiervan
zijn:
relatief eenzijdige portfolio door de vrij ‘jonge’ locaties, waardoor er nu nog sprake is van hoge
boekwaarden en kapitaallasten;
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gedeeltelijke leegstand; door het aanhoudend ongunstige economische klimaat in Nederland is
met name het MCC Almelo slechts gedeeltelijk verhuurd.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste kengetallen voor het Resultaat,
Vermogen, Liquiditeit en de Solvabiliteit van het ziekenhuis in de afgelopen jaren:
Resultaat (mln € ):
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Financiele baten en lasten
Resultaat
Resultaatratio (resultaat/opbrengsten)

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

2011
246,5
237,0
-7,7
1,8
0,73%

2010
255,7
245,6
-5,0
5,0
1,96%

2009
240,3
237,7
-5,8
-3,3
-1,35%

2008
216,8
209,5
-4,9
2,4
1,11%

2007
197,1
182,5
-2,9
11,7
5,92%

Vermogen en solvabiliteit (mln € )
Eigen Vermogen
Vermogensratio (vermogen / opbrengsten)

2012
48,7
17,81%

2011
39,7
16,12%

2010
37,9
14,84%

2009
32,9
13,71%

2008
36,2
16,69%

2007
32,0
16,22%

Liquiditeit
Quick ratio
Current ratio

2012
84,33%
91,44%

2011
114,33%
104,95%

2010
152,58%
129,32%

2009
58,34%
57,67%

2008
109,83%
65,88%

2007
90,21%
64,37%

In de afgelopen jaren zijn conform de beleidsdoelstellingen de vermogenspositie en de solvabiliteit
sterk verbeterd.
De liquiditeit is in 2012 sterk beïnvloed door de invoering van de zorgproductensystematiek.
In de eerste maanden werden alleen de DBC’s gefactureerd die vanuit 2011 nog openstonden en in
de loop van 2012 gesloten werden.
De nieuwe zorgproducten die werden geopend en gesloten konden pas worden gefactureerd nadat
de vaak langdurige en complexe onderhandelingen met verzekeraars waren afgesloten en er
tarieven per zorgproduct waren
Verloop facturatie DBC en DOT per maand in 2012
overeengekomen en in het facturatiesysteem
waren vastgelegd. Deze facturatiestroom
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Voor 2013 zijn de onderhandelingen met
zorgverzekeraars al in 2012 gestart, maar de
facturatie zal ook in 2013 opnieuw vertraagd
plaatsvinden. Met verzekeraars worden opnieuw bevoorschottingsregelingen getroffen.
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Ontwikkeling Productie
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de belangrijkste productieparameters die relevant zijn
voor de bekostiging en intern fungeren als bedrijfsdrukte-indicatoren weergegeven.
Hoofdparameters productie (excl. paaz)
Opnamen
Dagopnamen
Verpleegdagen
Eerste polikliniekbezoeken
Ligduur klinisch
procentueel aandeel dagverpleging

2012
36.681
39.327
174.029
201.675
4,74
51,7%
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2011
36.383
39.577
176.821
204.179
4,86
52,1%

2010
37.609
37.387
186.543
199.604
4,96
49,9%

2009
37.215
35.072
191.488
198.220
5,15
48,5%

De teruggang van verpleegdagen heeft zich ook in 2012 doorgezet. Het aandeel dagopnamen is
structureel groter dan 50%. Dit hangt nauw samen met een gerichte sturing op het gebruik van de
klinische beddencapaciteit. Ondanks de substitutie van klinische behandelingen naar dagverpleging
is ook de gemiddelde (klinische) verpleegduur met 0,1 verpleegdag verder gedaald. De begrote
productie is in 2012 nagenoeg gerealiseerd.
Investeringen
Ziekenhuisgroep Twente heeft in het verslagjaar in totaal voor € 21,6 miljoen geïnvesteerd,
waarvan bijna € 14,1 miljoen gereed is gemeld en opgenomen is onder de materiële vaste activa.
De investeringen betreffen de volgende categorieën:
Vastgoedinvesteringen: € 12 miljoen waarvan de belangrijkste posten zijn:
- Kinderafdeling Almelo
€ 1,3 miljoen
- Asbestsanering Hengelo
€ 0,6 miljoen
- Brandveiligheid
€ 4,0 miljoen
ICT- investeringen: € 4,4 miljoen met als de belangrijkste posten:
- Elektronisch Patiënten dossier (EPD)
€ 1,3 miljoen
- Digitalisering papieren medische dossiers
€ 0,6 miljoen
Medische en overige inventarissen

€ 4,1 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 2013
In 2013 zal de zorgproductensystematiek verder worden ingebed, zowel wat betreft de verbetering
van de registratie en declaratie ervan als in het onderhandelingsproces met verzekeraars. De
definitieve financiële afronding van het schaduwbudget/transitiebedrag in het overgangsjaar 2012
zal overigens pas in 2014 plaatsvinden, zo is recent duidelijk geworden.
Intern wordt in 2013 de ingevoerde RVE-structuur verder uitgewerkt door onder andere een
herziening van de planning en controlcyclus in ZGT. Doel ervan is de interne control van de
primaire en (beleids-) ondersteunende processen te verbeteren. Niet alleen de rol van het RVEmanagement hierin en de halfjaargesprekken van het RVE-management met de Raad van Bestuur
maar ook de beleidsvoorbereiding wordt als proces herijkt.
De aanhoudende economische crisis legt steeds meer druk op de ziekenhuissector. Er was al
sprake van een landelijke maximale volumegroei van 2,5%, daarnaast wordt steeds meer
efficiency van de sector gevraagd. De onderhandelingen met verzekeraars zullen zowel op
prijs/kwaliteit als op selectieve zorginkoop steeds scherper worden. Het ‘automatisch’
uitonderhandelen van een prijscompensatie voor zowel gestegen (loon-)kosten als volumegroei is
verleden tijd. Binnen veel beperktere kaders zullen ziekenhuizen zelf keuzes moeten maken in
welke medische functies en voorzieningen geïnvesteerd wordt. Ook is sinds vorig jaar duidelijk
geworden dat het niet voldoen aan de door zorgverzekeraars opgestelde inkoopvoorwaarden op
gebied van patiëntveiligheid en kwaliteit van de zorg er toe kan leiden dat bepaalde behandelingen
niet langer gecontracteerd worden.
De samenwerking tussen ZGT en Medisch Spectrum Twente in de vorm van het oprichten van een
coöperatie wordt in 2013 verder uitgewerkt. Daarmee wordt regionaal een verdere verbetering van
kwaliteit en doelmatigheid en het behoud van topzorg in Twente zoals de hoogcomplexe
chirurgische ingrepen en oncologische zorg nagestreefd. Het draagvlak voor een dergelijk
samenwerkingsmodel, de sturing ervan door het eigen management van eventueel nieuw op te
richten rechtspersonen waarin deze specifieke medische functies kunnen worden ondergebracht en
daarvoor benodigde investeringen wordt met de onderling al samenwerkende vakgroepen van
beide ziekenhuizen vergroot.
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-12
€

31-dec-11
€

1
2
3

3.892.351
223.574.144
1.928.885
229.395.380

2.525.045
211.625.319
2.063.909
216.214.273

4
5

2.827.221
3.342.138

2.862.282
29.336.181

7
8
10

795.465
63.444.338
23.122.340
93.531.503

0
62.819.269
42.756.397
137.774.130

322.926.883

353.988.403

31-dec-12
€

31-dec-11
€

1.407
44.358.996
621.832
44.982.234

1.407
36.212.213
504.083
36.717.703

3.953.313

4.218.376

ACTIVA
Vaste activa

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

Voorraden
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen

11

Voorzieningen
Overige voorzieningen

12

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

13

179.519.440

199.686.104

6
16

574.302
93.897.593

38.873.380
74.492.840

322.926.882

353.988.403

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012
Ref.

2012
€

2011
€

19
22

14.677.663
11.453.847

135.805.660
6.968.110

23
24
25

75.307.761
132.602.221
795.465

69.546.912
0
0

27
28

7.338.858
33.804.714

7.427.831
29.193.512

275.980.530

248.942.024

142.362.699
19.960.905
0
97.011.672
259.335.276

141.206.809
21.672.938
0
76.597.317
239.477.064

16.645.253

9.464.960

-8.380.721

-8.223.472

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

8.264.532

1.241.488

RESULTAAT BOEKJAAR

8.264.532

1.241.488

2012
€

2011
€

8.146.783
117.749
8.264.532

1.639.358
-397.870
1.241.488

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's /
DBC-zorgproducten A- en B-segment)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag
medisch specialistische zorg
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

29
31
32
33

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

34

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene reserve
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Ref.

€

2012
€

€

2011
€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

16.645.253

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

19.960.905
-265.063

9.464.960

21.672.938
-793.983
19.695.842

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

35.062

-403.678

25.994.043
-625.069
-39.094.543

1.241.142
-6.619.135
1.567.462

20.332.924

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

6.013.778
6.642.417

1.799.569

42.983.513

32.143.483

1.594.354
-9.975.075

Ontvangen interest
Betaalde interest

20.878.955

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

690.869
-8.914.341
-8.380.721

-8.223.472

34.602.791

23.920.011

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

-31.618.621
296.812
-1.955.226

-25.887.756
3.804.566
-3.112.965

135.024

-2.054.729
-33.142.011

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-27.250.884

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
-21.108.300

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

40.004.765
-33.625.252

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-21.108.300

6.379.513

Mutatie geldmiddelen

-19.647.520

3.048.640

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

54

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen
Groepsverhoudingen

Zorginstelling Stichting Ziekenhuisgroep Twente en ZGT Holding B.V. behoren tot de Ziekenhuisgroep Twente. 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.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2
BW.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de
waardering en de resultaatbepaling van stichting Ziekenhuisgroep Twente.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken
rechtspersonen en vennootschappen 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 groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde
jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
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:

Naam

Vestigingsplaats

Belang

Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente
Boekelo Kuur B.V.

Almelo
Ede

n.v.t.
100%

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

Hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo

100%
100%
100%
100%
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Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouw-baar kan worden vastgesteld. Een verplichting
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg
alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de
verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of
kasstroomhedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten.
Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met
de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd.
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
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.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur
van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis
van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 2,0 / 2,5 %.
• Machines en installaties : 5,0 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10,0 %.
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Financiële instrumenten
In de jaarrekening van stichting Ziekenhuisgroep Twente zijn de volgende categorieën financiële instrumenten
opgenomen: Financiële vaste activa, Vorderingen en overlopende activa, Liquide middelen, Langlopende schulden,
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Initiële waardering
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct
toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten bij de
vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

Vervolg waardering
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van
de nettovermogenswaarde worden de waarderings-grondslagen van de stichting gehanteerd. Deelnemingen met
een negatieve netto-vermogens-waarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de stichting garant staat voor de
schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste
van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het
aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de Stichting ten
behoeve van deze deelneming.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of
duurzaam lagere bedrijfswaarde.

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en
lasten.
Vorderingen en overlopende activa
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Liquide middelen en effecten
Liquide middelen worden gewaard tegen de nominale waarde. Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of lagere reële waarde. De lagere reële waarde wordt per fonds vastgesteld.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.
Afgeleide financiële instrumenten
Stichting Ziekenhuisgroep Twente maakt gebruik van renteswaps om de rentevariabiliteit van opgenomen leningen
af te dekken. Voor deze instrumenten wordt kostprijshedge-accounting toegepast teneinde de resultaten van
renteswaps en de afgedekte positie gelijktijdig in de resultatenrekening te verwerken.

Bij eerste opname worden afgeleide financiële instrumenten opgenomen tegen reële waarde.
Na eerste waardering worden afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde,
tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedgemodel wordt toegepast. Indien kostprijs hedge accounting wordt
toegepast en het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige
transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de
verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst-en-verliesrekening, wordt de met het afgeleide
instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de winst-enverliesrekening verwerkt.
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Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, wordt de cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies
dat tot dat moment nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt, als overlopende post in de balans
opgenomen te worden, totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet
meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-enverliesrekening. Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting,
maar het financiële instrument niet wordt verkocht, wordt ook de hedge accounting beëindigd. Dan wordt het
financiële instrument tegen kostprijs of lagere marktwaarde verwerkt.
De instelling documenteert de hedgerelaties en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te
stellen dat er sprake is van een effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake is van overhedges. De
effectiviteitstest vindt plaats door vergelijking van de kritieke kenmerken van het afdekkingsinstrument met de
afgedekte positie. Indien sprake is van een overhedge wordt de hiermee samenhangende waarde op basis van
kostprijs of lagere marktwaarde direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet tegen reële waarde wordt verantwoord met waardewijzigingen in de winst-enverliesrekening wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat
het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Deze objectieve aanwijzingen bestaan als zich, na
de eerste opname van het actief, een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de
verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het
niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, of aanwijzingen dat een
debiteur failliet zal gaan. Van alle individueel significante vorderingen wordt beoordeeld of deze specifiek
onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd
financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte
toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspron-kelijke effectieve rente van het actief. Verliezen worden
opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige
actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief.
Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel
objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere
waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een
passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van
elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van een lening is gelijk aan de contante waarde van toekomstige
kasstromen gebaseerd op een rente die per balansdatum zou gelden voor gelijksoortige leningen vermeerderd met
een risicopremie voor iedere individuele lening.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de
kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De
productie van de onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's
die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van
verzekeraars in mindering gebracht.
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Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden,
installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.
Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in
het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBLuren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het
bereiken van de 55-jarige leeftijd.
Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in
het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBLuren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Schulden
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd
zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij ZGT. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. ZGT betaalt hiervoor premies waarvan
de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden
jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van
het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo
maart 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 105%. In 2014 dient het pensioenfonds een
dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen
en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. ZGT heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. ZGT heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Onzekerheden met betrekking tot de opbrengstverantwoording
Achtergrond

In 2012 zijn instellingen voor medisch specialistische zorg overgegaan van het systeem van bekostiging via
budgetten op volledige prestatiebekostiging. De invoering van de prestatiebekostiging vindt plaats in de volgende
stappen naar het gewenste eindmodel van volledige prestatiebekostiging:
* Het afschaffen van de ziekenhuisbudgetten zodat ook de prijsgereguleerde prestaties van het A-segment onder
prestatiebekostiging vallen;
* Uitbreiding van het vrije segment;
* Introductie van een vast segment met beschikbaarheidsbijdragen voor bepaalde zorgfuncties;
* Integrale vergoeding van de kapitaalslasten in de tarieven.
Met de invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel DBC’s Op weg naar Transparantie (DOT) in 2012 zijn circa
30.000 diagnose behandeling combinaties (DBC’s) vervangen door circa 4.400 DBC-zorgproducten. De gelijktijdige
overgang naar prestatiebekostiging in 2012 (met meer vrije prijzen en risicodragendheid) heeft veel inzet van alle
betrokken partijen gevraagd en gekregen.
Sector breed is geconcludeerd dat in 2012 sprake was van een zeer complex systeem van ziekenhuisbekostiging,
dat in de verschillende onderdelen onvoldoende op elkaar is afgestemd. Door de gelijktijdig doorgevoerde
veranderingen in bekostiging, DOT-productstructuur en nieuwe wijze van contractering met zorgverzekeraars,
gecombineerd met de invoering van prestatiebekostiging, ontstaan over 2012 sector breed materiële onzekerheden
in de jaarrekeningen en bekostigingsverantwoordingen van ziekenhuizen en UMC’s.
In het eindmodel geldt prestatiebekostiging, waarin zorgaanbieders per geleverde prestatie betaalt worden, op basis
van integrale tarieven. Naast het vrije segment met volledig vrije prijzen resteert een gereguleerd segment met
maximumtarieven voor zorg die niet geschikt is voor vrije prijsvorming. Daarnaast is er een vast segment voor zorg
die met prestatiebekostiging onvoldoende geborgd zou zijn.

Onder het eindmodel wordt de situatie verstaan die geldt vanaf 2015, na afloop van de transitieregulering die de
komende jaren van toepassing is. Gedurende de transitiefase wordt het eindmodel al geïmplementeerd, met
uitzondering van de integrale tarieven waarbij ook de honorariumcomponent in het integrale tarief is opgenomen en
de gedifferentieerde kapitaallastenopslag, aangevuld met flankerend beleid.
Het flankerend beleid omvat een drietal overgangsmodellen:
* Transitiemodel prestatiebekostiging (2012-2013 )
* Garantieregeling kapitaallasten (2011-2016 )
* Beheersmodel voor de honoraria vrijgevestigd medisch specialisten (2012-2014)
Transitiemodel
Per 2012 wordt de budgettering in de medisch specialistische zorg afgeschaft en geldt prestatiebekostiging ook
voor prestaties van het A-segment. De overgang van gedeeltelijke budgetbekostiging naar prestatiebekostiging
brengt voor gebudgetteerde instellingen systeemrisico’s met zich mee. Met het transitiemodel zoals dat is
gedefinieerd, worden de systeemrisico’s van de overgang van budgetbekostiging naar volledige
prestatiebekostiging deels ondervangen.
De systeemrisico’s worden opgevangen door eenmalig een transitiebedrag vast te stellen per ziekenhuis op basis
van het verschil tussen de schaduwomzet en bijbehorende DOT-omzet (prestatiebekostiging) in 2012. Het
transitiebedrag wordt in 2012 voor 95% verrekend en in 2013 voor 70% van het berekende bedrag van 2012.

In essentie is de doelstelling van het transitiemodel een demping van de overgang van budgetbekostiging naar
prestatiebekostiging. Belangrijk is dat het schaduw FB aangrijpt op het A-segment van 2011. Dit betekent concreet
dat het deel van het A-segment, dat in 2012 wordt overgeheveld naar het B-segment, ook meetelt in de berekening
van het transitiebedrag. De zorg die vóór 2012 tot het B-segment werd gerekend blijkt daarentegen buiten
beschouwing bij de berekening van het transitiebedrag. Er is dus geen sprake van een vangnet voor de wijzigingen
in de productstructuur.
Gevolgen invoering prestatiebekostiging en transitiemodel
De invoering van de prestatiebekostiging en het transitiemodel heeft binnen en buiten de sector de afgelopen tijd tot
veel discussies geleid wat betreft de verantwoording van de omzet, en gerelateerde balansposten in de
jaarrekening van instellingen die medisch specialistische zorg leveren. Over eventuele verantwoording- en
controlevraagstukken waar de instellingen tegenaan zijn gelopen bij het opstellen en controleren van de
jaarrekening 2012 en deelverantwoordingen is tussen partijen (VWS, NZA, NFU, NVZ, ZN en Coziek) periodiek
overleg geweest ter invulling van generieke standpunten ten aanzien van generieke sectorbrede onduidelijkheden.
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Geïdentificeerde risico’s en onzekerheden
Vanuit bovenstaande veranderingen zijn in het veld diverse risico’s en onzekerheden geïdentificeerd. De
belangrijkste voor onze bedrijfsvoering alsmede de wijze waarop met schattingen, onzekerheden en aannames in
de jaarverantwoording 2012 is omgegaan betreffen de volgende:

Overloop DBC’s uit 2011
Bij de bepaling van de zorgproducten onder de DBC-systematiek zijn in de periode 2006 tot en met 2011 elk jaar
onzekerheden geconstateerd primair vanwege bepaalde vrijheidsgraden in de normen voor het typeren en
declareren van DBC’s. In de jaarrekeningen over die jaren is dit betrokken vanuit een inschatting in welke mate dit
kan leiden tot correcties vanuit de materiële controles door de verzekeraars. Over 2012 is een analyse opgesteld
waarbij in kaart is gebracht ten aanzien van welke DBC’s de grootste risico’s worden gelopen aangevuld met een
nadere analyse uitgevoerd op de door de zorgverzekeraars uitgevoerde materiële en COPE controles over de
gefactureerde DBC’s in 2012 en afgelopen jaren. Als gevolg hiervan is een onzekerheid ingeschat op de
gefactureerde omzet uit hoofde van DBC’s, deze heeft niet geleid tot een verlaging van de omzet in de bepaling van
de omzetverantwoording 2012.
Segmentering productie
Toewijzing van DBC-zorgproducten aan de segmenten A, Boud en Bnieuw vindt plaats op basis van door de NZA
vastgestelde tabellen. Ten aanzien van de toewijzing van afgesloten en gefactureerde producten aan de segmenten
is de kruisjes tabel van de Nza gevolgd.
Bepaling onderhanden werk
Ten aanzien van de producten opgenomen in het onderhanden werk, waarvan de uiteindelijke zorgproducten ultimo
2012 nog niet zeker zijn, heeft het management een inschatting gemaakt op basis van een simulatie door het
bureau Casemix. Het totaal onderhanden werk ultimo 2012 bedraagt EUR 39,2 miljoen volgend de pre-grouper
methode. Om dit bedrag te kunnen segmenteren, is eerst het realisatiepercentage ten opzichte van de verwachte
omzet bepaald. Dit percentage (57,1%) maal de gesegmenteerde omzetverwachting heeft geleid tot een
gesegmenteerde OHW-waarde.
Mede vanwege het gebrek aan historische data is de inschatting van de post onderhanden werk onzeker. Medio
maart 2013 is met betrekking tot de ultimo 2012 openstaande trajecten EUR 37,3 miljoen gefactureerd.
Definitie FB Parameters
Gedurende 2012 bestond onduidelijkheid over de wijze en het moment in 2012 (of per 1 januari 2013) waarop
instellingen nieuwe definities van de NZa inzake de FB-parameters moesten toepassen, zowel wat betreft facturatie
als inzake het schaduwbudget. Dit risico richt zich met name op de gewijzigde definities van de verpleegdagen.
ZGT heeft de effecten voor de definitiewijziging bepaald voor de bepaling van het schaduwbudget en de facturatie
van DBC-zorgproducten en verpleegdagen en deze gecorrigeerd in de bepaling van de opbrengstverantwoording
over 2012.
Bepaling schaduwbudget
Aanvankelijke onduidelijkheden in de normstelling voor de bepaling respectievelijk de nacalculatie van het
schaduwbudget, alsmede in de goedkeuring hiervan door de NZa hebben in 2012 geleid tot onzekerheid over de
omzet. Zoals reeds hiervoor aangegeven bepalen schaduwbudget en gefactureerde omzet de (positieve of
negatieve) compensatie in de vorm van het berekende transitiebedrag. De NZa heeft via de Handreiking
omzetverantwoording 2012 geëxpliciteerd wat wel en niet mag worden meegerekend in de bepaling van het
schaduwbudget. ZGT heeft bij de bepaling van het schaduwbudget de handreiking in acht genomen en daarbij de
zogenaamde kruisjestabel van de NZa gevolgd.
Onjuiste facturatie
Gedurende 2012 hebben materiële controles plaatsgevonden bij ZGT. Het effect van de verwachte materiële
controles door de verzekeraars over de in het jaar 2012 geleverde zorg is meegenomen in de bepaling van de
opbrengstverantwoording in de jaarrekening en het transitiebedrag. Als gevolg van deze verwachte materiële
controles over de DOT facturatie 2012 is een correctie op de omzet toegepast van EUR 5,8 mln.
Zorgcontractering
Door ZGT is uit hoofde van de zorgcontractering 2012 met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de
zorgverlening op schadelastjaar. Daarbij is een inschatting gemaakt van de verwachte realisatie van deze
contractafspraken. Met de uitkomsten van deze analyse is rekening gehouden bij de bepaling van de
opbrengstverantwoording 2012.
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ACTIVA
1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Aanloopkosten

3.892.351

2.525.045

Totaal immateriële vaste activa

3.892.351

2.525.045

2012
€

2011
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: niet gehonoreerde versnelde afschrijvingen 2010
Af: afschrijvingen

2.525.045
1.955.226
587.920

977.613
3.112.965
1.565.533

Boekwaarde per 31 december

3.892.351

2.525.045

27.333.010
0
23.440.659

30.445.975
0
27.920.930

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

Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen

Toelichting:
Op basis van de Beleidsregel Overgangsregime kapitaallasten zijn de immateriële vaste activa in 2010 afgeschreven tot een
restantbedrag van € 977.613. Bij de definitieve vaststelling door de Nza is een bedrag van € 1.955.226 niet gehonoreerd. Dit
bedrag is in 2012 weer opgevoerd.

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

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

170.121.202
154.395
37.384.033
15.914.514

160.571.696
193.249
38.140.330
12.720.042

Totaal materiële vaste activa

223.574.144

211.625.318

2012
€

2011
€

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

211.625.319
31.618.621
19.372.984
0
296.812

209.649.534
25.887.756
20.107.405
0
3.804.566

Boekwaarde per 31 december

223.574.144

211.625.319

Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen

493.609.237
0
270.035.093

462.846.445
0
251.221.126

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de 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 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

62

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Deelnemingen

1.928.885

2.063.909

Totaal financiële vaste activa

1.928.885

2.063.909

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€
Boekwaarde per 1 januari 2012

2.063.909

Af: waardevermindering IZIT.NL B.V.
Af: waardevermindering ZGT Cleancare B.V.

128.094
6.930

Boekwaarde per 31 december 2012

1.928.885

Toelichting:

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.
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.
De waardevermeerdering betreft het aandeel in het positieve resultaat over 2011 van ZGT Cleancare B.V. Wegens het ontbreken
van gegevens zijn de resultaten van 2012 van de deelnemingen nog niet verwerkt.
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Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

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

Verschaft
kapitaal

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

18.000
1.534.876
500.000
9.180
4.500

100%
50%
36%
51%
25%

-3.774.297
3.071.532
492.278
43.339
nnb

-488.418
1.780
-358.750
-13.588
nnb

0

0%

44.982.234

8.264.532

18.000
18.160
18.000

100%
100%
100%

-2.935.945
-400.389
679.190

-598.897
141.764
59.696

18.151

100%

301.223

-172.693

houdstermaatschappij

Belangen samen met dochtermaatschappijen:
beheer van onroerende
ZGT Vastgoed B.V.
zaken
ZGT Private Activiteiten B.V.
houdstermaatschappij
Travel Health Clinic Oost B.V.
reizigersbegeleiding
psoriasisBoekelo Kuur B.V.
behandelingen

Toelichting:

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 IZIT.NL B.V. en ZGT Cleancare B.V. is het eigen vermogen en het resultaat opgenomen per 31 december 2011 respectievelijk
over 2011. De jaarrekening over 2012 is nog niet vastgesteld. Van de overige rechtspersonen is het eigen vermogen per 31
december 2012 en het resultaat over 2012 opgenomen conform de enkelvoudige jaarrekeningen.
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ACTIVA
4. Voorraden

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

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

2.576.026
45.764

2.615.592
35.149

17.452
147.948
40.031

20.336
161.010
30.194

Totaal voorraden

2.827.221

2.862.282

Toelichting:

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

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

De specificatie is als volgt:

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

31-dec-12
€

31-dec-11
€

21.593.071
17.584.154
4.657.326
-40.492.413

19.145.061
10.973.203
4.186.607
-4.968.690

3.342.138

29.336.181

Toelichting:

De doorlooptijd van DBC-zorgproducten is langer dan die van DBC's, dit vertaalt zich in een hogere positie onderhanden werk.
Daar tegenover zijn de van zorgverzekeraars ontvangen voorschotten eind 2012 hoger dan eind 2011. Per saldo daalt de post
onderhanden projecten.
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2009
€

2010
€

2011
€

-3.501.302

-14.842.835

-20.529.243

0
3.501.302
3.501.302

-6.933.343
21.049.050
14.115.707

18.543.745
4.360.732
22.904.477

-2.222.408

-2.222.408
11.610.402
28.911.084
38.299.078

0

-727.128

2.375.234

-2.222.408

-574.302

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

c

c

c

totaal
€
-38.873.380

-2.222.408

Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):

2012
€

a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Wettelijk budget aanvaardbare kosten PAAZ

31-dec-12
€

31-dec-11
€

0
574.302
-574.302

0
38.873.380
-38.873.380

2012
€

2011
€

0
7.381.383
7.381.383

135.717.100
7.802.918
143.520.018

0
0
0
9.603.791

-80.139
155.723.620
-1.906.994
10.312.774

-2.222.408

-20.529.243

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:
Honoraria medisch-specialistische hulp
Gedeclareerde DBC-omzet
Mutatie onderhanden projecten (voor zover ter dekking wettelijk budget)
PAAZ
Totaal financieringsverschil
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7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling

De specificatie is als volgt:

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars)
Af: A omzet (inclusief overloop)
Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met
vergoeding in schaduwbudget in B nieuw
Transitiebedrag

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling
- schulden uit hoofde van transitieregeling

Het transitiebedrag wordt verwerkt in:
2012
95%
2013
70%

2012
€

2011
€

143.561.150
46.070.274
96.653.544

0
0
0

837.332

0

31-dec-12
€

31-dec-11
€

837.332
0
837.332

0
0
0

795.465
586.132

Toelichting:
De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor
medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude
bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De
zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch
specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

8. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Overige vorderingen:
Vooruitbetaalde bedragen:
Nog te ontvangen bedragen:
Overige overlopende activa:
- voorschotten personeel inzake flexibele arbeidsvoorwaarden

46.115.253
1.935.907
13.678.707
1.193.701

49.023.480
0
12.136.136
1.225.602

520.767

434.051

Totaal overige vorderingen

63.444.336

62.819.269

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1,3 mln (2011 € 1,3 mln.).
Op de post nog te factureren is EUR 14,5 miljoen in mindering gebracht. EUR 8,7 miljoen betreft de verwachte overschrijding van
de schadelast van de zorgverzekeraars en EUR 5,8 miljoen betreft de nuancering van de omzet (correctie verpleegdagen, dure
geneesmiddelen en materiele controles).
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ACTIVA
10. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Bankrekeningen
Kassen

23.117.881
4.458

42.754.229
2.169

Totaal liquide middelen

23.122.340

42.756.397

Toelichting:

In de liquide middelen zijn deposito's tot een bedrag van € 10,0 mln. begrepen, die in februari 2013 aflopen. De overige liquide
middelen zijn vrij beschikbaar.
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PASSIVA
11. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.407
44.358.996
621.832

1.407
36.212.213
504.083

Totaal eigen vermogen

44.982.235

36.717.703

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2012
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2012
€

1.407

0

0

1.407

1.407

0

0

1.407

Saldo per
1-jan-2012
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2012
€

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten

36.212.213

8.146.783

0

44.358.996

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

36.212.213

8.146.783

0

44.358.996

Saldo per
1-jan-2012
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2012
€

Algemene reserves:
Algemene reserve

504.083

117.749

0

621.832

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

504.083

117.749

0

621.832

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

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 2012 € 45,0 miljoen, hetgeen circa 16,3% is van de som van de bedrijfsopbrengsten
(2011 € 36,7 mln. resp. 14,7%).
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Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling
Herwaardering materiële vaste activa
Cumulatief effect van stelselwijzigingen
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als
onderdeel van het groepsvermogen
Totaalresultaat van de instelling
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31-dec-2012
€

31-dec-2011
€

8.264.532

1.241.488

0
0
0

0
0
0

0

0

8.264.532

1.241.488
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PASSIVA
12. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening groot onderhoud
Voorziening medische staf
Voorziening jubilea
Voorziening PLB-overgangsregeling
Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2012
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2012
€

2.793.978
125.733
822.371
218.293
258.001
4.218.376

0
0
17.203
101.468
0
118.671

0
125.733

0
0
0
0
258.001
258.001

2.793.978
0
839.574
319.761
0
3.953.313

0
125.733

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2012

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

0
3.953.313
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. In 2012 zijn de gemaakte kosten ten laste van deze voorziening gebracht.
De voorziening jubilea heeft betrekking op de berekening van de toekomstige uitkeringen ter gelegenheid van jubilea van
medewerkers. In de berekening is rekening gehouden met het feit dat een aantal medewerkers het ziekenhuis verlaat voordat zij
een jubileumdatum bereiken.
Per 1 januari 2010 is het persoonlijk levensfasebeleid (PLB) opgenomen in de CAO Ziekenhuizen. Deze regeling vervangt de
bestaande levensfase afhankelijke verlofregelingen. Werknemers die op 31 december 2009 in de leeftijdscategorie 45 t/m 49 jaar
vallen hebben op het moment dat zij 55 jaar worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen, recht op een eenmalige storting van
200 uur verlof in het PLB.
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PASSIVA
13. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Schulden aan banken

179.519.440

199.686.104

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

179.519.440

199.686.104

2012
€

2011
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Af: afgeloste leningen die opnieuw zijn afgesloten

220.809.530
0
21.108.300
0

214.430.017
40.004.765
17.584.122
16.041.130

Stand per 31 december

199.701.230

220.809.530

20.181.790

21.123.426

179.519.440

199.686.104

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

20.181.790
179.519.440
108.733.170

21.123.426
199.686.104
98.355.959

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
16. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Schulden aan banken
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Te betalen interest
Nog te betalen kosten en overige schulden

13.462
14.543.050
20.181.790
6.520.598
1.362.402
545.856
3.897.269
6.778.849
2.225.526
37.828.789

0
13.733.544
21.123.426
5.143.196
1.429.084
506.730
3.913.079
4.554.983
2.388.298
21.700.501

Totaal overige kortlopende schulden

93.897.593

74.492.840

Toelichting:

De kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt per 31 december 2012:
- bij de ABN Amro Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,55%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,65%) (2011 1,20% resp.
1,30%))
- bij de ING Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,55%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,65%) (2011 1,20% resp. 1,30%).
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.
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17. Financiële instrumenten
Algemeen

Stichting Ziekenhuisgroep Twente maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die
de stichting blootstelt aan kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de
Raad van Bestuur van de stichting een Treasury statuut vastgesteld waarin het financieringsbeleid is vastgelegd. Daarnaast
beschikt de stichting over meerjaren liquiditeits- en investeringsbegrotingen welke zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa,debiteuren en overige
vorderingen, liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt EUR 176 miljoen. Het krediet risico is geconcentreerd bij 5
tegenpartijen (of economisch verbonden tegenpartijen) voor een totaalbedrag ad EUR 120 miljoen. De hoogste vordering
bedraagt EUR 89 miljoen. Met deze tegenpartij bestaat een lange relatie en heeft altijd aan haar betalingsverplichtingen voldaan.
De kredietkwaliteit van de vorderingen kan als volgt worden weergegeven (x € mln):
Tegenpartijen
A. Vorderingen op verzekeraars *
B. Vorderingen op de overheid
C. Vorderingen op overige bedrijven en particulieren

2012

Totaal

2011

43
0
6

45
0
5

49

50

Rentekasstroomrisico
Het beleid van de instelling is om haar financieringen voor 100% aan te trekken met vastrentende leningen.

De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering van bestaande financieringen.
Voor vorderingen en schulden met variabel rentende renteafspraken loopt de instelling risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen. Om de variabiliteit van de variabel rentende leningen te beperken heeft de instelling afgeleide rente instrumenten
afgesloten.
Ultimo boekjaar staan de volgende afgeleide instrumenten uit:
Hoofdsom
x € 1.000

12.000
28.000
9.500
26.813
12.344
9.500
26.813
12.344
2.322
139.636

Te betalen
rente

5,81%
5,81%
3,88%
4,58%
4,95%
3,88%
4,58%
4,95%
4,31%

Te ontv.
rente

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

Startdatum

26-06-08
26-06-08
23-02-11
23-02-11
23-02-11
23-02-11
23-02-11
23-02-11
27-02-12

Einddatum

Marktwaarde
x € 1.000

01-07-28
01-07-28
04-01-16
04-01-21
04-01-21
04-01-16
04-01-21
04-01-21
01-04-22

-1.849
-4.320
-258
-2.275
-1.700
-258
-2.274
-1.700
-184
-14.818

Alle derivaten betreffen reguliere interest rate swaps waarbij de instelling een vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd
op Euribor ontvangt.
Liquiditeitsrisico
De instelling bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitbegrotingen. Het management ziet er op toe dat
steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de instelling te kunnen voldoen en dat tevens
voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft zo dat de instelling steeds binnen de gestelde lening
convenanten kan blijven voldoen.
Reële waarde
De reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende
vorderingen en schulden e.d. benadert de boekwaarde daarvan.

Ter afdekking van renterisico's zijn er swaps afgesloten voor in totaal € 139,6 miljoen (stand ultimo 2012) met verschillende
looptijden (zie bovenstaande tabel). De marktwaarde van de renteswaps bedraagt ultimo boekjaar € 14,8 miljoen negatief. Er is
sprake van een effectieve hedge en de banken kunnen tussentijds geen extra zekerheden eisen dan wel Stichting Ziekenhuisgroep
Twente verplichten tot bijstorten.
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18. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven:

2012
€

2011
€

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte
Bij: investeringsruimte verslagjaar
Af: investeringen verslagjaar

0
360
2.049
0

0
0
8.452.604
8.452.604

Beschikbare investeringsruimte 31 december

2.409

0

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:
Overige niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
(>€ 250.000 per jr.)
Aard van de verplichting

Looptijd tot

0

Bedrag
per jaar
€ 1.000

Contracten:

Huur en wassen linnen en wassen dienstkleding
Schoonmaakwerkzaamheden door derden
Automatiseringscontract(Chip-Soft)
Siemens (Integrated Service Management)

31-12-2016
onbepaalde tijd
19-05-2012
31-12-2020

1.258
2.845
360
2.049

Investeringsverplichtingen
Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investeringsverplichtingen van € 18,4 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.
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.
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing
macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve
een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling
vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling
vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk voor 1 december van het
opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2012 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 16.634 miljoen (prijsniveau 2011).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012. Stichting
Ziekenhuisgroep Twente is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de
balans van de stichting per 31 december 2012.
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Onzekerheden uit hoofde van mogelijke toets door commissie ZN

Het verantwoordingskader voor de verantwoording van de omzet zoals opgenomen in de jaarrekening wordt in belangrijke mate
gevormd door de NZA circulaires en beleidsregels, waaronder de NZa circulaire ‘Omzetverantwoording medisch specialistische
zorg 2012, (CI/13/9c) waarin de Handreiking omzetverantwoording 2012 is bekrachtigd. Recent is bekend geworden dat
Zorgverzekeraars Nederland een commissie heeft ingesteld die de ingediende transitiebedragen gaat toetsen. Vanwege deze
commissie zijn de betrokken verzekeraars vaak niet bereid standpunten in te nemen ten aanzien van resterende vraagstukken.
Door verzekeraars wordt aangegeven dat verantwoordingen in dergelijke situaties eenzijdig moeten worden ingediend en dat
vervolgens na ontvangst van alle verantwoordingen de balans zal worden opgemaakt door een in te stellen controlecommissie. Als
gevolg hiervan bestaat onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen op de verantwoorde omzet naar aanleiding van de uitkomsten
van de werkzaamheden van de commissie. Aangezien bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 de commissie nog niet met zijn
werkzaamheden is gestart, zijn de gevolgen voor de jaarrekening 2012 nog niet in te schatten. Derhalve worden eventuele te
verwerken mutaties beschouwd als een aan het boekjaar 2013 toe te wijzen gebeurtenis en zijn deze niet in de jaarrekening 2012
verwerkt.
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77

2,5%

3.892.351

27.333.010
0
23.440.659

1.367.306

0
0
0
0

3.112.965
0
5.068.191

0
0
587.920
0

0,0%

9.443.278

9.443.278
0
0

100.613

0
0
0
0

0
0
0

100.613
0
0
0

9.342.665

5,0%

0

3.320.927
0
3.320.927

-3

0
0
0
0

0
0
0

0
0
3
0

3

3.320.927
0
3.320.924

Terreinvoorzieningen
€

2,0% / 2,5%

31.622.209

73.493.357
0
41.871.148

-1.332.443

0
0
0
0

0
0
0

0
0
1.332.443
0

32.954.652

73.493.357
0
40.538.705

€

Gebouwen

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

Semi perm.
gebouwen
€

5,0%

23.002.186

39.060.776
0
16.058.590

-1.838.530

0
0
0
0

0
0
0

9.535
0
1.848.065
0

24.840.716

39.051.241
0
14.210.525

Verbouwingen
€

5,0%

150.606

41.726.110
0
41.575.504

-35.285

0
0
0
0

0
0
0

0
0
35.285
0

185.891

41.726.110
0
41.540.219

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

Installaties Onderhanden
Projecten
€
€

68.110.630

194.377.458
0
126.266.828

-1.738.342

0
0
0
0

3.112.965
0
5.068.191

110.148
0
3.803.716
0

69.848.972

197.380.275
0
127.531.303

Subtotaal
vergunning
€

van de voorgeschreven investeringsoverzichten in de jaarrekeningmodellen indien dit de transparantie en het inzicht bevordert.

€

Totaal

227.466.495

520.942.247
0
293.475.752

13.316.131

855.829
0
559.017
296.812

3.112.965
0
5.068.191

31.618.621
0
19.960.904
0

214.150.364

493.292.420
0
279.142.056

1) Naar verwachting zal in 2013 artikel 5 van de Regeling verslaggeving WTZi vervallen of drastisch worden gewijzigd. Vooruitlopend hierop mogen zorginstellingen er voor verslagjaar 2012 al voor kiezen om af te wijken

Afschrijvingspercentage

Boekwaarde per 31 december 2012

Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

- niet gehonoreerde versnelde afschrijvingen
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

2.525.045

Boekwaarde per 1 januari 2012

9.342.665
0
0

€

€

30.445.975
0
27.920.930

Grond

NZa-IVA

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)
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5,0%

69.596.973

Boekwaarde per 31 december 2012

Afschrijvingspercentage

89.363.231
0
19.766.258

Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

4.124.977

0
0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0
0

8.593.139
0
0
4.468.162

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

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- in gebruikgenomen OHW
- herwaarderingen
- afschrijvingen

65.471.996

Boekwaarde per 1 januari 2012

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

€

€

80.770.092
0
15.298.096

Onderhanden
Projecten

Trekkings
rechten

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

69.596.973

89.363.231
0
19.766.258

4.124.977

0
0
0
0

0
0
0

0
4.468.162

8.593.139

65.471.996

80.770.092
0
15.298.096

€

Subtotaal

10,0%

3.898.777

23.581.920
0
19.683.143

-820.778

0
0
0
0

0
0
0

178.357
0
0
999.135

4.719.555

23.403.563
0
18.684.008

€

Instandhouding

15.914.514

15.914.514
0
0

3.194.472

0
0
0
0

0
0
0

17.286.328
14.091.856
0
0

12.720.042

12.720.042
0
0

€

Onderhanden
Projecten

19.813.291

39.496.434
0
19.683.143

2.373.694

0
0
0
0

0
0
0

17.464.685
14.091.856
0
999.135

17.439.597

36.123.605
0
18.684.008

89.410.264

128.859.665
0
39.449.401

6.498.671

0
0
0
0

0
0
0

26.057.824
14.091.856
0
5.467.297

82.911.593

116.893.697
0
33.982.104

Subtotaal
meldingsplichtige activa
€
€

Subtotaal

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

Boekwaarde per 31 december 2012

Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

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

10,0%

28.629.422

120.658.821
0
92.029.399

-2.174.451

74.775
0
74.775
0

0
0
0

4.093.211
0
6.267.662

30.803.873

Boekwaarde per 1 januari 2012

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

116.640.385
0
85.836.512

€

Inventaris

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

20,0%

88.477

131.985
0
43.508

11.536

61.595
0
45.395
16.200

0
0
0

52.269
0
24.533

76.941

141.311
0
64.370

Vervoermiddelen
€

20,0%

8.113.968

35.312.196
0
27.198.228

1.441.183

197.850
0
197.850
0

0
0
0

4.298.123
0
2.856.940

6.672.785

31.211.923
0
24.539.138

Automatisering
€

36.831.867

156.103.002
0
119.271.135

-721.732

334.220
0
318.020
16.200

0
0
0

8.443.603
0
9.149.135

37.553.599

147.993.619
0
110.440.020

Subtotaal
WMG
€

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
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6,0%

4.270.639

Boekwaarde per 31 december 2012

Afschrijvingspercentage

5.610.656
0
1.340.017

-488.130

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

238.251
0
0
238.251

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

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

28.310
0
278.189

4.758.769

Boekwaarde per 1 januari 2012

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

5.820.597
0
1.061.828

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Terrein
voorzieningen
€

5.1.6.4 Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa

3,0%

24.435.190

27.439.434
0
3.004.244

9.473.326

5.163
0
0
5.163

0
0
0

9.860.349
0
381.860

14.961.864

17.584.248
0
2.622.384

€

Gebouwen

5,0% / 10,0%

435.530

1.520.648
0
1.085.118

-93.586

15.688
0
0
15.688

0
0
0

64.047
0
141.945

529.116

1.472.289
0
943.173

Verbouwingen/
renovaties
€

10,0%

1.339.781

3.014.565
0
1.674.784

14.050

241.018
0
240.997
21

0
0
0

258.090
0
244.019

1.325.731

2.997.493
0
1.671.762

€

Inventaris

20,0%

7.474

91.334
0
83.860

-13.885

0
0
0
0

0
0
0

0
0
13.885

21.359

91.334
0
69.975

Vervoermiddelen
€

20,0%

2.625.120

3.925.485
0
1.300.365

385.759

21.489
0
0
21.489

0
0
0

888.106
0
480.858

2.239.361

3.058.868
0
819.507

Automatisering
€

33.113.734

41.602.122
0
8.488.388

9.277.534

521.609
0
240.997
280.612

0
0
0

11.098.902
0
1.540.756

23.836.200

31.024.829
0
7.188.629

€

Subtotaal

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
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WTZi-type

t/m 2011
€

0

2012
€

0

0

WTZi-type

Activapost

WTZi
€

0

WMG
€

0

Overige
€

0

Totaal
€

0

Omschrijving

Investeringen

Totaal

Datum

Projectgegevens

0

Briefnummer

0

Geen vergunningplichtige projecten onderhanden.

Nummer

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

0

0

Toekomstige lasten
Afschrijving WTZi Rentekosten
€
€

0

Aangepaste
goedkeuring
€

0

0

Omschrijving

Indexering
WTZi
€

Goedkeuringen

Totaal

Datum

Nominaal
bedrag
WTZi
€
0

Briefnummer

t/m 2012
ondergereed
handen
€
€

Investeringen

Geen vergunningplichtige projecten onderhanden.

Nummer

Projectgegevens

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)
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Jaar van
oplevering

Datum

BNG
1993
BNG
1993
BNG
2004
BNG
2004
NAT.NED.
1995
BNG
2004
Raiff. Boerenlb.
1996
NAT.NED.
1996
RVS
1996
Amerfrtse levensv.
1996
BNG
1996
BNG
1997
ABN AMRO
1999
ABN AMRO
2002
ABN AMRO
2004
ABN AMRO
2005
ING
2006
ING
2006
ING Euroflex
2008
ABN AMRO Euroflex 2008
ABN AMRO
2010
ABN AMRO
2010
ABN AMRO
2010
ING
2010
ING
2010
ING
2010
ABN AMRO
2010
BNG
2011
Rabo
2011
BNG
2011
BNG
2011
2002 t/m 2011
diverse
Totaal

Leninggever

3.743.687
12.705.846
2.994.949
1.915.256
6.806.703
907.560
6.748.526
3.289.907
6.579.813
3.403.352
5.061.465
4.934.860
6.050.433
10.000.000
3.630.242
2.609.236
2.609.236
4.764.692
12.000.000
28.000.000
10.000.000
27.500.000
12.500.000
10.000.000
27.500.000
12.500.000
10.246.305
6.780.000
3.403.352
1.928.566
2.892.847
36.700.000

€

Hoofdsom

33
32
10
10
20
10
29
29
20
30
29
29
20
10
25
23
23
20
20
20
5
10
10
5
10
10
7
15
15
15
17
10-25

Totale
looptijd

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

Soort lening

4,28%
4,48%
4,16%
4,16%
3,56%
4,16%
3,57%
3,39%
3,37%
6,65%
4,32%
4,72%
4,01%
5,40%
5,05%
3,08%
4,20%
3,10%
5,81%
5,81%
3,88%
4,58%
4,95%
3,88%
4,58%
4,95%
4,60%
3,90%
4,34%
4,17%
4,12%
div.

%
1.701.676
5.558.808
898.485
574.577
3.176.461
272.268
3.258.049
1.588.231
3.176.461
1.701.676
2.443.470
2.552.514
2.420.173
1.000.000
2.032.935
2.042.011
2.042.011
3.573.517
9.075.000
21.175.000
8.500.000
25.437.500
12.031.250
8.500.000
25.437.500
12.031.250
8.757.443
6.441.000
3.403.352
1.928.566
2.892.847
35.185.500
220.809.530

€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

€

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2011
2012

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 (geconsolideerd)

BIJLAGE
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113.445
397.058
299.495
191.526
226.890
90.756
232.698
113.445
226.890
113.445
174.533
170.168
302.522
1.000.000
145.210
113.445
113.446
238.235
900.000
2.100.000
2.000.000
2.750.000
625.000
2.000.000
2.750.000
625.000
1.597.592
452.000
226.890
113.445
170.167
535.000
21.108.300

€

€
1.021.005
3.176.461
0
0
1.815.121
0
1.861.858
907.561
1.815.121
1.021.005
1.396.272
1.531.508
605.043
0
1.161.677
1.361.341
1.361.335
2.144.107
3.675.000
8.575.000
0
8.937.500
8.281.250
0
8.937.500
8.281.250
0
3.729.000
2.042.012
1.247.896
1.871.845
31.975.500
108.733.170

€
1.588.231
5.161.750
598.990
383.051
2.949.571
181.512
3.025.350
1.474.786
2.949.571
1.588.231
2.268.937
2.382.346
2.117.652
0
1.887.726
1.928.566
1.928.565
3.335.282
8.175.000
19.075.000
6.500.000
22.687.500
11.406.250
6.500.000
22.687.500
11.406.250
7.159.851
5.989.000
3.176.462
1.815.121
2.722.680
34.650.500
199.701.230

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2012
over 5 jaar
2012

14
13
2
2
3
2
13
13
4
14
13
14
7
0
13
17
17
14
15
15
2
7
7
2
7
7
3
13
13
13
16
21

Resterende
looptijd in
jaren eind
2012

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

Aflossingswijze

113.445
397.058
299.495
191.526
226.890
90.756
232.698
113.445
226.890
113.445
174.533
170.168
302.522
0
145.210
113.445
113.446
238.235
900.000
2.100.000
2.000.000
2.750.000
625.000
2.000.000
2.750.000
625.000
1.671.082
452.000
226.890
113.445
170.167
535.000
20.181.790

€

Aflossing
2013

Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht

Gestelde zekerheden
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
19. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Zvw-zorg

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

Productieafspraken verslagjaar

2012
€

2011
€

€

143.520.018

154.169.257

-135.717.100

829.727

Adherentie
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Prijsindexatie materiële kosten
Indexatie kortingsmaatregelen
Groei normatieve kapitaalslasten

79.752
2.563.815
702.705
-444.553
204.527
3.106.246

Uitbreiding erkenning en toelating:
- loonkosten
- materiële kosten

414.275
9.481
423.756

Beleidsmaatregelen overheid:
- compensatie dure geneesmiddelen
- korting prestatiecontract

-83.600
-5.994.554
-6.078.154

Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen

2.053.547
-9.905.475
-7.851.928

Overige mutaties:
- samenwerkings verbanden
- scholingsmiddelen
- mutaties PAAZ
- bloedcompensatie
- overige
- LPT

333.026
-1.799.910
338.686
24.642
4.299
20.371

-421.535

-421.535

-1.078.886

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

7.381.383

143.520.018

Correcties voorgaande jaren

7.296.280

0

14.677.663

143.520.018

0

-7.714.358

14.677.663

135.805.660

Subtotaal wettelijk budget
Eliminatie OCON
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg

Toelichting:

Als gevolg van de invoering van de DOT-systematiek is het wettelijk budget van het ziekenhuis vervangen door omzet
DBC's/DBC-zorgproducten A-segment.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
22. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment)

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

4.386.147
7.067.700

4.257.427
2.710.683

11.453.847

6.968.110

2012
€

2011
€

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

68.696.810
6.610.951

68.916.295
630.617

Totaal

75.307.761

69.546.912

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Totaal

23. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

Door toepassing van zogenaamde Nza-kruisjestabel vindt er een verschuiving van A- naar B-segment plaats. Hierdoor groeit met name
het DOT B-segment.
In 2010 is het Orthopedisch Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) opgericht. OCON is een besloten vennootschap die voor ZGT de
orthopedische verrichtingen uitvoert en fungeert als onderaannemer. Dit betekent dat een gedeelte van de DBC's/DBC-zorgproducten
( € 21.678.403) niet als omzet van ZGT kan worden aangemerkt.

24. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

130.501.315
2.100.906

0
0

Totaal

132.602.221

0

Toelichting:

Voor invoering van de DOT-systematiek per 1 januari 2012 viel deze omzet onder het wettelijk budget.
In 2010 is het Orthopedisch Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) opgericht. OCON is een besloten vennootschap die voor ZGT de
orthopedische verrichtingen uitvoert en fungeert als onderaannemer. Dit betekent dat een gedeelte van de DBC's/DBC-zorgproducten
(€ 10.121.597) niet als omzet van ZGT kan worden aangemerkt.
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BATEN
25. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

Transitiebedrag 2012

795.465

0

Totaal

795.465

0

Toelichting:

Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar de toelichting op de balans post 7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling.

27. Subsidies

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds)
overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

7.197.254

7.128.727

141.604

299.104

Totaal

7.338.858

7.427.831

2012
€

2011
€

28. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

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

4.222.632

3.550.903

2.551.291
27.030.791

2.808.467
22.834.142

Totaal

33.804.714

29.193.512
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29. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
- personeelskostensubsidies
- overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Medisch specialisten

102.867.348
14.125.168
8.998.558

104.484.963
14.157.352
8.963.970

277.381
8.097.289
134.365.745
5.176.392
2.820.563

-245.006
5.940.356
133.301.635
5.351.879
2.553.295

Totaal personeelskosten

142.362.699

141.206.809

2.313

2.472

2012
€

2011
€

587.920
3.215.796
0

1.565.533
3.254.756
0

Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

0
16.157.189

0
16.852.649

Totaal afschrijvingen

19.960.905

21.672.938

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

31. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
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LASTEN
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012
€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

19.960.905
3.803.716

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa
- WMG-gefinancierde vaste activa
- Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

3.803.716
5.467.297
9.149.135
1.540.756
19.960.904

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

520.942.247
293.475.752

33. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
Subtotaal
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten
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2012
€

2011
€

9.712.940
17.003.839
63.914.881

9.307.601
12.234.639
48.343.101

2.447.898
2.610.456
514.636
5.572.989

2.668.322
2.689.404
588.997
5.946.723

607.022
200.000

686.256
78.998

97.011.672

76.597.317
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34. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

1.594.354
1.594.354

690.869
690.869

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-9.975.075
-9.975.075

-8.914.341
-8.914.341

Totaal financiële baten en lasten

-8.380.721

-8.223.472
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36. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht.
Tweehoofdig met voorzitter.

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:
M.J.P. Schmidt

Naam
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit
van het bestuur?
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het
bestuur geweest?
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter
geweest in het verslagjaar?
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

E.C.M. vd Wilden A.A.M. Ruikes

01-11-2008

01-12-2009

01-09-2012

ja

nee

ja

01-07-2012
ja

nee

nee

arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd

arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd

arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd

oude NVZDregeling
100%
€
224.904

huidige NVZDregeling
100%
€
103.597

huidige NVZDregeling
100%
€
58.300

12

7 Welke salarisregeling is toegepast?
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering,
salaris en andere vaste toelagen
a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
10 Bruto-onkostenvergoeding
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
13 Ontslagvergoeding
14 Bonussen
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)
16 Cataloguswaarde auto van de zaak
17 Eigen bijdrage auto van de zaak

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.750
5.925
24.088
254.916
45.935
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.539
3.409
10.148
45.919
163.074
36.065
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.818
7.191
68.308
57.125
-

Toelichting:

De Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente voert het bestuur en het beheer over de Stichting Ziekenhuisgroep Twente alsmede over
ZGT Holding B.V. en Boekelo Kuur B.V.

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam

Functie

P.H.M. te Riele
A. Bliek
B.R. van Beusekom
G. Tadema
G. Aufderhaar
J.G.J. Kamp

voorzitter
vice voorzitter
lid
lid
lid
lid

Bezoldiging
€

15.300
9.750
9.142
9.176
11.241
9.000

Toelichting:

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

2012
€

2011
€

145.550
43.149
128.421
0

125.000
51.000
188.000
0

317.120

364.000

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt:
1
2
3
4

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

Totaal honoraria accountant

39. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 36.
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5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-12
€

31-dec-11
€

1
2
3

3.892.351
200.094.965
1.928.885
205.916.201

2.525.045
197.660.846
2.063.909
202.249.800

4
5

2.783.508
3.342.138

2.817.675
29.336.181

7
8
10

795.465
65.567.337
10.807.426
83.295.874

0
64.328.984
41.025.152
137.507.993

289.212.075

339.757.793

31-dec-12
€

31-dec-11
€

1.407
44.358.996
4.315.443
48.675.846

1.407
36.212.213
3.522.912
39.736.532

3.953.313

3.960.375

ACTIVA
Vaste activa

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

Voorraden
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen

11

Voorzieningen
Overige voorzieningen

12

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

13

145.403.940

165.035.604

6
16

574.302
90.604.673

38.873.380
92.151.902

289.212.075

339.757.793

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012
Ref.

2012
€

2011
€

19
22

14.677.663
11.453.847

135.805.660
6.968.110

23
24
25

75.307.761
132.602.221
795.466

69.546.912
0
0

27
28

7.338.858
31.296.885

7.427.831
26.785.182

273.472.701

246.533.695

140.709.832
19.507.373
0
96.663.873
256.881.078

139.694.699
21.131.618
0
76.195.491
237.021.808

16.591.623

9.511.887

-7.652.308

-7.713.049

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

8.939.315

1.798.837

RESULTAAT BOEKJAAR

8.939.315

1.798.837

2012
€

2011
€

8.146.784
792.531
8.939.315

1.639.358
159.479
1.798.837

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's /
DBC-zorgproducten A- en B-segment)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag
medisch specialistische zorg
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

29
31
32
33

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

34

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene reserve
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5.1.12 ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT
Ref.

€

2012
€

€

2011
€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

16.591.623

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

19.507.373
-7.062

9.511.887

21.131.618
-564.491
19.500.311

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
/ DBC-zorgproducten
- vorderingen
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

34.168

-393.939

25.994.043
-1.238.353
-39.094.543

1.241.142
-3.137.164
1.567.462

-605.593

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

24.159.858
-14.910.278

23.437.359

21.181.656

53.516.373

670.127
-8.322.435

Ontvangen interest
Betaalde interest

20.567.127

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

772.970
-8.486.019
-7.652.308

-7.713.049

13.529.348

45.803.324

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

-21.645.200
291.628
-1.955.226

-23.662.470
3.804.566
-3.112.965

135.024

-2.054.729
-23.173.774

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-25.025.598

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
-20.573.300

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

15.004.765
-33.081.252

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-20.573.300

-18.076.487

Mutatie geldmiddelen

-30.217.726

2.701.239

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Aanloopkosten
Overige immateriële vaste activa

0
3.892.351

0
2.525.045

Totaal immateriële vaste activa

3.892.351

2.525.045

2012
€

2011
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: niet gehonoreerde versnelde afschrijvingen 2010
Af: afschrijvingen

2.525.045
1.955.226
587.920

977.613
3.112.965
1.565.533

Boekwaarde per 31 december

3.892.351

2.525.045

27.333.010
0
23.440.659

30.445.975
0
27.920.930

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

Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen

Toelichting:
Op basis van de Beleidsregel Overgangsregime kapitaallasten zijn de immateriële vaste activa in 2010 afgeschreven tot een
restantbedrag van € 977.613. Bij de definitieve vaststelling door de Nza is een bedrag van € 1.955.226 niet gehonoreerd. Dit bedrag
is in 2012 weer opgevoerd.

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

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

147.197.979
150.606
36.831.865
15.914.514

147.201.315
185.891
37.553.597
12.720.042

Totaal materiële vaste activa

200.094.964

197.660.846

2012
€

2011
€

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

197.660.846
21.645.200
18.919.453
0
291.628

197.369.027
23.662.470
19.566.085
0
3.804.566

Boekwaarde per 31 december

200.094.965

197.660.846

Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen

466.893.440
0
266.798.475

446.085.683
0
248.424.837

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
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ACTIVA
Toelichting:
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 5.1.14.In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Deelnemingen

1.928.885

2.063.909

Totaal financiële vaste activa

1.928.885

2.063.909

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€
Boekwaarde per 1 januari 2012

2.063.909

Af: waardevermindering IZIT.NL B.V.
Af: waardevermindering ZGT Cleancare B.V.

128.094
6.930

Boekwaarde per 31 december 2012

1.928.885

Toelichting:

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.
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 en 2012 is een bedrag gestort van € 166.667, het
restant ad € 166.667 wordt in 2013 gestort.
De waardevermindering betreft het aandeel in het negatieve resultaat over 2011 van ZGT Cleancare B.V. Wegens het ontbreken
van gegevens zijn de resultaten van 2012 van de deelnemingen nog niet verwerkt.
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ACTIVA
4. Voorraden

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

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

2.532.767
45.764

2.571.439
35.149

17.452
147.494
40.031

20.336
160.556
30.194

Totaal voorraden

2.783.508

2.817.675

Toelichting:

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

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

De specificatie is als volgt:

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

31-dec-12
€

31-dec-11
€

21.593.071
17.584.154
4.657.326
-40.492.413

19.145.061
10.973.203
4.186.607
-4.968.690

3.342.138

29.336.181

Toelichting:

De doorlooptijd van DBC-zorgproducten is langer dan die van DBC's, dit vertaalt zich in een hogere positie onderhanden werk. Daar
tegenover zijn de van zorgverzekeraars ontvangen voorschotten eind 2012 hoger dan eind 2011. Per saldo daalt de post
onderhanden projecten.
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

t/m 2009
€

2010
€

2011
€

2012
€

-3.501.302

-14.842.835

-20.529.243

0
3.501.302
3.501.302

-6.933.343
21.049.050
14.115.707

18.543.745
4.360.732
22.904.477

-2.222.408

-2.222.408
11.610.402
28.911.084
38.299.078

0

-727.128

2.375.234

-2.222.408

-574.302

-38.873.380

-2.222.408

Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

c

c

totaal
€

a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Wettelijk budget aanvaardbare kosten PAAZ

31-dec-12
€

31-dec-11
€

0
574.302
-574.302

0
38.873.380
-38.873.380

2012
€

2011
€

0
7.381.383
7.381.383

135.717.100
7.802.918
143.520.018

0
0
0
9.603.791

-80.139
155.723.620
-1.906.994
10.312.774

-2.222.408

-20.529.243

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:
Honoraria medisch-specialistische hulp
Gedeclareerde DBC-omzet
Mutatie onderhanden projecten (voor zover ter dekking wettelijk budget)
PAAZ
Totaal financieringsverschil
Toelichting:
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7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling

De specificatie is als volgt:

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars)
Af: A omzet (inclusief overloop)
Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met
vergoeding in schaduwbudget in B nieuw
Transitiebedrag

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling
- schulden uit hoofde van transitieregeling

Het transitiebedrag wordt verwerkt in:
2012
95%
2013
70%

2012
€

2011
€

143.561.150
46.070.274
96.653.544

0
0
0

837.332

0

31-dec-12
€

31-dec-11
€

837.332
0
837.332

0
0
0

795.465
586.132

Toelichting:
De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor
medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude
bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De
zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch
specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

8. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

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

45.636.766

48.926.148

1.332.375
158.008
1.767.379
1.935.907
13.022.431
1.193.701
0

0
150.868
1.887.223
0
11.705.092
1.225.602
0

520.767

434.051

Totaal overige vorderingen

65.567.335

64.328.984

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1,2 mln (2011 € 1,2 mln).
Op de post nog te factureren is EUR 14,5 miljoen in mindering gebracht. EUR 8,7 miljoen betreft de overschrijding van de
schadelast van de zorgverzekeraars en EUR 5,8 miljoen betreft de nuancering van de omzet (correctie verpleegdagen, dure
geneesmiddelen en materiële controles).
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ACTIVA
9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Bankrekeningen
Kassen

10.805.308
2.117

41.023.627
1.526

Totaal liquide middelen

10.807.426

41.025.152

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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PASSIVA
11. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.407
44.358.996
4.315.443

1.407
36.212.213
3.522.912

Totaal eigen vermogen

48.675.846

39.736.531

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2012
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2012
€

1.407

0

0

1.407

1.407

0

0

1.407

Saldo per
1-jan-2012
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2012
€

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten

36.212.213

8.146.784

0

44.358.996

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

36.212.213

8.146.784

0

44.358.996

Saldo per
1-jan-2012
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2012
€

Algemene reserves:
Algemene reserves

3.522.912

792.531

0

4.315.443

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

3.522.912

792.531

0

4.315.443

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

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 2012 € 48,7 miljoen, hetgeen circa 17,8% is van de som van de bedrijfsopbrengsten
(2011 € 39,7 mln. resp. 16,1%).
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PASSIVA
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2012
en resultaat over 2012

De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

48.675.846

8.939.315

Stichting Bestuur ZGT
ZGT Holding B.V.

80.684
-3.774.297

-186.363
-488.418

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

44.982.233

8.264.534
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PASSIVA
12. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening groot onderhoud
Voorziening medische staf
Voorziening Jubilea
Voorziening PLB-overgangsregeling
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2012
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2012
€

2.793.978
125.733
822.371
218.293
3.960.375

0
0
17.203
101.468
118.671

0
125.733

0
0
0
0
0

2.793.978
0
839.574
319.761
3.953.313

125.733

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2012

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

0
3.953.313
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. In 2012 zijn de gemaakte kosten ten laste van deze voorziening gebracht.
De voorziening jubilea heeft betrekking op de berekening van de toekomstige uitkeringen ter gelegenheid van jubilea van
medewerkers. In de berekening is rekening gehouden met het feit dat een aantal medewerkers het ziekenhuis verlaat voordat zij een
jubileumdatum bereiken.
Per 1 januari 2010 is het persoonlijk levensfasebeleid (PLB) opgenomen in de CAO Ziekenhuizen. Deze regeling vervangt de
bestaande levensfase afhankelijke verlofregelingen. Werknemers die op 31 december 2009 in de leeftijdscategorie 45 t/m 49 jaar
vallen hebben op het moment dat zij 55 jaar worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen, recht op een eenmalige storting van
200 uur verlof in het PLB.
De overige voorzieningen zijn in 2012 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.
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PASSIVA
13. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Schulden aan banken

145.403.940

165.035.604

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

145.403.940

165.035.604

2012
€

2011
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: reguliere aflossingen
Af: afgeloste leningen die opnieuw zijn afgesloten

185.624.030
0
20.573.300
0

203.700.517
15.004.765
17.040.122
16.041.130

Stand per 31 december

165.050.730

185.624.030

19.646.790

20.588.426

145.403.940

165.035.604

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

19.646.790
145.403.940
76.757.670

20.588.426
165.035.604
90.845.459

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
16. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

31-dec-12
€

31-dec-11
€

Schulden aan banken
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Te betalen interest
Nog te betalen kosten en overige schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen:
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente
ZGT Vastgoed B.V.

0
12.901.572
19.646.790
6.482.908
1.362.402
545.856
3.873.831
6.778.849
2.225.526
36.771.461

0
13.494.807
20.588.426
5.110.028
1.429.084
506.730
3.881.711
4.554.983
2.388.298
21.503.691

15.477
0

311.147
18.382.997

Totaal overige kortlopende schulden

90.604.673

92.151.902

Toelichting:

De kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt per 31 december 2012:
- bij de ABN Amro Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,55%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,65%) (2011 1,20% resp. 1,30%))
- bij de ING Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,55%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,65%) (2011 1,20% resp. 1,30%).
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 schuld aan ZGT Vastgoed B.V. ultimo 2011 betreft een schuld in rekening-courant, ontstaan doordat overtollige liquide middelen
tijdelijk bij de Stichting ZGT zijn ondergebracht.
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17. Financiële instrumenten

De financiële instrumenten zijn toegelicht op pagina 74.

18. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte
Bij: investeringsruimte verslagjaar
Af: investeringen verslagjaar
Beschikbare investeringsruimte 31 december
Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:
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2012
€

2011
€

0
0
8.593.139
8.593.139

0
0
8.452.604
8.452.604

0

0
0
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Overige niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
(>€ 250.000 per jr.)
Aard van de verplichting

Looptijd tot

Bedrag
per jaar
€ 1.000

Contracten:

Huur en wassen linnen en wassen dienstkleding
Schoonmaakwerkzaamheden door derden
Automatiseringscontract(Chip-Soft)
Siemens (Integrated Service Management)

31-12-2016
onbepaalde tijd
19-05-2013
31-12-2020

1.258
2.845
360
2.049

Investeringsverplichtingen
Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investeringsverplichtingen van € 7,5 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.
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.
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing
macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve
een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling
vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt
plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk voor 1 december van het opvolgend jaar
is gecommuniceerd.
Voor 2012 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 16.634 miljoen (prijsniveau 2011).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012. Stichting
Ziekenhuisgroep Twente is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de
balans van de stichting per 31 december 2012.
Onzekerheden uit hoofde van mogelijke toets door commissie ZN
Het verantwoordingskader voor de verantwoording van de omzet zoals opgenomen in de jaarrekening wordt in belangrijke mate
gevormd door de NZA circulaires en beleidsregels, waaronder de NZa circulaire ‘Omzetverantwoording medisch specialistische zorg
2012, (CI/13/9c) waarin de Handreiking omzetverantwoording 2012 is bekrachtigd. Recent is bekend geworden dat
Zorgverzekeraars Nederland een commissie heeft ingesteld die de ingediende transitiebedragen gaat toetsen. Vanwege deze
commissie zijn de betrokken verzekeraars vaak niet bereid standpunten in te nemen ten aanzien van resterende vraagstukken.

Door verzekeraars wordt aangegeven dat verantwoordingen in dergelijke situaties eenzijdig moeten worden ingediend en dat
vervolgens na ontvangst van alle verantwoordingen de balans zal worden opgemaakt door een in te stellen controlecommissie. Als
gevolg hiervan bestaat onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen op de verantwoorde omzet naar aanleiding van de uitkomsten
van de werkzaamheden van de commissie. Aangezien bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 de commissie nog niet met zijn
werkzaamheden is gestart, zijn de gevolgen voor de jaarrekening 2012 nog niet in te schatten. Derhalve worden eventuele te
verwerken mutaties beschouwd als een aan het boekjaar 2013 toe te wijzen gebeurtenis en zijn deze niet in de jaarrekening 2012
verwerkt.
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2,5%

3.892.351

27.333.010
0
23.440.659

1.367.306

0
0
0
0

3.112.965
0
5.068.191

0
0
587.920
0

0,0%

9.443.278

9.443.278
0
0

100.613

0
0
0
0

0
0
0

100.613
0
0
0

9.342.665

5,0%

0

3.320.927
0
3.320.927

-3

0
0
0
0

0
0
0

0
0
3
0

3

3.320.927
0
3.320.924

Terreinvoorzieningen
€

2,0% / 2,5%

31.622.209

73.493.357
0
41.871.148

-1.332.443

0
0
0
0

0
0
0

0
0
1.332.443
0

32.954.652

73.493.357
0
40.538.705

€

Gebouwen

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

Semi perm.
gebouwen
€

5,0%

23.002.186

39.060.776
0
16.058.590

-1.838.530

0
0
0
0

0
0
0

9.535
0
1.848.065
0

24.840.716

39.051.241
0
14.210.525

Verbouwingen
€

5,0%

150.606

41.726.110
0
41.575.504

-35.285

0
0
0
0

0
0
0

0
0
35.285
0

185.891

41.726.110
0
41.540.219

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

Installaties Onderhanden
Projecten
€
€

68.110.630

194.377.458
0
126.266.828

-1.738.342

0
0
0
0

3.112.965
0
5.068.191

110.148
0
3.803.716
0

69.848.972

197.380.275
0
127.531.303

Subtotaal
vergunning
€

van de voorgeschreven investeringsoverzichten in de jaarrekeningmodellen indien dit de transparantie en het inzicht bevordert.

1) Naar verwachting zal in 2013 artikel 5 van de Regeling verslaggeving WTZi vervallen of drastisch worden gewijzigd. Vooruitlopend hierop mogen zorginstellingen er voor verslagjaar 2012 al voor kiezen om af te wijken

Afschrijvingspercentage

Boekwaarde per 31 december 2012

Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

- niet gehonoreerde versnelde afschrijvingen
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

2.525.045

Boekwaarde per 1 januari 2012

9.342.665
0
0

€

€

30.445.975
0
27.920.930

Grond

NZa-IVA

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

203.987.316

494.226.450
0
290.239.134

3.801.425

837.443
0
545.815
291.628

3.112.965
0
5.068.191

21.645.200
0
19.507.373
0

200.185.891

476.531.658
0
276.345.767

€

Totaal

109

5,0%

69.596.973

Boekwaarde per 31 december 2012

Afschrijvingspercentage

89.363.231
0
19.766.258

Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

4.124.977

0
0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0
0

8.593.139
0
0
4.468.162

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

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- in gebruikgenomen OHW
- herwaarderingen
- afschrijvingen

65.471.996

Boekwaarde per 1 januari 2012

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

€

€

80.770.092
0
15.298.096

Onderhanden
Projecten

Trekkings
rechten

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.1.14.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

69.596.973

89.363.231
0
19.766.258

4.124.977

0
0
0
0

0
0
0

0
4.468.162

8.593.139

65.471.996

80.770.092
0
15.298.096

€

Subtotaal

10,0%

3.898.777

23.581.920
0
19.683.143

-820.778

0
0
0
0

0
0
0

178.357
0
0
999.135

4.719.555

23.403.563
0
18.684.008

€

Instandhouding

15.914.514

15.914.514
0
0

3.194.472

0
0
0
0

0
0
0

17.286.328
14.091.856
0
0

12.720.042

12.720.042
0
0

€

Onderhanden
Projecten

19.813.291

39.496.434
0
19.683.143

2.373.694

0
0
0
0

0
0
0

17.464.685
14.091.856
0
999.135

17.439.597

36.123.605
0
18.684.008

89.410.264

128.859.665
0
39.449.401

6.498.671

0
0
0
0

0
0
0

26.057.824
14.091.856
0
5.467.297

82.911.593

116.893.697
0
33.982.104

Subtotaal
meldingsplichtige activa
€
€

Subtotaal

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

110

Afschrijvingspercentage

Boekwaarde per 31 december 2012

Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

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

10,0%

28.629.422

120.658.821
0
92.029.399

-2.174.451

74.775
0
74.775
0

0
0
0

4.093.211
0
6.267.662

30.803.873

Boekwaarde per 1 januari 2012

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

116.640.385
0
85.836.512

€

Inventaris

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa

20,0%

88.477

131.985
0
43.508

11.536

61.595
0
45.395
16.200

0
0
0

52.269
0
24.533

76.941

141.311
0
64.370

Vervoermiddelen
€

20,0%

8.113.968

35.312.196
0
27.198.228

1.441.183

197.850
0
197.850
0

0
0
0

4.298.123
0
2.856.940

6.672.785

31.211.923
0
24.539.138

Automatisering
€

36.831.867

156.103.002
0
119.271.135

-721.732

334.220
0
318.020
16.200

0
0
0

8.443.603
0
9.149.135

37.553.599

147.993.619
0
110.440.020

Subtotaal
WMG
€
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5.324.756
0
1.340.017

3.984.739

Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2012

6,0%

-488.130

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

238.251
0
0
238.251

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

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

28.310
0
278.189

4.472.869

Boekwaarde per 1 januari 2012

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

5.534.697
0
1.061.828

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Terrein
voorzieningen
€

5.1.14.4 Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa

3,0%

1.823.553

2.983.992
0
1.160.439

-82.888

0
0
0
0

0
0
0

0
0
82.888

1.906.441

2.983.992
0
1.077.551

€

Gebouwen

5,0% / 10,0%

231.718

1.093.374
0
861.656

-119.359

15.688
0
0
15.688

0
0
0

0
0
103.671

351.077

1.109.062
0
757.985

Verbouwingen/
renovaties
€

10,0%

961.951

1.467.384
0
505.433

81.331

227.795
0
227.795
0

0
0
0

209.065
0
127.734

880.620

1.486.114
0
605.494

€

Inventaris

20,0%

7.474

91.334
0
83.860

-13.885

0
0
0
0

0
0
0

0
0
13.885

21.359

91.334
0
69.975

Vervoermiddelen
€

20,0%

2.625.120

3.925.485
0
1.300.365

385.759

21.489
0
0

0
0
0

888.106
0
480.858

2.239.361

3.058.868
0
819.507

Automatisering
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9.634.555

14.886.325
0
5.251.770

-237.172

503.223
0
227.795
275.428

0
0
0

1.125.481
0
1.087.225

9.871.727

14.264.067
0
4.392.340

€

Subtotaal
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WTZi-type

t/m 2011
€

0

2012
€

0

0

WTZi-type

Activapost

WTZi
€

0

WMG
€

0

Overige
€

0

Totaal
€

0

Omschrijving

Investeringen

Totaal

Datum

Projectgegevens

0

Briefnummer

0

Geen vergunningplichtige projecten onderhanden.

Nummer

5.1.15.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

0

0

Toekomstige lasten
Afschrijving WTZi Rentekosten
€
€

0

Aangepaste
goedkeuring
€

0

0

Omschrijving

Indexering
WTZi
€

Goedkeuringen

Totaal

Datum

Nominaal
bedrag
WTZi
€
0

Briefnummer

t/m 2012
ondergereed
handen
€
€

Investeringen

Geen vergunningplichtige projecten onderhanden.

Nummer

Projectgegevens

5.1.15.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)
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Jaar van
oplevering
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BNG
BNG
BNG
BNG
NAT.NED.
BNG
Raiff. Boerenlb.
NAT.NED.
RVS
Amerfrtse levensv.
BNG
BNG
ABN AMRO
ABN AMRO
ABN AMRO
ABN AMRO
ING
ING
ING Euroflex
ABN AMRO Euroflex
ABN AMRO
ABN AMRO
ABN AMRO
ING
ING
ING
ABN AMRO
BNG
Rabo
BNG
BNG
Totaal

Leninggever

1993
1993
2004
2004
1995
2004
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1999
2002
2004
2005
2006
2006
2008
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011

Datum

3.743.687
12.705.846
2.994.949
1.915.256
6.806.703
907.560
6.748.526
3.289.907
6.579.813
3.403.352
5.061.465
4.934.860
6.050.433
10.000.000
3.630.242
2.609.236
2.609.236
4.764.692
12.000.000
28.000.000
10.000.000
27.500.000
12.500.000
10.000.000
27.500.000
12.500.000
10.246.305
6.780.000
3.403.352
1.928.566
2.892.847

€

Hoofdsom

33
32
10
10
20
10
29
29
20
30
29
29
20
10
25
23
23
20
20
20
5
10
10
5
10
10
7
15
15
15
17

Totale
looptijd

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

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

Soort lening

4,28%
4,48%
4,16%
4,16%
3,56%
4,16%
3,57%
3,39%
3,37%
6,65%
4,32%
4,72%
4,01%
5,40%
5,05%
3,08%
4,20%
3,10%
5,81%
5,81%
3,88%
4,58%
4,95%
3,88%
4,58%
4,95%
4,60%
3,90%
4,34%
4,17%
4,12%

%
1.701.676
5.558.808
898.485
574.577
3.176.461
272.268
3.258.049
1.588.231
3.176.461
1.701.676
2.443.470
2.552.514
2.420.173
1.000.000
2.032.935
2.042.011
2.042.011
3.573.517
9.075.000
21.175.000
8.500.000
25.437.500
12.031.250
8.500.000
25.437.500
12.031.250
8.757.443
6.441.000
3.403.352
1.928.566
2.892.847
185.624.030

€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

€
113.445
397.058
299.495
191.526
226.890
90.756
232.698
113.445
226.890
113.445
174.533
170.168
302.522
1.000.000
145.210
113.445
113.446
238.235
900.000
2.100.000
2.000.000
2.750.000
625.000
2.000.000
2.750.000
625.000
1.597.592
452.000
226.890
113.445
170.167
20.573.300

€

€
1.021.005
3.176.461
0
0
1.815.121
0
1.861.858
907.561
1.815.121
1.021.005
1.396.272
1.531.508
605.043
0
1.161.677
1.361.341
1.361.335
2.144.107
3.675.000
8.575.000
0
8.937.500
8.281.250
0
8.937.500
8.281.250
0
3.729.000
2.042.012
1.247.896
1.871.845
76.757.670

1.588.231
5.161.750
598.990
383.051
2.949.571
181.512
3.025.350
1.474.786
2.949.571
1.588.231
2.268.937
2.382.346
2.117.652
0
1.887.726
1.928.566
1.928.565
3.335.282
8.175.000
19.075.000
6.500.000
22.687.500
11.406.250
6.500.000
22.687.500
11.406.250
7.159.851
5.989.000
3.176.462
1.815.121
2.722.680
165.050.730

Restschuld
over 5 jaar

€

Nieuwe
Restschuld
Werke- Restschuld
Aflossing in
31 december
lijke- 31 december leningen in
2012
rente
2011
2012
2012

14
13
2
2
3
2
13
13
4
14
13
14
7
0
13
17
17
14
15
15
2
7
7
2
7
7
3
13
13
13
16

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

Resterende
looptijd in Aflos-singsjaren eind
wijze
2012

113.445
397.058
299.495
191.526
226.890
90.756
232.698
113.445
226.890
113.445
174.533
170.168
302.522
0
145.210
113.445
113.446
238.235
900.000
2.100.000
2.000.000
2.750.000
625.000
2.000.000
2.750.000
625.000
1.671.082
452.000
226.890
113.445
170.167
19.646.790

€
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie

Aflos-sing
Gestelde zekerheden
2013
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19. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Zvw-zorg

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

Productieafspraken verslagjaar
Adherentie
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Prijsindexatie materiële kosten
Indexatie kortingsmaatregelen
Groei normatieve kapitaalslasten

2012
€

€

143.520.018

154.169.257

-135.717.100

829.727

0
0
0
0
0

79.752
2.563.815
702.705
-444.553
204.527
0

Uitbreiding erkenning en toelating:
- loonkosten
- materiële kosten
- normatieve kapitaalslasten

0
0
0

3.106.246
414.275
9.481
0

0
Beleidsmaatregelen overheid:
- compensatie dure geneesmiddelen
- korting prestatiecontract
- restcorrectie budgetschoning

0
0
0

423.756
-83.600
-5.994.554
0

0
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- overige

0
0
0

-6.078.154
2.053.547
-9.905.475
0

0
Overige mutaties:
- samenwerkings verbanden
- scholingsmiddelen
- flexizorg
- mutaties PAAZ
- vergoeding opleidingsplaatsen
- bloedcompensatie
- overige
- LPT

2011
€

0
0
0
-421.535
0
0
0
0

-7.851.928
333.026
-1.799.910
0
338.686
0
24.642
4.299
20.371

-421.535

-1.078.886

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

7.381.383

143.520.018

Correcties voorgaande jaren

7.296.280

0

14.677.663

143.520.018

0

-7.714.358

14.677.663

135.805.660

Subtotaal wettelijk budget
Eliminatie OCON
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg
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BATEN
22. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment)

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

4.386.147
7.067.700

4.257.427
2.710.683

11.453.847

6.968.110

2012
€

2011
€

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

68.696.810
6.610.951

68.916.295
630.617

Totaal

75.307.761

69.546.912

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Totaal

23. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Door toepassing van zogenaamde Nza-kruisjestabel vindt er een verschuiving van A- naar B-segment plaats. Hierdoor groeit met name
het DOT B-segment.
In 2010 is het Orthopedisch Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) opgericht. OCON is een besloten vennootschap die voor ZGT de
orthopedische verrichtingen uitvoert en fungeert als onderaannemer. Dit betekent dat een gedeelte van de DBC's/DBC-zorgproducten
( € 21.678.403) niet als omzet van ZGT kan worden aangemerkt.

24. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

130.501.315
2.100.906

0
0

Totaal

132.602.221

0

Toelichting:

Voor invoering van de DOT-systematiek per 1 januari 2012 viel deze omzet onder het wettelijk budget.
In 2010 is het Orthopedisch Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) opgericht. OCON is een besloten vennootschap die voor ZGT de
orthopedische verrichtingen uitvoert en fungeert als onderaannemer. Dit betekent dat een gedeelte van de DBC's/DBC-zorgproducten
(€ 10.121.597) niet als omzet van ZGT kan worden aangemerkt.
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BATEN
25. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

Transitiebedrag 2012

795.466

0

Totaal

795.466

0

Toelichting:

Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar de toelichting op de balans post 7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling.

27. Subsidies

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

7.197.254
141.604

7.128.727
299.104

Totaal

7.338.858

7.427.831

2012
€

2011
€

28. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

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

4.230.428

3.589.653

2.551.291
24.515.166

2.808.467
20.387.062

Totaal

31.296.885

26.785.182

116

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
29. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
- personeelskostensubsidies
- overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Medisch specialisten

102.071.501
14.019.717
8.941.472

103.775.254
14.057.267
8.911.225

277.381
8.041.723
133.351.795
4.537.475
2.820.563

-245.006
5.903.720
132.402.460
4.738.944
2.553.295

Totaal personeelskosten

140.709.832

139.694.699

2.298

2.457

2012
€

2011
€

587.920
3.215.796
0

1.565.533
3.254.756
0

Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

0
15.703.657

0
16.311.329

Totaal afschrijvingen

19.507.373

21.131.618

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

31. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
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LASTEN
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012
€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

19.507.373
3.803.716

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa
- WMG-gefinancierde vaste activa
- Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

3.803.716
5.467.297
9.149.135
1.087.225
19.507.373

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

494.226.450
290.239.134

33. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

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

2012
€

2011
€

9.712.940
16.867.432
63.914.881

9.307.601
12.032.314
48.343.101

2.359.310
2.610.456
494.683
5.464.448

2.467.841
2.689.404
544.755
5.702.000

504.171
200.000

610.476
200.000

96.663.873

76.195.491

Toelichting:
De patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn met name toegenomen als gevolg van de overheveling van dure geneesmiddelen (TNFalfaremmers). Verder wordt de toename veroorzaakt doordat per 1 juli 2011 het klinisch chemisch laboratorium is overgegaan in Medlon
B.V. Hierdoor zijn de personele kosten omgezet in patiënt- en bewonersgebonden kosten.
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
34. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

2012
€

2011
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

670.127
670.127

772.970
772.970

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-8.322.435
-8.322.435

-8.486.019
-8.486.019

Totaal financiële baten en lasten

-7.652.308

-7.713.049
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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 Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in
de vergadering van 27 mei 2013.
De raad van toezicht van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in
de vergadering van 27 mei 2013.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen bepaling ontrent resultaatbestemming opgenomen.
5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

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

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
M.J.P. Schmidt

W.G.
A.A.M. Ruikes

W.G.
P.H.M. te Riele

W.G.
L. Hilbers

W.G.
B.R. van Beusekom

W.G.
G. Tadema

W.G.
G. Aufderhaar

W.G.
J.G.J. Kamp

5.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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%LMODJH3XEOLFDWLHVHQYRRUGUDFKWHQ=*7PHGHZHUNHUV

,QGH]HELMODJHYLQGWXKHWRYHU]LFKWYDQDOOHSXEOLFDWLHVGLVVHUWDWLHVHQYRRUGUDFKWHQYDQ=*7
PHGHZHUNHUVLQ'H=*7PHGHZHUNHUVVWDDQRQGHUVWUHHSW$OVHUPHHUGHUH=*7DXWHXUVYDQ
YHUVFKLOOHQGHDIGHOLQJHQRSppQSXEOLFDWLHVWDDQKHEEHQZLMKHWJHUXEULFHHUGELMGHDIGHOLQJYDQGH
HHUVWJHQRHPGH=*7DXWHXU


$1(67+(6,2/2*,(

3XEOLFDWLHV

YDQ:LMN65KHLQHFN/H\VVLXV$,G]HUGD++'9HQHPDQ7)&DUERQPRQR[LGHSRLVRQLQJGXHWR
VPRNLQJ1HWK-&ULW&DUH

9RRUGUDFKWHQ

-DQVHQ$3URYLGLQJ0HGLFDO&DUHDW6SRUWLQJ(YHQWV&RQJUHVDFXWH]RUJFHQWUXP(XUHJLR(QVFKHGH
5RVHYDO''HSLHQZRGDOVPHUVFKOLPPHU2UJDQLVDWRUQDVFKROLQJUHJLRQDDOSLMQFHQWUXP+HQJHOR
6PLG-0XOWLPRGDOHSLMQPHGLFDWLHELMRUWKRSHGLVFKHKHXSHQNQLHLQJUHSHQ1DVFKROLQJYDNJURHS
DQHVWKHVLRORJLHRUWKRSHGLH=*7


&$5',2/2*,(

3XEOLFDWLHV

%LQQHQPDUV+,G]HUGD+'7DQ+//LQVVHQ*&9HQWULFXODU7DFK\FDUGLDGXULQJWUHDWPHQWZLWK
0RGDILQLOIRUQDUFROHSV\DFDVHUHSRUW,QWHUQDW-&OLQ0HG

/XWWLN0/%URQV0-DDUVPD7+LOOHJH+/+RHV$/LQVVHQ*&HWDO'HVLJQDQGPHWKRGRORJ\RIWKH
&2$&+ &RPSDUDWLYHVWXG\RQJXLGHOLQHVDGKHUHQFHDQGSDWLHQWFRPSOLDQFHLQKHDUWIDLOXUHSDWLHQWV 
VWXG\+)FOLQLFVYHUVXVSULPDU\FDUHLQVWDEOHSDWLHQWVRQRSWLPDOWKHUDS\1HWK+HDUW-


6ORRWZHJ$3/RXZHUHQEXUJ-:0HFR]]L*:DJHQDDU/-9HUKRUVW302EVWUXFWLYHLQWUDP\RFDUGLDO
KDHPDWRPDDIWHUSHUFXWDQHRXVFRURQDU\LQWHUYHQWLRQ1HWK+HDUW-


7DQGMXQJ.%DVDOXV0:6HQ+-HVVXUXQ*$'HUNV$/LQVVHQ*&HWDO'XUDEOHSRO\PHUEDVHG
V7HQWFKDOOHQJHRISURPXV(OHP(QWYHUVXV5H6ROXWHLQWHJULW\ '87&+3((56 UDWLRQDOHDQGVWXG\
GHVLJQRIDUDQGRPL]HGPXOWLFHQWHUWULDOLQD'XWFKDOOFRPHUVSRSXODWLRQ$P+HDUW-


7DQGMXQJ.YDQ+RXZHOLQJHQ.*-DQVHQ+/LQVVHQ*&1LMKXLV5HWDO&RPSDULVRQRIIUHTXHQF\RI
SHULSURFHGXUDOP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQLQSDWLHQWVZLWKDQGZLWKRXW'LDEHWHV0HOOLWXVWRWKRVHZLWK
SUHYLRXVO\XQNQRZQEXWHOHYDWHGJO\FDWHGKDHPRJORELQOHYHOV IURPWKH7:(17(7ULDO $P-&DUGLRO


7DQGMXQJ.%DVDOXV0:0XXUPDQ(/RXZHUHQEXUJ+:YDQ+RXZHOLQJHQ.*/LQVVHQ*&HWDO
,QFLGHQFHRISHULSURFHGXUDOP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQIROORZLQJVWHQWLPSODQWDWLRQFRPSDULVRQEHWZHHQ
ILUVWDQGVHFRQGJHQHUDWLRQGUXJHOXWLQJVWHQWV&DWKHWHUFDUGLRYDVFLQWHUY

6HQ+7DQGMXQJ.%DVDOXV0:/LQVVHQ*&1LMKXLV5HWDO&RPSDULVRQRIHOLJLEOHQRQHQUROOHG
SDWLHQWVDQGWKHUDQGRPLVHG7:(17(WULDOSRSXODWLRQWUHDWHGZLWK5HVROXWHDQG;LHQFH9GUXJHOXWLQJ
VWHQWV(XUR,QWHUYHQWLRQ
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YRQ%LUJHOHQ&%DVDOXV0:7DQGMXQJ./LQVVHQ*&6DLG6$HWDO$UDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDOLQ
VHFRQGJHQHUDWLRQ]RWDUROLPXVHOXWLQJUHVROXWHVWHQWVYHUVXVHYHUROLPXVHOXWLQJ[LHQFH9VWHQWVLQ
UHDOZRUOGSDWLHQWVWKH7:(17(WULDO-$P&ROO&DUGLRO

9RRUGUDFKWHQ
,G]HUGD+$7UDLQHU(&*FXUULFXOXP+XLVDUWVHQµGH8LWNLMN¶
,G]HUGD+$6DPHQZHUNLQJFDUGLRORJLHHQUDGLRORJLH5HJLRQDOHUHIHUHHUDYRQG
6ORRWZHJ$7HOHUHYLHZHOHFWURI\VLRORJLHHQGHYLFHV$PHULFDQ&ROOHJHRI&DUGLRORJ\YRRUGH6DXGL
+HDUW$VVRFLDWLRQ 5L\DGK 
6ORRWZHJ$0DDQGHOLMNVH(&*FXUVXV³+DUWVODJ´+$*522OGHQ]DDO


'(50$72/2*,(

3XEOLFDWLHV

-DQVVHQV5:(DVWRQ-$'RQQHOO\0$.DPSV306WHLMOHQ3(HWDO3URNHUDWRWLFHFFULQHQHYXVPD\EH
FDXVHGE\VRPDWLFFRQQH[LQPXWDWLRQV-,QYHVW'HUPDWRO

.URIW(%5LMODDUVGDP5-DQVVHQV5:6PRRWKPXVFOHKDPDUWRPDOHHU]DPH]LHNWHJHVFKLHGHQLVVHQ
1HG7LMGVFKU'HUP9HQHUHRO


*<1$(&2/2*,(

3XEOLFDWLHV

6FKXWWHU(05XWWHQ0-*DDUHQVWURRP.1YDQ*RUS7YDQ0HXUV+6HWDO/DSDURVFRS\WRSUHGLFW
WKHUHVXOWRISULPDU\F\WRUHGXFWLYHVXUJHU\LQDGYDQFHGRYDULDQFDQFHUSDWLHQWV /DS2Y&DWULDO D
PXOWLFHQWUHUDQGRPL]HGFRQWUROOHGVWXG\%0&&DQFHU

6LNNHPD-0)UHHPDQ/0%ORHPHQNDPS.:)UDQVVHQ073DSDWVRQLV'1HWDO5HPLIHQWDQLOSDWLHQW
FRQWUROOHGDQDOJHVLDYHUVXVHSLGXUDODQDOJHVLDLQODERXU$0XOWLFHQWUHUDQGRP]HGFRQWUROOHGWUDLO%0&
&KLOGELUWK

6LNNHPD-0YDQGHU+DP'3YDQGHU+HLMGHQ-/2SPHHU%&0XOGHU$O0RRQHQ500DQDJHPHQWRI
ODWHSUHWHPSUHPDWXUHUXSWXUHRIWKHPHPEUDQHVWKH33520(;,/WULDO$P-2EVWHW*\QHFRO


YDQGHU+DP'39LMJHQ601LMKXLV-*YDQ%HHN--2SPHHU%&6LNNHPD-0HWDO,QGXFWLRQRIODERU
YHUVXVH[SHFWDQWPDQDJHPHQWLQZRPHQZLWKSUHWHUPSUHODERUUHXSWXUHRIPHPEUDQHVEHWZHHQ
DQGZHHNVDUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDO3ORV0HGH

'LVVHUWDWLH

1HYH'ROILQJ-0HWDEROLFDVSHFWVRIREHVLW\DQGOHDQ3&26*URQLQJHQ80&*


+((/.81'(

3XEOLFDWLHV

%RXZPDQ&WHQ&DWH:3LMQOLMNH]ZHOOLQJLQGHOLHV0HGLVFK&RQWDFW

GH.OHUN*+HJHPDQ-+%URQNKRUVW3YDQGHU3DOHQ-YDQGHU9HOGH'WHQ'XLV+-7KH D 
6\PSWRPDWLFYHUWHEUDOIUDFWXUHDIUHTXHQWO\GLVFRYHUHGHQWLW\ZLWKFOLQLFDOUHOHYDQFHLQIUDFWXUH
SDWLHQWVVFUHHQHGRQRVWHRSRURVLV*HULDWULF2UWKRS6XUJ 5HKDE
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)ROEHUW(&6PLW56YDQGHU9HOGH'5HJWXLMW(0.ODUHQ0++HJHPDQ-+*HULDWULFIUDFWXUHFHQWHU
DPXOWLGLVFLSOLQDU\WUHDWPHQWDSSURDFKIRUROGHUSDWLHQWVZLWKDKLSIUDFWXUHLPSURYHGTXDOLW\RIFOLQLFDO
FDUHDQGVKRUWWHUPWUHDWPHQWRXWFRPHV*HULDWULF2UWKRS6XUJ 5HKDE

)ROEHUW(&+HJHPDQ-+YDQGHU9HXU-GH+DDV5-%URHUVPD%YDQGHU9HOGH'
.RUWGXUHQGHJHULDWULVFKHUHYDOLGDWLH5HVXOWDWHQQDEHKDQGHOLQJYDQHHQKHXSIUDFWXXU7LMGVFKU
RXGHUHQJHQHHVNG

)RUWLQJWRQ/9*HHUW]HQ-+YDQ1HWWHQ--YDQ%DDO-*%XV6$6FKDSHU1&7KHLPSRUWDQFHRIIRRW
FDUHLQROGHUSHRSOHZLWKGLDEHWHV-$P0HG'LU$VVRF6HS>(SXEDKHDGRISULQW@

0RRUPDQ$09LQN5+HLMPDQV+-YDQGHU3DOHQ-.RXZHQKRYHQ($7KHSURJQRVWLFYDOXHRI
WXPRXUVWURPDUDWLRLQWULSOHQHJDWLYHEUHDVWFDQFHU(XU-6XUJ2QFRO

6FKRHQPDHFNHUV(-GH+DDV5-6WLUOHU95D\PDNHUV-)5DNLF63UHJQDQF\IROORZLQJODSDURVFRSLF
PHVKUHSDLURIYHQWUDODEGRPLQDOZDOOKHUQLD-6RF/DSDURHQGRVF6XUJ

6FKRHQPDHFNHUV(-GH+DDV5-6WLUOHU95D\PDNHUV-)5DNLF6,PSDFWRIWKHQXPEHURIWDFNVRQ
SRVWRSHUDWLYHSDLQLQODSDURVFRSLFUHSDLURIYHQWUDOKHUQLDVGRPRUHWDFNVFDXVHPRUHSDLQ"6XUJ
(QGRF

YDQ1HWWHQ--'LMNVWUD38*HHUW]HQ-+3RVWHPD.:KDWLQIOXHQFHVDSDWLHQW¶VGHFLVLRQWRXVH
FXVWRPPDGHRUWKRSDHGLFVKRHV"%0&0XVFXORVNHOHWGLVRUG

'LVVHUWDWLH

6FKRHQPDHFNHUV(-/DSDURVFRSLFYHQWUDODQGLQFLVLRQDOKHUQLDUHSDLUWKHIROORZXS8WUHFKW80&8


9RRUGUDFKWHQ

$EDVEDVVL05DNLF6.RXZHQKRYHQ($$SUHOLPLQDU\H[SHULHQFHZLWKPLQLPDOLQYDVLYH
HVRSKDJHFWRP\DQGWKRUDFRVFRSLFPRELOL]DWLRQLQWKHSURQHSRVLWLRQ(XURSHDQ6RFLHW\RI6XUJLFDO
2QFRORJ\%DUFHORQD
%RWPDQ-05HJLRQDOLVDWLHLQ7ZHQWHHQGH$FKWHUKRHNHUYDULQJHQLQGHSUDNWLMN19Y9(GH
%RWPDQ-0(9$5ELMHHQSDWLHQWPHWQDDGDQHXU\VPDWDHHQXLWGDJHQGHFDVXV
6\PSRVLXP(QGRYDVFXODLUHLQWHUYHQWLHV5RWWHUGDP
+DYHNHV/7KH50YDQ%DDO-*YDQ1HWWHQ--4XLFNKHDOLQJRIDQHXURSDWKLFIRRWXOFHUDIWHU
UHVHFWLRQDUWKURSODVW\LQDFDVHRIDSDWLHQWLQFRPSOLDQWZLWKRIIORDGLQJ
WK0HHWLQJRIWKH'LDEHWLF)RRW6WXG\*URXSRI($6'
+D]HQEHUJ&(YDQ1HWWHQ--YDQ%DDO-*%XV6$$VVHVVPHQWRIVLJQVRIIRRWLQIHFWLRQXVLQJ
SKRWRJUDSKLFLPDJLQJLQGLDEHWLFSDWLHQWV6\PSRVLXP19'2
+D]HQEHUJ&(YDQ1HWWHQ--YDQ%DDO-*%XV6$$VVHVVPHQWRIVLJQVRIIRRWLQIHFWLRQXVLQJ
SKRWRJUDSKLFIRRWLPDJLQJLQGLDEHWLFSDWLHQWVZLWKDFOLQLFDOVXVSLFLRQRILQIHFWLRQWKPHHWLQJRIWKH
'LDEHWLF)RRW6WXG\*URXSRIWKH($6'
+HJHPDQ-+%HWHUHEHKDQGHOLQJHQYRRUPHQVHQYDQMDDUHQRXGHUPHWHHQERWEUHXNLQIRUPDWLH
YRRUSDWLsQWHQ1,$=$PHUVIRRUW
+HJHPDQ-+YDQGHU9HOGH'&HQWUXPYRRUJHULDWULVFKHWUDXPDWRORJLHMDDUODWHU&RQJUHV=RUJ
YRRURXGHUHQPHWPXOWLPRUELOLWHLW8WUHFKW
+HJHPDQ-+YDQGHU9HOGH')ROEHUW(3URFHVJHVWXXUGH]RUJLQQRYDWLHLQJHULDWULVFKHWUDXPDWRORJLH
196+9(GH
+HJHPDQ-+&HQWUXPYRRUJHULDWULVFKHWUDXPDWRORJLH=*7$OPHOR.10*$FKPHD
+HJHPDQ-+&HQWUXPYRRUJHULDWULVFKHWUDXPDWRORJLH=*7$OPHOR,VDOD(OLVDEHWK
+HJHPDQ-+&RPDQDJHGFDUHDWWKHJHULDWULFIUDFWXUHFOLQLF&KDOOHQJHVDQGLQQRYDWLRQVLQWKH
SUR[LPDOIHPXU/HLGHQ
+HJHPDQ-+*HwQWHJUHHUGFHQWUXPYRRUJHULDWULVFKHWUDXPDWRORJLH$ULVWR8WUHFKW3UXGKRPPHYDQ
5HLQH57UDXPDFKLUXUJLH5RGH.UXLV+HQJHOR
3UXGKRPPHYDQ5HLQH5'LVWDOHUDGLXVIUDFWXXU6WLFNWRWKHERQH"5HJLRQDOHUHIHUHHUDYRQG
WUDXPDWRORJLH'HYHQWHU
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YDQ%DDO-*:RXQGFDUH6\PSRVLXP'LDEHWLVFKHYRHW$OPHOR
YDQ%DDO-*'HIDVFLLWLVQHFURWLFDQV6\PSRVLXPHUQVWLJHKXLGGHIHFWHQ$OPHOR
YDQ%DDO-*'HNULWLVFKLVFKDHPLVFKHYRHWELMGLDEHWHV%LMHHQNRPVW9DDWFKLUXUJHQ*URQLQJHQ
YDQ%DDO-*'HGLDEHWLVFKHYRHW%LMHHQNRPVW+XLVDUWVHQ6SHFLDOLVWHQ+DUGHQEHUJ
YDQ%DDO-*&KULVWLDQLQIOXHQFHLQPHGLFDOWUHDWPHQW:HUHOGELMHHQNRPVW]LHNHQKXLV&KDSODLQV
(OVSHHW
YDQ%DDO-*7KHGLDEHWLFLVFKDHPLFIRRW6\PSRVLXP<RXQJ%HOJLDQ)ORZ0DVWHUV%UXVVHO
YDQ%DDO-*'HGLDEHWLVFKHYRHW199*6\PSRVLXP1RRUGZLMN
YDQ%DDO-*'HGLDEHWLVFKHYRHW&XUVXVYDDWODERUDQWHQ8WUHFKW
YDQ1HWWHQ--8VDELOLW\RIRUWKRVHV/RWK6\PSRVLXP=HLVW
YDQ1HWWHQ--%ULO$YDQ%DDO-*7KHHIIHFWRIIOH[RUWHQRWRP\RQKHDOLQJDQGSUHYHQWLRQRIGLDEHWLF
IRRWXOFHUVRQWKHGLVWDOHQGRIWRH7KHWK0DOYHUQ'LDEHWLF)RRWFRQIHUHQFH0DOYHUQ
YDQ1HWWHQ--0DQQLQJ+$:RLWWLH]$-7KHGLDO\VLVSDWLHQWZLWKDGLDEHWLFIRRW6\PSRVLXPRQWKH
GLDEHWLFIRRW$OPHOR
YDQ1HWWHQ--:KDWLQIOXHQFHVSDWLHQWV¶GHFLVLRQPDNLQJEHKDYLRXU"$VWXG\RQSDWLHQWV¶GHFLVLRQVWRW
XVHSUHVFULEHGFXVWRPPDGHRUWKRSDHGLFVKRHV(XURSHDQDVVRFLDWLRQIRUFRPPXQLFDWLRQLQKHDOWKFDUH
FRQIHUHQFH6W$QGUHZV
YDQ1HWWHQ--8QFKDQJHGLQFLGHQFHRIORZHUOLPEDPSXWDWLRQVLQ1RUWKHUQ1HWKHUODQGV6\PSRVLXP
19'22RVWHUEHHN


,17(51(*(1((6.81'(

3XEOLFDWLHV

$NWDV+0HQVLQN3%.XLSHUV(-YDQ%XXUHQ+6LQJOHEDOORRQHQWHURVFRS\DVVLVWHGGLUHFW
SHUFXWDQHRXVHQGRVFRSLFMHMXQRVWRP\(QGRVFRS\

%RHUVPD01YDQGHU=DQGHQ$/DYHUPDQ*'6DQGHUV-6GH9ULHV3$(SVWHLQ%DUUYLUXVSRVLWLYH
SRVWWUDQVSODQWO\PSKRSUROLIHUDWLYHGLVRUGHURIWKHFHQWUDOQHUYRXVV\VWHPDIWHUUHQDOWUDQVSODQWDWLRQ
ZLWKDGLVFUHSDQF\LQYLUDOORDGEHWZHHQSHULSKHUDOEORRGDQGFHUHEURVSLQDOIOXLG7UDQVSO,QW


%RXPDQV'.RRWVWUD*-YDQ2OIIHQ+%ULQNKXLV0WHQ1DSHO&+$GHQRYLUXVHVRSKDJLWLVLQD+,9
SRVLWLYHSDWLHQWH[WUDRUGLQDU\SUHVHQWDWLRQRIDFRPPRQYLUDOLQIHFWLRQFDVHUHSRUW,QIHFW'LV&OLQ
3UDFW

%RXPDQV'2RVWYHHQ-&(HQYURXZPHWNRRUWVHQSLMQLQKHXSHQRQGHUUXJGLDJQRVHLQEHHOG179*
$

%RXPDQV'9HQHPDQ7K(HQPDULQLHUPHWDFXWHG\VSQHXGLDJQRVHLQEHHOG179*

%RXPDQV':HHULQN/%YDQ5KHLQHFN/H\VVLXV$76ZDUWERO39HQHPDQ7)6SOHQLFDUWHU\UXSWXUH
GXULQJSUHJQDQF\FRQFHDOHGE\DSDQFUHDWLFO\PSKDQJLRPDDUDUHFRRFFXUUHQFH$QQ9DVF6XUJ
2FW>(SXEDKHDGRISULQW@

%RXPDQV'YDQ=DQWHQ5$6FKRW%:$PDQZLWKSDLQOHVVVFURWDOVZHOOLQJ6FURWDOHPSK\VHPD
SQHXPRVFURWXP 1HWK-0HG

&DOGRQ&(6HUJLR&0.DQJ-0XWKXNDUXSSDQ$%RHUVPD01HWDO&\FOLQ(RYHUH[SUHVVLRQLQ
DVVRFLDWHGZLWKHQGRFULQHUHVLVWDQFHEXWQRWLQVHQVLWLYLW\WR&'.LQKLELWLRQLQKXPDQEUHDVWFDQFHU
FHOOV0RO&DQFHU7KHU

&DOGRQ&(6HUJLR&06FKWWH-%RHUVPD016XWKHUODQG5/HWDO(VWURJHQUHJXODWLRQRIF\FOLQ(
UHTXLUHVF\FOLQ'EXWQRWF0\F0RO&HOO%LRO

&UDQHQEXUJ(&6FKXUJHUV/-8LWHUZLMN++%HXOHQV-:'DOPHLMHU*:/DYHUPDQ*'HWDO9LWDPLQ.
LQWDNHDQGVWDWXVDUHORZLQKHPRGLDO\VLVSDWLHQWV.LGQH\,QWHUQDW
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GH%RUVW0+1DXWD)/9RJW//DYHUPDQ*'*DQVHYRRUW571DYLV*,QGRPHWKDFLQUHGXFHV
JORPHUXODUDQGWXEXODUGDPDJHPDUNHUVEXWQRWUHQDOLQIODPPDWLRQLQFKURQLFNLGQH\GLVHDVH
SDWLHQWVDSRVWKRFDQDO\VLV3/R62QHH

.OXLMW,6LHPHULQN(-$XVHPV0*YDQ2V7$GH-RQJ'HWDO&'+UHODWHGKHUHGLWDU\GLIIXVHJDVWULF
FDQFHUV\QGURPHFOLQLFDOYDULDWLRQVDQGLPSOLFDWLRQVIRUFRXQVHOLQJ,QW-&DQFHU

.ZDNHUQDDN$-/DPEHUW*6ODJPDQ0&:DDQGHUV)/DYHUPDQ*'HWDO3URSURWHLQFRQYHUWDVH
VXEWLOLVLQNH[LQW\SHLVHOHYDWHGLQSURWHLQXULFVXEMHFWVUHODWLRQVKLSZLWKOLSRSURWHLQUHVSRQVHWR
DQWLSURWHLQXULFWUHDWPHQW$WKHURVFOHURVLV1RY>(SXEDKHDGRISULQW@

/DYHUPDQ*'6FKXUJHUV/-9HUPHHU&.HPD,30XVNLHW)$HWDO9LWDPLQ.LQWDNHDQGSODVPD
GHVSKRVSKRXQFDUER[\ODWHGPDWUL[JODSURWHLQOHYHOVLQNLGQH\WUDQVSODQWUHFLSLHQWV3/RV2QH
H

3DUYLQJ++%UHQQHU%00F0XUUD\--GH=HHXZ'+DIIQHU60HWDO RD:RLWWLH]$-DV
FROODERUDWRU &DUGLRUHQDOHQGSRLQWVLQDWULDORIDOLVNLUHQIRUW\SHGLDEHWHV1HZ(QJO-0HG


5DJKRR5/DYHUPDQ*':RLWWLH]$-YDQGHQ+RXW-+GH9ULHV3$$VSDQJOHGFRORQ1HWK-0HG


6ODJPDQ0&:DDQGHUV)9RJW/'DPPDQ.+HPPHOGHU0+/DYHUPDQ*'HWDO(OHYDWHG1
WHUPLQDOSUREUDLQQDWULXUHWLFSHSWLGH 17SUR%13 OHYHOVLQGLFDWHYROXPH±GHSHQGHQWK\SHUWHQVLRQ
DQGSURWHLQXULDLQUHQDOGLVHDVHLPSOLFDWLRQVIRUWKHUDSHXWLFLQWHUYHQWLRQ1HSKURO'LDO7UDQVSODQW


6ODJPDQ0&.ZDNHUQDDN$-<D]GDQL6/DYHUPDQ*'YDQGHQ%RUQ-HWDO9DVFXODUHQGRWKHOLDO
JURZWKIDFWRU&OHYHOVDUHPRGXODWHGE\GLHWDU\VDOWLQWDNHLQSURWHLQXULFFKURQLFNLGQH\GLVHDVH
SDWLHQWVDQGLQKHDOWK\VXEMHFWV1HSKURO'LDO7UDQVSODQW

6PLQN3$%DNNHU6-/DYHUPDQ*'%HUO7&RRSHU0(HWDO$QLQLWLDOUHGXFWLRQLQVHUXPXULFDFLG
GXULQJDQJLRWHQVLQUHFHSWRUEORFNHUWUHDWPHQWLVDVVRFLDWHGZLWKFDUGLRYDVFXODUSURWHFWLRQDSRVWKRF
DQDO\VLVRIWKH5(1$$/DQG,'17WULDOV-+\SHUWHQV

6RHQHQ6%RQRPL$*/HPPHQV6*6FKROWH-7KLMVVHQ0$YDQ%HUNXP)HWDO
5HODWLYHO\KLJKSURWHLQRI³ORZFDUE´HQHUJ\UHVWULFWHGGLHWVIRUERG\ZHLJKWORVVDQGERG\ZHLJKW
PDLQWHQDQFH"3K\VLRO%HKDY

7HQW+:DDQGHUV).ULNNHQ-$/DPEHUV+HHUVSLQN+-6WHYHQV/$/DYHUPDQ*'HWDO3HUIRUPDQFH
RI0'5'VWXG\DQG&.'(3,HTXDWLRQVIRUORQJWHUPIROORZXSRIQRQGLDEHWLFSDWLHQWVZLWKFKURQLF
NLGQH\GLVHDVH1HSKURO'LDO7UDQVSODQW V LL

YDQ+DJHQ3+XOVKRI0&YDQ/DQVFKRW--6WH\HUEHUJ(:YDQ%HUJH+HQHJRXZHQ0,HWDO RD
6LHPHULQN(-DOVFROODERUDWRU 3UHRSHUDWLYHFKHPRUDGLRWKHUDS\IRUHVRSKDJHDORUMXQFWLRQDOFDQFHU1
(QJO-0HG

9HQHPDQ7)+RHYDDNNRPWK\SRJO\NHPLHYRRUELMGHEHKDQGHOLQJYDQGLDEHWHVPHOOLWXVW\SHLQGH
HHUVWHOLMQHQZDWEHWHNHQWKHWYRRUGHSDWLHQW"6SUHHNXXUKXLVDUWVJHQHHVNXQGH

9HQHPDQ7),QWHUQLVWYHVWLJWDDQGDFKWRSK\SRJO\NHPLH+DUWLQGH3UDNWLMN

9HQHPDQ7)6WRUPV*(0*%RXWHU.3,QVXOLQHJODUJLQHYHUVXVLQVXOLQGHWHPLUKHDGWRKHDG
YHUJHOHNHQLQGH(IILFDF\VWXGLH1HG7LMGVFKU'LDEHWRO

9HQHPDQ7)6WRUN$'00HFKDQLVPHQYDQJHZLFKWVWRHQDPHZDDURQGHUGHIHQVLYHVQDFNLQJELMGH
PHGLFDPHQWHX]HEHKDQGHOLQJYDQW\SHGLDEHWHV1HG7LMGVFKU'LDEHWRO
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9HQHPDQ7)*HHQDIQDPHKDUWHQYDDW]LHNWHQGRRUEHKDQGHOLQJYHUKRRJGHQXFKWHUH
SODVPDJOXFRVHFRQFHQWUDWLH1HG7LMGVFKU*HQHHVN$

9HQHPDQ7)6WRUPV)(0*(ODQG,$%RXWHU3.)URPLQVXOLQGHWHPLUWRJODUJLQH(IIHFWRQJO\FHPLF
FRQWURODQGSV\FKRORJLFDOZHOOEHLQJLQSDWLHQWVZLWKGLDEHWHVPHOOLWXVW\SHLQGDLO\SUDFWLFH-RXUQDORI
'LDEHWHV0HOOLWXV

9HQHPDQ7)'HPHHVWHJHVWHOGHYUDJHQRYHUGLDEHWHVW\SH%RKQ6WDIOHXYDQ/RJKXPHGUXNPHL



9HQHPDQ7)8QDZDUHQHVVYRRUK\SRJO\NHPLH%RKQ6WDIOHXYDQ/RJKXP


9RRUGUDFKWHQ

$JWHUKXLV''HUPDWRP\RVLWLVDOVSDUDQHRSODVWLVFKIHQRPHHQHHQFDVHUHSRUW:HWHQVFKDSVGDJ=*7
$OPHOR
/DYHUPDQ*'0RGHUDWHVRGLXPGLHWSRWHQWLDWHVWKHUHQDODQGFDUGLRYDVFXODUSURWHFWLYHHIIHFWVRI
DQJLRWHQVLQUHFHSWRUEORFNHUV$61UHYLHZ0HHWLQJ
/DYHUPDQ*'+DQWDYLUXV
/DYHUPDQ*''LDEHWHVPHOOLWXVHQFKURQLVFKHQLHUVFKDGH+XLVDUWVHQQDVFKROLQJ
/DYHUPDQ*'+XLVDUWVHQV\PSRVLXP=*7$OPHOR
2RVW6%DULDWULHDQQRLQKHW=*79DQ/LMIYRRUGUDFKW(QVFKHGH
2RVW66HFXQGDLUHQHVLGLREODVWRVHSRVWEDULDWULH3DWLsQWSUHVHQWDWLH'LQHU3HQVDQW
2RVW6'LHHWOHHUHQORZFDUE/DQGHOLMNHKXLVDUWVQDVFKROLQJ06'DFDGHP\
2RVW6%DULDWULHHQREHVLWDVHOLMQVV\PSRVLXP$OPHOR
5LNNHQ1(75LHGHO¶VWK\UHRLGLWLV1DVFKROLQJYRRUVSHFLDOLVWHQDVVLVWHQWHQ
5LNNHQ1(7'LDEHWHVPHOOLWXVW\SH3UHVHQWDWLHYRRUSDWLsQWHQ
9ORHGEHOG0*'LDEHWHVSDWKRI\VLRORJLHHQEHKDQGHOLQJRSOHLGLQJ32+(QVFKHGH
9ORHGEHOG0*+\SHUWHQVLHHQGLDEHWHV+XLVDUWVHQ7+221
:RLWWLH]$-$FXWH.LGQH\,QMXU\WKHUDS\DQG557WK$QQPHHWLQJ(6,&0/LVVDERQ3RUWXJDO
:RLWWLH]$-$FXWHQLHULQVXIILFLHQWLHRSGH,&8QDVFKROLQJ&+,92+HQJHOR
:RLWWLH]$-&DUGLRYDVFXODLUHULFKWOLMQ:'+QDVFKROLQJ+HQJHOR
:RLWWLH]$-0DQQLQJ+$YDQ1HWWHQ--'LDEHWLVFKHYRHWELMGLDO\VHSDWLHQWHQHV\PSRVLXP
'LDEHWLVFKH9RHW$OPHOR
:RLWWLH]$-0HPEUDQHX]HJORPHUXORSDWKLHELMULWDOLQJHEUXLN,QQRYDFXUVXV$UQKHP
:RLWWLH]$-'RFHQW6%06±FXUVXVWHFKQLVFKHJHQHHVNXQGH877ZHQWH(QVFKHGHRNWREHUGHFHPEHU
:RLWWLH]$-'RFHQW7HDFKWKHWHDFKHUFXUVXVGHHO:HQNHEDFKLQVWLWXXW*URQLQJHQ+HHUHQYHHQ
(QVFKHGHHQ=ZROOH
:RLWWLH]$-&RXUVH'LUHFWRU3RVWJUDGXDWHFRXUVHRQ&ULWLFDOFDUHQHSKURORJ\/LVVDERQ3RUWXJDO
:RLWWLH]$-'HVOHXWHOUROYDQ)*)ELMIRVIDDWPHWDEROLVPH5HQDO5RXQGV=HQGHUHQ


*((67(/,-.(9(5=25*,1*

3XEOLFDWLHV

6WLHQVWUD$)0DDUMLMKHEWKDQGHQGLHYHU]DFKWHQNXQQHQRSNODUHQGHRJHQ&RQWH[WXHOHEHULFKWHQ
YRRUMDDU


.,1'(5*(1((6.81'(

3XEOLFDWLHV

%DVW%&5LMODDUVGDP563ODDWMHVSX]]HOHHQQDWWHQDYHO3UDNWLVFKHSHGLDWULH

%DVW%YDQ%RPPHO6OHH'6$6FDOSQHYXVLPDJHVLQFOLQLFDOPHGLFLQH1(QJO-0HG



130

.XLSHU0:YDQGHU*DDJ(-6XEFOLQLFDOK\SRWK\URLGLVPLQFKLOGUHQFDQQRUPDOL]HDIWHUFKDQJHVLQ
GLHWDU\LQWDNH)RRG 1XWU6FL

1LMNDPS$YDQ%RPPHO6OHH'6'LDJQRVHLQEHHOGHHQ]XLJHOLQJPHWEODUHQSRVWSDUWXP179*
$

YDQGHU*DDJ(-0QRZ0'LPLQLVKLQJGHPDQGLQJQHVVRISDUHQWVFKLOGUHQZLWKUHFXUUHQWLQIHFWLRQV
+HDOWK

YDQGHU*DDJ(-YDQ'URIIHODDU18SSHUUHVSLUDWRU\WUDFWLQIHFWLRQVLQFKLOGUHQDQRUPDOVWDJHRU
KLJKSDUHQWDOFRQFHUQ"2SHQ-3HG


9RRUGUDFKWHQ

.RQLMQHQEHUJ$+DDVQRRW50DULQXV)+DDINHV65LMODDUVGDP563UHYHQWLHYDQNLQGHUPLVKDQGHOLQJ
LQ7ZHQWH.LQGHUPLVKDQGHOLQJXLWZLVVHOLQJ/HXYHQ
YDQ+LOOR07RHSDVVLQJYDQ&3$3HQRSWLIORZELMEURQFKLROLWLV1RRUGHUOXFKWV\PSRVLXP
:ROWHUV1*-6ODDSSUREOHPHQELMNLQGHUHQ&6*LQIRUPDWLHDYRQG+HQJHOR


./,1,6&+(&+(0,(

3XEOLFDWLHV

+HPSHQ&(OIHULQJ60XOGHU$+YDQGHQ%HUJK)$0DDWPDQ5*'H[DPHWKDVRQHVXSSUHVVLRQWHVW
GHYHORSPHQWRIDPHWKRGIRUVLPXOWDQHRXVGHWHUPLQDWLRQRIFRUWLVRODQGGH[DPHWKDVRQHLQKXPDQ
SODVPDE\OLTXLGFKURPDWRJUDSK\WDQGHPPDVVVSHFWRPHWU\$QQ&OLQ%LRFKHP 3W 



./,1,6&+()<6,&$

3XEOLFDWLHV

9DDUWMHV6('HNHX]HYDQHHQODVHUYHLOLJKHLGVEULO1796

9RRUGUDFKWHQ

9DDUWMHV6(9HLOLJNOLQLVFKHJHEUXLNYDQODVHUV3RVWHURS:RXGVFKRWHQ
9DDUWMHV6('HNHX]HYDQHHQODVHUYHLOLJKHLGVEULO3RVWHURSZRXGVFKRWHQ
9DDUWMHV6(2QWZLNNHOLQJYDQGH=*7ILQJHU)L[=*7$OPHOR
9DDUWMHV6(19.)/XVWUXP19.)


./,1,6&+(36<&+2/2*,(

3XEOLFDWLHV

YDQ*HOGRUS%.RQLQJV(3YDQ7LOERUJ,$.HVVHOV53$VVRFLDWLYHZRUNLQJPHPRU\DQGVXEVHTXHQW
HSLVRGLFPHPRU\LQ$O]KHLPHU¶VGLVHDVH1HXURUHSRUW



9RRUGUDFKWHQ

YDQ7LOERUJ,$&RJQLWLHYHVWRRUQLVVHQQDHHQ&9$3UHVHQWDWLH'DJYG%HURHUWH
=*7$OPHOR
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YDQ7LOERUJ,$([HFXWLHYHIXQFWLHV3UHVHQWDWLH5HJLRQDOH9HUHQLJLQJ3V\FKRGLDJQRVWLVFK
PHGHZHUNHUV=*7$OPHOR



/21**(1((6.81'(

3XEOLFDWLHV

0DQQHV*36WRON-6WRFNOH\5$6WRHO%&&RRSHU%*3LLWXODLQHQ(>HWDO@5DQGRPLVHGFRQWUROOHG
WULDOIRUHPSK\VHPDZLWKDVHOHFWLYHDJRQLVWRIWKH\W\SHUHWLQRLFDFLGUHFHSWRU(XU5HVSLU-



0,&52%,2/2*,(

3XEOLFDWLHV

$NNHUPDQ2YDQGHU/RR.1LMPHLMHU'YDQGHU:HUI70XOGHU%HWDO$0\FREDFWHULXPERYLV
LQIHFWLRQLQD\RXQJ'XWFKDGXOWWUDQVPLVVLRQIURPDQHOGHUO\KXPDQVRXUFH"0HG0LFURELRO,PPXQRO


+DODE\75HXODQG$($O1DLHPL13RWURQ$6DYHONRXO3+HWDO$FDVHRI1HZ'HOKLPHWDOORǃ
ODFWDPDVH 1'0 SURGXFLQJ.OHEVLHOODSQHXPRQLDHZLWKSXWDWLYHVHFRQGDU\WUDQVPLVVLRQIURPWKH
%DONDQUHJLRQLQWKH1HWKHUODQGV$QWLPLFURE$JHQWV&KHPRWKHU

.OX\WPDQVYDQGHQ%HUJK0)4%HUQDUGV$7%RQWHQ0-0&RKHQ6WXDUW-
'LHGHUHQ%HWDO RD$O1DLHPL1 5HFRPPHQGDWLRQVRIWKH1900*XLGHOLQH/DERUDWRU\GHWHFWLRQRI
KLJKO\UHVLVWDQWPLFURRUJDQLVP1HG7LMGVFK0HG0LFURELROPDDUW

5HXODQG($2YHUGHYHVW,7$O1DLHPL1.DOSRH-65LMQVEXUJHU0&HWDO+LJKSUHYDOHQFHRI(6%/
SURGXFLQJ(QWHUREDFWHULDFHDHFDUULDJHLQ'XWFKFRPPXQLW\SDWLHQWVZLWKJDVWURLQWHVWLQDOFRPSODLQWV
&OLQ0LFURELRO,QIHFW-XQ>(SXEDKHDGRISULQW@


9RRUGUDFKWHQ

$O1DLHPL13ODVPLGPHGLDWHG$PS&5HJLRQDDO0LFURELRORJLVFK,QIHFWLRORJLVFK6\PSRVLXP=ZROOH
$O1DLHPL1(6%/VHQ&DUEDSHQPDVHQ0LQLV\PSRVLXP:HWSXEOLHNHJH]RQGKHLG**'7ZHQWH
(QVFKHGH
+DODE\75HXODQG($$O1DLHPL13RWURQ$6DYHONRXO3+0HWDO$FDVHRI1HZ'HOKLPHWDOOREHWD
ODFWDPDVHLQWKH1HWKHUODQGVZLWKVHFRQGDU\WUDQVPLVVLRQ
QG(XURSHDQ&RQJUHVVRI&OLQLFDO0LFURELRORJ\DQG,QIHFWLRXV'LVHDVHV/RQGRQ
+DODE\75HXODQG($$O1DLHPL13RWURQ$6DYHONRXO3+0HWDO$FDVHRI1HZ'HOKLPHWDOOREHWD
ODFWDPDVHLQWKH1HWKHUODQGVZLWKVHFRQGDU\WUDQVPLVVLRQ6FLHQWLILF6SULQJ0HHWLQJ.190 1900
0XOGHU%8ULQHZHJLQIHFWLHV,QWHUDFWLHYHZRUNVKRSVELMQDVFKROLQJKXLVDUWVHQ
0XOGHU%%LRYHLOLJKHLGYHLOLJZHUNHQDDQEHWHUHNZDOLWHLW7XEHUFXORVH'LDJQRVWLHN'DJHQ
$QWZHUSHQ
0XOGHU%2QWZLNNHOLQJYDQ7%GLDJQRVWLHN$IVFKHLGVV\PSRVLXPPZ**H]HOOH0HHUEXUJ*URQLQJHQ
0XOGHU%62$GLDJQRVWLHN62$5HIHUHHUDYRQG**'(QFKHGH
0XOGHU%(UYDULQJPHWUXLPMDDUFRQVXOHQWHQRSHQEDUHJH]RQGKHLGV]RUJPHGLVFKHPLFURELRORJLH
&20 LQKHWELM]RQGHUPHWGHWEFGLDJQRVWLHN5,90YRRUGUDFKW%LOWKRYHQ
5HXODQG($$O1DLHPL15LMQVEXUJHU0&YDQ.HXOHQ06DYHONRXO3+0HWDO+LJK3UHYDOHQFHRI
(6%/SURGXFLQJ(QWHUREDFWHULDFHDH (6%/( LQWKH'XWFK&RPPXQLW\,QWHUVFLHQFH&RQIHUHQFH2Q
$QWLPLFURELDO$JHQWV$QG&KHPRWKHUDS\6DQ)UDQFLVFR
5HXODQG($$O1DLHPL15LMQVEXUJHU0&YDQ.HXOHQ06DYHONRXO3+0HWDO+LJK3UHYDOHQFHRI
(6%/SURGXFLQJ(QWHUREDFWHULDFHDH (6%/( LQWKH'XWFK&RPPXQLW\6FLHQWLILF6SULQJ0HHWLQJ.190
1900



132


1(852/2*,(

9RRUGUDFKWHQ

3ULFN--:6\QFRSH9RRUGUDFKWYRRU7ZHQWVHFDUGLRORJHQ
3ULFN--:&OXVWHUKRRIGSLMQHQDQGHUHWULJHPLQDOHDXWRQRPHFHSKDODJLLDV9RRUGUDFKWYRRU7ZHQWVH
QHXURORJHQ
3ULFN--:&HUYLFRJHQHKRRIGSLMQ9RRUGUDFKWWEYQDVFKROLQJPDQXHHOWKHUDSHXWHQ+RJHVFKRRO
(QVFKHGH
5HLFKPDQ/5HVWOHVVOHJV5/6SDWLsQWHQYHUHQLJLQJ=*7+HQJHOR
5HLFKPDQ/6ODDSJHQHHVNXQGH6\PSRVLXP=*7$OPHOR
:HUWHQEURHN$$$&0=LHNWHYDQ3DUNLQVR9RRUGUDFKWYRRUSDWLsQWHQYHUHQLJLQJUHJLR7ZHQWH
:HUWHQEURHN$$$&01RQPRWRUHYHUVFKLMQVHOHQELMGH]LHNWHYDQ3DUNLQVRQ9RRUGUDFKW%RHUKDDYH
:HUWHQEURHN$$$&0&ODVVLILFDWLHYDQ]LHNWHEHHOGHQYDQGHQHXURORJLH2QGHUZLMVYRRUGH6D[LRQ
+RJHVFKRRO(QVFKHGH


18&/($,5(*(1((6.81'(

3XEOLFDWLHV

6LHSHO)-GH%UXLQ:,YDQ'X\Q(%6WHHQYRRUGH3:DJHQDDU15HWDO7DUJHWHGO\PSKQRGHELRSV\
LQPHGLDVWLQRVFRS\XVLQJ')'*3(7&7PRYLHVDIHDVLELOLW\VWXG\1XFO0HG&RPPXQ




257+23(',(

3XEOLFDWLHV

0RHUPDQ67XLQHEUHLMHU:(GH%URR03LORW31HOLVVHQ5*9RFKWHORR$-9DOLGDWLRQRIWKHULVN
PRGHOIRUGHOLULXPLQKLSIUDFWXUHSDWLHQWV*HQ+RVS3V\FK

3DNYLV'/XLWHV-YDQ+HOOHPRQGW*6SUXLW0$FHPHQWOHVVHODVWLFSUHVVILWVRFNHWZLWKDQGZLWKRXW
VFUHZV$FWD2UWKRS

6PROGHUV-03DNYLV')+HQGULFN[%:9HUGRQVFKRW1YDQ6XVDQWH-/3HULDFHWDEXODUERQHPLQHUDO
GHQVLW\FKDQJHVDIWHUUHVXUIDFLQJKLSDUWKURSODVW\YHUVXVFRQYHQWLRQDOWRWDOKLSDUWKURSODVW\$
UDQGRPL]HGFRQWUROOHG'(;$VWXG\-$UWKURSODVW\'HF>(SXEDKHDGRISULQW@

5REEHQ%-WHU.HXUV'YDQGHU9HOGH'+HJHPDQ-+(HQRVWHRFKRQGUDOHIUDFWXXUYDQKHW
FDSLWXOXP1HG7LMGVFKU7UDXP

9RFKWHORR$-+HQNHW09LQFNHQ3:1DJHOV-%RQ\DYXOVLRQRIWKHVXSUDVSLQDWXVRULJLQIURPWKH
VFDSXODUVSLQH-2UWKRS7UDXPDWRO

9RFKWHORR$-%RUJHUYDQGHU%XUJ%/7XLQHEUHLMHU:(GH9ULHV051LJJHEUXJJH$+HWDO
&RQWUDODWHUDOKLSIUDFWXUHVDQGRWKHURVWHRSRURVLVUHODWHGIUDFWXUHVLQKLSIUDFWXUHSDWLHQWHVLQFLGHQFH
DQGULVNIDFWRUV$QREVHUYDWLRQDOFRKRUWVWXG\RISDWLHQWV$UFK2UWKRS7UDXPD6XUJ


9RFKWHORR$-0RHUPDQ67XLQHEUHLMHU:(0DLHU$%GH9ULHV05HWDO0RUHWKDQKDOIRIKLSIUDFWXUH
SDWLHQWVGRQRWUHJDLQPRELOLW\LQWKHILUVWSRVWRSHUDWLYH\HDU*HULDWU*HURQWRO,QW-XQ>(SXE
DKHDGRISULQW@
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9RFKWHORR$-7XLQHEUHLMHU:(0DLHU$%1HOLVVHQ5*%ORHP503LORW33UHGLFWLQJGLVFKDUJHORFDWLRQ
RIKLSIUDFWXUHSDWLHQWVWKHQHZGLVFKDUJHRIKLSIUDFWXUHSDWLHQWVVFRUH,QW2UWKRS


9RFKWHORR$-YDQ9OLHW.RSSHUW670DLHU$%7XLQHEUHLMHU:(5|OLQJ0/HWDO5LVNIDFWRUVIRUIDLOXUH
WRUHWXUQWRWKHSUHIUDFWXUHSODFHRIUHVLGHQFHDIWHUKLSIUDFWXUHDSURVSHFWLYHORQJLWXGLQDOVWXG\RI
SDWLHQWV$UFK2UWKRS7UDXPD6XUJ


3/$67,6&+(&+,585*,(

9RRUGUDFKWHQ
5DNKRUVW+$'HPDDNEDUHPHQVQLHXZHWHFKQLHNHQLQGHSODVWLVFKHFKLUXUJLH1HGHUODQGVHDQDWRPHQ
YHUHQLJLQJ
6RRQV-5DNKRUVW+$=|SKHO27%HGHNNLQJYDQ$FKLOOHVSH]HQ1DMDDUVFRQJUHV193&
5DNKRUVW+$4XDOLW\LPSURYHPHQWVLQSULYDWHFOLQLFVWKURXJKFROODERUDWLRQDQGUHVSRQVLELOLW\,35$6
$WKHQH
6RRQV-5DNKRUVW+$=|SKHO276QHOOHRSORVVLQJYRRUVOHSHQGHSUREOHPHQYDQJHFRPSOLFHHUGH
DFKLOOHVSHHVUXSWXUHQ:HWHQVFKDSVV\PSRVLXP0HGLVFK6SHFWUXP7ZHQWH(QVFKHGH
6RRQV-5DNKRUVW+$=|SKHO275HFRQVWUXFWLHYHFKLUXUJLHELMDFKLOOHVSHHVEHGHNNLQJHQ
UHFRQVWUXFWLH9RRUGUDFKW(XUHJLRUHJLRQDDOWUDXPDRYHUOHJ


5$',2/2*,(

3XEOLFDWLHV

%UDDN6-YDQ0HOLFN++2QDFD0*YDQ+HHVHZLMN-3YDQ6WULMHQ0-'FRQHEHDP&7JXLGDQFHD
QRYHOWHFKQLTXHLQUHQDOELRSV\UHVXOWVLQSDWLHQWVZLWKVXVSHFWHGUHQDOPDVVHV(XU5DGLRO


%UDDN6-+HUGHU*-YDQ+HHVHZLMN-3YDQ6WULMHQ0-3XOPRQDU\PDVVHVLQLWLDOUHVXOWVRIFRQHEHDP
&7JXLGDQFHZLWKQHHGOHSODQQLQJVRIWZDUHIRUSHUFXWDQHRXVOXQJELRSV\&DUGLRYDVF,QWHUYHQW5DGLRO


0XL.:6WDVVHQ3.RXZHQEHUJ-+YDQGHQ+RXW+1DYLV*-:RLWWLH]$-/DFNRIUHODWLRQVKLS
EHWZHHQVXFFHVVRIDQJLRSODVW\DQGEORRGSUHVVXUHUHVSRQVHLQSDWLHQWVZLWKUHQDODUWHU\VWHQRVLV
ORQJLWXGLQDOIROORZXSE\DQJLRJUDSK\-+\SHUWHQV

3HWHUV53HWHUV2%UDDN69HUVFKDNHOHQ-3DWKRORJ\RIWKHWK\PXVRQ&7LPDJLQJ-%5%75


5REEHQ%-.HVVHOV2$'LDJQRVHLQEHHOG(HQPDQPHWVSRQWDQHSLMQNODFKWHQYDQKHXSHQHQ
VFKRXGHUV1HG7LMGVFKU*HQHHVNG$

9RRUGUDFKWHQ

3HWHUV53DWKRORJLHYDQGH7K\PXV5DGLRORJHQGDJHQµV+HUWRJHQERVFK
3HWHUV53HUFXWDQHJDOEODDVGUDLQDJH5HWURVSHFWLHYHVWXGLHYDQSDWLHQWHQPHWDFXWHFKROHF\VWLWLV
5DGLRORJHQGDJHQµV+HUWRJHQERVFK

'LVVHUWDWLH

%UDDN6-&RQHEHDP&7JXLGDQFHLQ,QWHUYHQWLRQDO5DGLRORJ\8WUHFKW8WUHFKW8QLYHUVLW\
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5(80$72/2*,(

3XEOLFDWLHV

%DDQ+'XEEHOGDP51HQH$9YDQGH/DDU0$*DLWDQDO\VLVRIWKHORZHUOLPELQSDWLHQWVZLWK
UKHXPDWRLGDUWKULWLVDV\VWHPDWLFUHYLHZ6HPLQ$UWKU5KHXP

'XEEHOGDP5%DDQ+1HQH$9'URVVDHUV%DNNHU.:YDQGH/DDU0$HWDO)RRWDQGDQNOH
NLQHPDWLFVLQUKHXPDWRLGDUWKULWLV7KHLQIOXHQFHRIIIRRWDQGDQNOHMRLQWDQGOHJWHQGRQSDWKRORJLHV
$UWKULWLV&DUH5HV +RERNHQ 6HS>(SXEDKHDGRISULQW@

2XGVKRRUQ&+DUWKROW.$=LOOLNHQV0&3DQQHPDQ0-YDQGHU9HOGH1&ROLQ(0HWDO(PHUJHQF\
GHSDUWPHQWYLVLWVGXHWRYHUWUHEUDOIUDFWXUHVLQWKH1HWKHUODQGVVWHHSLQFUHDVHLQWKH
ROGHVWROGVWURQJDVVRFLDWLRQZLWKIDOOV,QMXU\

WHQ.ORRVWHU307DDO(6LHPRQV/2RVWYHHQ-&+DUPVHQ(-HWDO7UDQVODWLRQDQGYDOLGDWLRQRIWKH
'XWFKYHUVLRQRIWKHHIIHFWLYHFRQVXPHUVFDOH4XDOOLIHUHV0DU>(SXEDKHDGRISULQW@

YDQ+DPEXUJ-3$VPDZLGMDMD36'DYHODDU10XV$0&RUQHOLVVHQ)&ROLQ(0HWDO71)EORFNDGH
UHTXLUHV 2+ 'WRFRQWUROKXPDQ7KPHGLDWHGV\QRYLDOLQIODPPDWLRQ$QQ5KHXP'LV


9HUPHHU0.XSHU++YDQGHU%LMO$(%DDQ+3RVWKXPXV0'HWDO7KHSURYLVLRQDO$&5(8/$5
GHILQLWLRQRIUHPLVVLRQLQ5$DFRPPHQWRQWKHSDWLHQWJOREDODVVHVVPHQWFULWHULRQ5KHXPDWRORJ\
2[IRUG 

9HUPHHU0.XSHU++%HUQHORW0RHQV+-+RHNVWUD03RVWKXPXV0'HWDO$GKHUHQFHWRDWUHDWWR
WDUJHWVWUDWHJ\LQHDUO\UKHXPDWRLGDUWKULWLVUHVXOWVRIWKH'5($0UHPLVVLRQLQGXFWLRQFRKRUW$UWKULWLV
5HV7KHU1RY>(SXEDKHDGRISULQW@


5(9$/,'$7,(*(1((6.81'(

3XEOLFDWLHV

)UDQNH$&6QRHN*-GH*URRW61HQH$96SRRUHQ$,3RVW0:$UPKDQGVNLOOHGSHUIRUPDQFHLQ
SHUVRQVZLWKDFHUYLFDOVSLQDOFRUGLQMXU\ORQJWHUPIROORZXS6SLQDO&RUG6HS>(SXEDKHDG
RISULQW@


67$)%85($85$$'9$1%(67885

3XEOLFDWLHV

0HV05.%UXHQV0$$JHQHUDOL]HGVLPXODWLRQPRGHORIDQLQWHJUDWHGHPHUJHQF\SRVW3URFHHGLQJVRI
WKH:LQWHU6LPXODWLRQ&RQIHUHQFH1HZ-HUVH\,(((

9RRUGUDFKWHQ

%UXHQV0$(IILFLHQWIORZDQGSDWLHQWSUHIHUHQFHVLQDQDFXWHKHDOWKFDUHFKDLQ,QWHUQDWLRQDO)RUXPRQ
4XDOLW\ 6DIHW\LQ+HDOWKFDUH3DULV)UDQFH

.DWV007DFWLFDOSODQQLQJLQWHJUDOFDSDFLW\RSWLPLVDWLRQWRJHWKHUZLWKPHGLFDOVSHFLDOLVWV
,QWHUQDWLRQDO)RUXPRQ4XDOLW\ 6DIHW\LQ+HDOWKFDUH3DULV)UDQFH

.DWV004XLN-+%UXHQV0$7DFWLFDOSODQQLQJLQ=*725$+6&RQIHUHQFH(QVFKHGH





135

852/2*,(

3XEOLFDWLHV

%XO0=KX;9DOGDJQL53LFNOHV7.DNHKL<&RUQHO(%HWDO$FWLYHVXUYHLOODQFHIRUORZULVNSURVWDWH
FDQFHUZRUOGZLGH7KH35,$6VWXG\(XU8URO1RY>(SXEKHDGRISULQW@

&RUQHO(%5H3DJOLDUXORHWDO&RQWHPSRUDU\UROHRIDQGURJHQGHSULYDWLRQWKHUDS\IRUSURVWDWH
FDQFHUH

)DONH-/DPPHUV5-$UHQWVHQ+&5DYLF03R]]L5&RUQHO(%HWDO5HVXOWVRIDSKDVHGRVH
HVFDODWLRQVWXG\RILQWUDYHVLFDO70;LQSDWLHQWVZLWKQRQPXVFOHLQYDVLYHEODGGHUFDQFHU-8URO
1RY>(SXEDKHDGRISULQW@

+HQGULFNVHQ.&RUQHO(%GH5HLMNH70$UHQWVHQ+&&KDZOD-$:LWMHV-$3KDVHVWXG\RIDGMXYDQW
LQWUDYHVLFDOLQVWLOODWLRQVRIDSD]LTXRQHLQKLJKULVNQRQPXVFOHLQYDVLYHEODGGHUFDQFHU-8URO


/H\WHQ*++HVVHOV'-DQQLQN6$6PLW)3GH-RQJK+&RUQHO(%HWDO3URVSHFWLYHPXOWLFHQWUH
HYDOXDWLRQRI3&$DQG703566(5*JHQHIXVLRQVDVGLDJQRVWLFDQGSURJQRVWLFXULQDU\ELRPDUNHUVIRU
SURVWDWHFDQFHU(XU8URO1RY>(SXEDKHDGRISULQW@

3HOOLNDDQ/.9ULHVHPD-/&RUQHO(%(SLGHUPRLGHF\VWHYDQGHWHVWLVFDVHUHSRUW7LMGVFKU8URO



9RRUGUDFKWHQ

&RUQHO(%'HSURVWDDWNOLQLHN =*76\PSRVLXP=*7+HQJHOR
&RUQHO(%.ZDOLWHLWYDNPDQVFKDSLVPHHVWHUVFKDS&RQJUHV(GH
&RUQHO(%3URVWDDWNDQNHUZDWQX"9RRUGUDFKW
&RUQHO(%%UDFK\WKHUDS\LQ=*7NOLQLVFKHOHV
&RUQHO(%3URVWDDWNDQNHUWRVFUHHQRUQRWWRVFUHHQ6\PSRVLXP+XLVDUWVHQVWH HOLMQV]RUJ
&RUQHO(%705, SURVWDDWNDQNHU]RUJ5DGLRORJLHYHUSOHHJNXQGLJHQ1DVFKROLQJ
0ROLMQ*-(DUO\)HHGLQJDIWHU&\VWHFWRP\,VLW6DIH":HUNVZLQNHO8URORJLH.DDSVWDG=XLG$IULND
0ROLMQ*-$0DQZLWK0LON\:KLWH8ULQH:HUNVZLQNHO8URORJLH.DDSVWDG=XLG$IULND
0ROLMQ*-%HKDQGHOLQJYDQORNDDOLQYDVLHISURVWDDWFDUFLQRRP5HIHUHHUDYRQG7ZHQWVH8URORJHQ
.ULQJ
5RHOLQN-+5HVXOWDWHQODSDURVFRSLVFKHUDGLFDOHSURVWDWHFWRPLHLQ=*7HQFRUUHODWLHPHWVWDGLHULQJV
05,5HIHUHHUDYRQG7ZHQWVH8URORJHQ.ULQJ
9ULHVHPD-/-3LMQOR]HPDFURVFRSLVFKHKDHPDWXULH6\PSRVLXP8UR2QFRORJLHLQGHKXLVDUWVHQSUDNWLMN
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Ziekenhuislocatie
Almelo
A Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo
T 0546 69 36 93
I zgt.nl

Ziekenhuislocatie
Hengelo
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Postbus 546
7550 AM Hengelo
T 074 290 59 05
I zgt.nl

