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1.

Inleiding

ZGT valt onder het regime van de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).
Zorginstellingen met een WTZi-toelating zijn wettelijk verplicht om jaarlijks verantwoording af te
leggen over de manier waarop zij het geld uit de AWBZ en Zorgverzekeringswet besteden. Er zijn
twee onderdelen van het jaardocument die ZGT aanlevert aan het CIBG (uitvoeringsorganisatie van
het ministerie van VWS):
• de jaarrekening; De jaarrekening wordt met de accountantsverklaring op de website gezet
en is openbaar.
• de kwantitatieve gegevens; Dit gaat over diverse onderwerpen op het gebied van bestuur,
bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. Deze informatie is aangeleverd via de
webapplicatie DigiMV.
Deze onderdelen zijn openbaar via www.jaarverslagenzorg.nl archief Jaardocumenten.
Het maatschappelijk verslag is met ingang van het verslagjaar 2012 voor veel instellingen komen
te vervallen. Omdat ZGT het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk vindt om transparant
te zijn over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties heeft ZGT ervoor gekozen over het
verslagjaar 2013, zoals ook in voorgaande jaren gebruikelijke was, voorliggend maatschappelijk
verslag op te stellen.
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2.

Profiel van de organisatie

2.1

Over ZGT

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een algemeen ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is. Er
wordt ziekenhuiszorg geboden met alle voorzieningen en specialismen die een patiënt van een
algemeen ziekenhuis mag verwachten, inclusief psychiatrische zorg (PAAZ). Circa 200 medisch
specialisten en 3500 medewerkers staan dagelijks voor de patiënten klaar om hoogwaardige zorg
op maat te leveren.
ZGT heeft twee locaties, in Almelo en Hengelo. Daarnaast zijn er buitenpoliklinieken in Geesteren,
Goor, Nijverdal, Rijssen en Westerhaar.
ZGT is een opleidingsziekenhuis en hecht daarom veel waarde aan opleiding, onderwijs, (medisch)
wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Verder werkt ZGT nauw samen met partners in de
zorgketen om hoogwaardige kwaliteit dichtbij de patiënt te waarborgen binnen de regio.
ZGT vernieuwt en verbetert haar totale zorgaanbod voortdurend. De zorgbehoefte van de patiënt is
daarbij bepalend. Kwaliteit en veiligheid staan bij ZGT hoog in het vaandel. Daarvoor is zij NIAZgeaccrediteerd. Omdat geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van de zorg, investeert ZGT in haar
medewerkers. Zij voeren de zorg uit en maken de kwaliteit waar die ZGT nastreeft.

2.1.1

Missie

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 een nauwe betrokkenheid bij de patiënt (samen regie voeren), eerstelijnszorg,
zorgpartners en de Twentse regio alsmede 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.

2.1.2

Meerjarenbeleidsvisie

In de Meerjarenbeleidsvisie 2012-2016 heeft ZGT haar strategische doelstellingen voor de
komende jaren vastgelegd.
Om haar doelstellingen voor 2016 te realiseren kiest ZGT voor vier strategische pijlers. Iedere
pijler omvat concrete doelen en activiteiten. De vier pijlers zijn:
1. Patiëntenzorg: kwaliteit en veiligheid
De patiëntenzorg onderscheidt zich aantoonbaar op kwaliteit en veiligheid.
2. Gastvrijheid
Betreft alle aspecten van ZGT en koppelt de kwaliteit van zorg aan de belevingswereld en
verwachtingen van de patiënt. Dit omvat patiëntvriendelijke bejegening, optimale
procesinrichting, facilitaire dienstverlening en doordachte inrichting van de gebouwen.
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.
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 verdere ontwikkeling van een stevige leercultuur en -structuur.
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In de nadere uitwerking en implementatie van de vier strategische pijlers staan de RVE’s centraal.
Zij krijgen daartoe de opdracht én de ruimte.
In hoofdstuk 4 is het ZGT beleid en de daarbij geleverde inspanningen en prestaties in 2013
beschreven. Bovenstaande strategische pijlers komen hier uitgebreider aan bod.

2.2

Kernactiviteiten

2.2.1

Specialismen

ZGT levert een breed pakket aan specialismen, deze kunnen zowel een regionale als
bovenregionale functie uitoefenen. Onderstaande tabel geeft weer welke medisch specialismen
aanwezig zijn.

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
* In samenwerking met het Klinisch Genetisch Centrum in Nijmegen. In vitro fertilisatie is sinds januari 2012
ondergebracht in de Fertiliteitskliniek Twente BV (zelfstandig behandelcentrum).
** 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. De twee laboratoria zijn in 2013 naar Hengelo verhuisd naar een nieuw
gebouw naast ZGT, waarbij de regiofunctie van de laboratoria ongewijzigd blijft.
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2.2.2

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.
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2.3

Structuur van het concern

2.3.1
Juridische structuur
Ziekenhuisgroep Twente heeft de juridische structuur van een stichting en wordt bestuurd door de
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente. Deze stichting bestuurt tevens Boekelo Kuur B.V. en de
ZGT Holding B.V. Onder ZGT Holding B.V. vallen ZGT Private Activiteiten en ZGT Vastgoed.
Onderstaande afbeelding presenteert het concernorganogram.
Figuur: Concernstructuur per 31-12-2013

Stichting Bestuur
Ziekenhuisgroep
Twente

Boekelo Kuur B.V.

ZGT Holding B.V.

Stichting
Ziekenhuisgroep
Twente

ZGT Vastgoed B.V.

ZGT Private Activiteiten
B.V.

Travel Health Clinic
Oost B.V.

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 B.V.: ZGT heeft in samenwerking met Medisch Spectrum Twente
(MST) per 1 januari 2012 de Fertiliteitskliniek Twente opgericht. De aandeelverhouding is:
50% gynaecologen van beide ziekenhuizen, 25% ZGT en 25% MST.
• Medlon B.V.: In 2011 zijn de klinisch chemische laboratoria van ZGT en MST
samengebracht en verzelfstandigd onder de naam Medlon B.V. Beide ziekenhuizen zijn voor
50% aandeelhouder.
• IZIT B.V.: ZGT is voor 36% aandeelhouder in IZIT B.V., een samenwerkingsverband van
ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio Twente op het gebied van ICT en informatieuitwisseling in de zorg ter ondersteuning van de zorgprocessen.
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Toelatingen
ZGT beschikt over een toelating conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en is hiermee
erkend als een instelling voor medisch-specialistische zorg. Dit houdt in dat zij wettelijk alle
volgens de Zorgverzekeringswet mogelijke zorg mag leveren. ZGT beschikt tevens over de
toelating voor AWBZ-zorg voor een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ).
2.3.2

Besturingsmodel

Het gehanteerde bestuursmodel is dat van een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit de
voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is
eindverantwoordelijk voor de totale ziekenhuisorganisatie, waarbij de individuele leden
verantwoordelijk zijn voor hun portefeuille. Het Stafbestuur is een belangrijke strategische partner
van de Raad van Bestuur. Het toezicht op bestuur en beleid wordt uitgeoefend door een Raad van
Toezicht.
2.3.3

Organisatiestructuur

Per 1 mei 2012 is binnen ZGT de RVE-structuur ingevoerd, met de implementatie van 26 Resultaat
Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Met de invulling van de derde managementlaag (de
unithoofden) per 1 januari 2013 is de RVE- structuur gecompleteerd. Het organogram (zie pagina
15) 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. De leidinggevende
structuur binnen ZGT bestaat uit drie lagen, te weten de Raad van Bestuur, het RVE-management
en de unit-hoofden. 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
•
Stafbureau Informatievoorziening
•
Stafbureau Kwaliteit en Veiligheid
Facilitair Bedrijf
In het Facilitair Bedrijf zijn alle facilitaire functies ondergebracht, waaronder vastgoedbeheer,
zorgtechnologie, horeca, patiëntenvoeding, ICT, telefonie & receptie, etc. Het Facilitair Bedrijf
wordt aangestuurd door de directeur Facilitair Bedrijf.
Medezeggenschapstructuur
De medezeggenschapstructuur wordt vormgegeven door de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en
de Zorgadviesraad. De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn georganiseerd volgens
respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op
Ondernemingsraden (WOR). In paragraaf 3.5 wordt verslag gedaan van de activiteiten van de
adviesorganen.
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3.

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en
medezeggenschap

3.1

Normen voor goed bestuur

De Zorgbrede Governance Code 2010 is uitgangspunt bij het handelen van ZGT. De principes van
de code zijn onder andere verwoord in de statuten en reglementen van de Stichting Bestuur
Ziekenhuisgroep Twente.
Sinds 2011 past ZGT de zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’ toe. In 2013 zijn geen meldingen
ontvangen.

3.2

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van ZGT is tweehoofdig en bestaat uit een voorzitter; de heer M.J.P. Schmidt
en een lid; de heer A.A.M. Ruikes. In onderstaande tabel is de portefeuilleverdeling weergegeven.
De heer M.J.P. Schmidt
Voorzitter Raad van Bestuur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RVE Heelkunde
RVE SEH
RVE Cardiologie
RVE Longgeneeskunde
RVE Allergologie
RVE Neurologie
RVE Psychiatrie
RVE Revalidatie
RVE Geriatrie
RVE OK/CSA/Anesthesiologie
RVE Pijnpoli
RVE Intensive Care
Stafbureau F&I
Stafbureau P&O
Stafbureau Raad van Bestuur/Bureau
Communicatie
OCON

De heer A.A.M. Ruikes
Lid Raad van Bestuur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RVE Gynaecologie
RVE Kindergeneeskunde
RVE Urologie
RVE Interne geneeskunde
RVE Reumatologie
RVE Oogheelkunde
RVE KNO
RVE Kaakchirurgie
RVE Plastische chirurgie
RVE Dermatologie
RVE Radiologie
RVE Nucleaire geneeskunde
RVE Klinische Farmacie
ZGT Academie
Facilitair Bedrijf
Stafbureau K&V
Stafbureau Informatievoorziening

Werkwijze en taken Raad van Bestuur
De werkwijze van de Raad van Bestuur is 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
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

leiding te geven en medewerkers te motiveren
als werkgever van de medewerkers op te treden
te organiseren en de continuïteit te waarborgen
de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te waarborgen
de organisatieontwikkeling en het management development te beheersen
de organisatie in al zijn facetten te beheren; en
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.
Prestaties en bezoldiging
De Raad van Toezicht heeft, net als in 2012, besloten het presteren van de Raad van Bestuur ook
in 2013 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 2013.
De Raad van Toezicht heeft eind 2013 de realisatie van de targets gewogen en vastgesteld.
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. In dit kader is over 2013 is geen prestatiebeloning met
de Raad van Bestuur afgesproken.

3.3

Raad van Toezicht

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad
van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal
van ten minste vijf leden. In 2013 bestond de Raad van Toezicht uit zes leden. 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

Maand/Jaar
benoeming
Ir. P.H.M te Riele
1 juni 2007
Drs. A.H. Hilbers
1 februari 2013
Mw. mr. G. Aufderhaar
1 juni 2007
Dhr. B.R. van Beusekom, arts 1 juni 2007
Prof. dr. T. Wiggers
1 september 2013
Mw. mr. J.G.J. Kamp
1 juni 2007
Drs. G. Tadema
1 juni 2007
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Maand/Jaar
herbenoeming
1 juni 2011
1 februari 2017
1 juni 2011
1 juni 2011
1 september 2017
1 juni 2011
1 juni 2011

Jaar van aftreden
1
1
1
1
1
1
1

juni 2015
februari 2021
juni 2014
september 2013
september 2021
juni 2014
juni 2015

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 aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht zijn: bestuurlijk, bedrijfsleven, financieeleconomisch, gezondheidszorg, juridisch, HRM, wetenschap, kwaliteit en veiligheid en
maatschappijpolitiek gebied.
Commissies
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 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 2013 zesmaal vergaderd. De Auditcommissie Kwaliteit &
Veiligheid heeft in 2013 tweemaal vergaderd. De Remuneratiecommissie heeft overleg gevoerd
over de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De commissie
heeft daarover advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht. De Werving en Selectiecommissie is
in 2013 een aantal keren bij elkaar gekomen voor werving en selectie van twee nieuwe leden van
de Raad van Toezicht. De inspanningen van de Werving en Selectiecommissie hebben geresulteerd
in het aanstellen van geschikte kandidaten die respectievelijk per 1 februari 2013 en 1 september
2013 zijn toegetreden.
Informatievoorziening aan 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 controlcyclus, zoals de meerjarenbeleidsvisie, het jaarplan, de begroting, rapportages
over de voortgang van de te behaalde doelen, etc. Bespreking van deze documenten is vooraf
gepland en opgenomen in het jaarlijkse vergaderschema van de Raad van Toezicht dat voorafgaand
aan het jaar is vastgesteld.
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.
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
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.
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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).
In 2013 is de Raad van Toezicht uitgebreid geïnformeerd met betrekking tot onder andere: de
samenwerking met het Medisch Spectrum Twente en in het verlengde daarvan de oprichting van de
Twentse Medische Coöperatie (TMC), de locatieprofielen van de ziekenhuislocaties in Almelo en
Hengelo, externe samenwerkingsrelaties met de huisartsen en andere zorgaanbieders, kwaliteit en
veiligheid, bezoeken/richtlijnen en rapportages van IGZ-bezoeken.
Vergaderingen, themabijeenkomst en bedrijfsbezoek
De Raad van Toezicht vergaderde in 2013 conform schema negen maal met de Raad van Bestuur.
In aanwezigheid van de Raad van Bestuur voerde de Raad van Toezicht in 2013 bovendien overleg
met de Cliëntenraad en met het Stafbestuur. Het geplande overleg met de Ondernemingsraad van
18 december 2013 is wegens omstandigheden uitgesteld tot februari 2014. Wel is in april 2013 een
delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij een overlegvergadering Raad van
Bestuur - Ondernemingsraad.
De voltallige Raad van Toezicht legt eenmaal per jaar een bedrijfsbezoek af, waarbij een specifieke
afdeling of discipline van het ziekenhuis op locatie aan de Raad van Toezicht wordt gepresenteerd.
In 2013 was dat het Obesitascentrum.
Eenmaal per jaar houdt de Raad van Toezicht samen met de Raad van Bestuur een themamiddag,
waarin een tevoren afgesproken actueel thema met betrekking tot het ziekenhuis wordt uitgediept.
Op 9 april 2013 stond de themamiddag in het teken van Kwaliteit & Veiligheid en is onder andere
ingegaan op het Kwaliteitsinstituut en transparantie in de zorg.
Accountant
Tijdens de mei vergadering van de Raad van Toezicht heeft de externe accountant de voltallige
Raad van Toezicht geïnformeerd over zijn 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.
Beoordelen functioneren Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
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).
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.
Goedkeuring Raad van Toezicht 2013
De belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2013 zijn:
•
goedkeuring jaardocument 2012: maatschappelijk verslag en jaarrekening;
•
goedkeuring definitieve ZGT begroting 2013;
•
goedkeuring oprichtingsverklaring en oprichting TMC;
•
goedkeuring voorzitterschap bestuur TMC door de heer Schmidt en lidmaatschap bestuur door
de heer Leerink (MST);
•
goedkeuring aan het Reglement College van Afgevaardigden en het Bestuursreglement TMC;
•
goedkeuring ZGT concept-begroting 2014.
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3.4

Bedrijfsvoering

De ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg zoals het hoofdlijnenakkoord, veranderingen in
financieringssystematiek en selectieve inkoop van zorgverzekeraars leiden tot een toename van
bedrijfsvoeringrisico’s voor ziekenhuizen. Om tijdig te kunnen bijsturen als dit nodig is, is mede
daarom goede, betrouwbare en tijdige managementinformatie voor ZGT van groot belang.
3.4.1

Planning & control cyclus

ZGT werkt met een vastgestelde planning en control cyclus. Naar aanleiding van de invoering van
de RVE-structuur is die in 2012 aangepast. In 2013 is de planning en control cyclus geëvalueerd en
bijgesteld, met name de onderdelen met betrekking tot ‘control’ (rapportage en monitoring) zijn
aangevuld. De cyclus draagt ertoe bij dat gestelde doelen worden geëvalueerd, risico’s worden
gemonitord en afwijkingen worden beheerst. Er is steeds aandacht voor de vertaling van het lange
termijnbeleid naar (de)centrale concrete jaarplannen, budgetten en activiteiten. ZGT is een
financieel gezond ziekenhuis en heeft daarbij een goede balans tussen opbrengsten en kosten.
Hoe ziet de planning en control cyclus er voor ZGT uit?
De Meerjarenbeleidsvisie vormt de basis voor de jaarplannen en bijbehorende begrotingen.
Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur in juni in nauwe samenspraak met het Stafbestuur en het RVEmanagement een kaderbrief op, waarin de beleidshoofdlijnen voor het daaropvolgende jaar worden
aangegeven. Voor de budgethouders is de kaderbrief het formele startschot voor hun jaarplannen
en begrotingen. Die worden in het najaar vastgesteld.
De RVE’s leggen ieder half jaar verantwoording af aan de Raad van Bestuur over de voortgang van
het jaarplan en de vijf verantwoordelijkheidsgebieden, te weten productie, personeel, proces,
kwaliteit en financiën. Stuurinformatie op deze gebieden is beschikbaar in een dashboard.
Daarnaast heeft het 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).

3.4.2

Risicomanagement

Ziekenhuizen worden geacht (o.a. via de Governance Code, NTA-norm 8009) te beschikken over
een Risicomanagement systeem (Enterprise Risk Management, ERM). In 2012 is binnen ZGT een
start gemaakt met het ontwikkelen van onderdelen van een dergelijk ERM. De ambitie is om aan
de hand van bedrijfsdoelstellingen organisatiebreed de risico’s die het behalen van de
doelstellingen bedreigen, vast te stellen en te beheersen. Het systeem dient als een
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 zijn onvermijdelijk) niet leiden tot catastrofale gevolgen.
In 2013 is verder gewerkt aan de onderdelen voor de inrichting van een ziekenhuisbreed
geïntegreerd risicomanagement systeem, waaronder de bedrijfsdoelstellingen, risicoportfolio, risico
eigenaren en het verantwoordingsproces. Het voorstel voor de inrichting van het risiomanagement
systeem als geheel is in april 2013 besproken in een raad van bestuursvergadering. De Raad van
Bestuur heeft daarbij aangegeven dat zij positief staat tegenover de inrichting van een
geïntegreerd risicomanagement systeem en akkoord gaat met de voorgestelde verdeling van de
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organisatie in een achttal domeinen, te weten governance, financiën, patiënt, arbeid, medische
technologie, gebouwen, ICT en imago. Per risicogebied (gefaseerd) wordt een portefeuillehouder
aangewezen.
3.4.3

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.
Het afgelopen jaar is vanuit het buitenland ook interesse geweest voor deze manier van
capaciteitsafstemming. Onder andere ziekenhuizen uit London en York hebben werkbezoeken
afgelegd aan ZGT.

3.4.4

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 op basis van
‘Quality for Medical Technology’ (QMT) systematiek uitgaan van goed onderhouden en veilige
installaties en gebouwen. In het najaar van 2013 is ZGT door TÜV QMT-gecertificeerd voor
gebouwgebonden installaties voor respectievelijk elektriciteit, water, medische gassen en
luchtbehandeling. In 2014 is een tussentijdse evaluatie van het masterplan MJOP 2010-2030
gepland.

3.5
3.5.1

Advies en medezeggenschap
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 2013 is gehonoreerd.
Overlegstructuur
De Raad van Bestuur voert het formele overleg met de Cliëntenraad. In 2013 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. Dan wordt informatie uitgewisseld die ook dient
ter voorbereiding op de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur. Alle leden van de
Cliëntenraad ontvangen een schriftelijk verslag. 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.
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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
2013 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
•
ZGT klachtenreglement
•
Procesgestuurde zorg, gastvrouw/gastheer
•
Zorg Advies Raad (ZAR)
•
Aanvullend advies ontwerpakte van oprichting Twents Medisch Coöperatief (TMC)
•
Benoeming lid Raad van Toezicht (aan Raad van Toezicht)
•
Centrale opnameafdeling
•
Reglementen cameragebruik
•
Regiovisie/werkdocument TMC
•
Calamiteitenprocedure
•
Geboortezorg
•
Lateralisatie nucleaire geneeskunde
•
Intensieve zorg
Samenwerking met MST (Medisch Spectrum Twente)
Over de verdere vormgeving van het Twentse Medische Coöperatie (TMC) en de samenwerking
binnen TMC en MST is de Cliëntenraad regelmatig geïnformeerd. De cliëntenraden van MST en ZGT
startten in 2013 een initiatief om de positie van de raden binnen het TMC te borgen met een
voorzet voor de vorming van een cliëntencommissie TMC. De contacten met MST zijn goed en
consistent te noemen.
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 wordt op de hoogte gehouden van de voortgang
van het project en is mondeling geïnformeerd door de projectleider.
3.5.2

Ondernemingsraad

De medezeggenschapstructuur is in 2013 aangepast aan de in 2012 ingevoerde RVE structuur van
de organisatie.
De Kern OR is een medezeggenschaporgaan dat namens alle medewerkers van ZGT overleg voert
met de Raad van Bestuur over aangelegenheden die de hele ZGT-organisatie aangaan en over het
voorgestelde strategische beleid, bijvoorbeeld de samenwerking met andere organisaties in de
regio en alles wat daar eventueel uit voortvloeit. De Kern OR bestaat uit acht leden, die uit alle
geledingen van de organisatie afkomstig kunnen zijn.
Er zijn vier onderdeelcommissies ingesteld, die elk een aantal organisatieonderdelen toebedeeld
hebben gekregen, waarvoor namens de medewerkers in de betreffende onderdelen
medezeggenschap wordt uitgeoefend. De onderdeelcommissies bestaan uit zes leden. Hiervan
worden twee leden benoemd vanuit de Kern OR. De overige leden worden gekozen door de in het
onderdeel werkzame kiesgerechtigde personen. De onderdeelcommissies behandelen die
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 hen conform de WOR toekomende
bevoegdheden uit, indien de manager de bevoegdheid heeft zelfstandig besluiten te nemen
aangaande die aangelegenheden;
•
ofwel brengt daarover desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de Kern OR.
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De Kern OR en onderdeelcommissies handelen vanuit de volgende visie:
•
de personele belangen en de organisatiebelangen worden in relatie tot elkaar gewogen.
Belangrijk is 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 Kern OR en onderdeelcommissies willen herkenbaar zijn voor de medewerkers en een
volwaardige gesprekspartner zijn voor alle partijen binnen de organisatie. Tevens willen zij zich
zo profileren dat de Raad van Bestuur en de bedrijfskundig managers het belang inzien van
vroegtijdige betrokkenheid van de Kern OR en onderdeelcommissies bij beleidsontwikkeling;
•
de Kern OR en onderdeelcommissies willen niet alleen reageren op wat voorgelegd wordt, maar
oriënteren zich voortdurend op veranderingen binnen en buiten de organisatie en ondernemen
zo nodig actie.
Eén keer per vier weken zijn de overlegvergaderingen tussen de Kern OR en de Raad van Bestuur,
waarbij de voltallige Raad van Bestuur en de manager P&O aanwezig zijn. Eén keer per jaar is 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 Kern OR
uitgenodigd in de vergadering van de Raad van Toezicht om de algemene stand van zaken te
bespreken.
Onderwerpen die in 2013 in de Kern OR en/of de onderdeelcommissies aan de orde zijn geweest:
Advies- en instemmingvragen
•
werktijdenwijziging OK Hengelo,
instemming
•
benoeming lid Raad van Toezicht (2x),
positief advies
•
uitbreiding dienst afdeling 3 Noord Almelo,
instemming
•
voordracht lid IBC-commissie, positief
advies
•
oprichting ZAR, positief advies
•
akte van oprichting TMC, positief advies
•
invoering functie gastvrouw/gastheer,
positief advies
•
werktijdenwijziging chirurgiemedewerkers
OK Hengelo, instemming
•
werktijdenwijziging zorgassistenten afdeling
B0 Hengelo, instemming
•
dienstenwijziging kinderafdeling Almelo,
instemming
•
beloningsbeleid leerlingen, instemming
•
werktijdenwijziging kraamafdeling Almelo,
instemming
•
reglementen cameragebruik, instemming
•
eigen risicodragerschap ziektewet, positief
advies
•
regiovisie, positief advies
•
werkkostenregeling; stopzetten FAV
regelingen, instemming
•
uitbreiding diensttijden dialyseafdeling,
instemming
•
inrichting stafbureau Informatievoorziening,
positief advies

Overige onderwerpen
•
jaarplan ZGT 2013
•
jaarrekening 2012
•
begroting 2013
•
kaderbrief 2014
•
financiële situatie ZGT
•
samenwerking in de regio
•
cultuur in ZGT; gastvrijheid
•
beleidsvisie P&O 2012-2016
•
aanvraag Status Topklinische Ziekenhuis
•
jaarplan Kwaliteit & Veiligheid
•
evaluatie meerjarenbeleidsvisie ZGT 20122016
•
notitie Preventief Medisch Onderzoek
•
evaluatie RVE-structuur
•
het nieuwe werken
•
invoering procesgestuurde zorg
•
inrichting risicomanagement systeem
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3.5.3

Zorgadviesraad

Sinds juni 2013 heeft ZGT officieel een zorgadviesraad (ZAR). De ZAR is evenals de
ondernemingsraad, cliëntenraad en stafbestuur een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur.
Middels deze adviesraad onderhouden de Raad van Bestuur en het RVE-management contact met
de beroepsbeoefenaren over professionele en zorginhoudelijke ontwikkelingen.
Doelstelling van de ZAR is om vanuit een beroepsinhoudelijke optiek te adviseren aan Raad van
Bestuur en het RVE-management met als doel de kwaliteit van zorg te waarborgen en te
verbeteren, beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren en professionalisering van de
beroepsgroepen te bevorderen. De ZAR is multidisciplinair samengesteld en telt maximaal tien
leden. ZGT is één van de weinige ziekenhuizen in Nederland met een multidisciplinair samengesteld
zorgadviesorgaan.
De ZAR heeft in 2013 advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:
•
Centrale opname afdeling
•
Calamiteitenprocedure.
•
Intensieve zorg
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4.

Beleid en prestaties

Dit hoofdstuk beschrijft het beleid en de belangrijkste prestaties in 2013 voortkomend uit het
meerjarenbeleid en de daarbij horende strategische peilers zoals beschreven in paragraaf 2.1.2.

4.1

Algemeen beleid en organisatie

In 2013 is gewerkt aan de verdere implementatie van de RVE-structuur. Er is toegewerkt naar
steeds meer decentralisatie van verantwoordelijkheden naar de RVE’s. De RVE’s zijn ervoor
verantwoordelijk om te sturen op goede bedrijfsprestaties. Hiertoe is onder andere gewerkt aan
het verder uniformeren van procedures, protocollen en werkwijzen. Er wordt steeds meer
toegewerkt naar integrale teams waarin uitwisseling tussen Hengelo en Almelo vanzelfsprekend is.
RVE overstijgend gezien ging de aandacht uit naar het vraagstuk rondom locatieprofielen,
concentratie en spreiding en in het verlengde daarvan de samenwerking met (keten)partners.
4.1.1

RVE-structuur

In mei 2012 is de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) –structuur/reorganisatie van start
gegaan. In 2013 is de implementatie voortgezet, waarbij in januari de derde managementlaag
(unithoofden) benoemd werd. Daarnaast zijn de uitgangspunten voor de verantwoordelijkheid- en
overlegstructuur nader uitgewerkt en op onderdelen geëvalueerd en aangepast. Het management
development (MD) programma voor het RVE management is afgerond. Ook de MD dagen voor de
stafafdelingen zijn (bijna) allemaal afgerond. Het MD programma voor de derde managementlaag
is in 2013 van start gegaan.
Het volgen van de voortgang van de invoering van de RVE-structuur wordt van belang gevonden.
Daarom is de reorganisatie in 2013 geëvalueerd. Er is gekeken in hoeverre de invoering van de
RVE-structuur heeft geleid tot het behalen van het vooraf bepaalde. De Raad van Bestuur en de
tweede managementlaag vormde de onderzoekspopulatie.
De evaluatie leverde de volgende inzichten op:
de doelen van de reorganisatie zijn bekend bij de tweede managementlaag. Men
vraagt zich echter af in hoeverre deze doelen bekend zijn op de werkvloer;
de doelen staan nog deels in de kinderschoenen. Vooral met betrekking tot de
synergie en samenwerking op alle niveaus kunnen er nog grote slagen gemaakt
worden;
de management participatie van de medisch managers is erg hoog;
de populatie ervaart enkele knelpunten, onder meer op het gebied van de
stuurinformatie en de synergie tussen de RVE's en de stafbureaus. Zo vindt een
groot deel van de tweede managementlaag de stuurinformatie soms nog te
onduidelijk.
Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn er aanbevelingen gedaan, onder meer op het gebied
van de overlegstructuur en de besluitvorming. Deze adviezen zal ZGT gebruiken in de verdere
implementatie van de RVE-structuur.

4.1.2

Procesgestuurde zorg

ZGT wil de zorg voor de patiënt kwalitatief zo optimaal en efficiënt mogelijk organiseren. Een
procesgestuurde benadering van de zorg richt zich in tegenstelling tot de functionele organisatie op
patiëntenstromen en capaciteiten over afdelingen heen. Daarmee wordt ingespeeld op de stijgende
vraag naar zorg waarvoor minder middelen beschikbaar zijn. De werkprocessen worden opnieuw
ingericht waarbij uitgegaan wordt van het perspectief van de patiënt.
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Bij procesgestuurd werken ligt de nadruk op de rollen die zorgverleners hebben in de uitvoering
van het medisch behandelplan. In september 2013 is gestart met het positioneren van de
verpleegkundige als coördinator van zorg op de klinische afdelingen. Door minder complexe
uitvoerende taken deels te delegeren aan zorgassistenten en gastheren/vrouwen wordt de zorg
efficiënt, doelmatig en gastvrij ingericht. Een kwaliteitsrooster omvat een overzicht van de
ingezette functies, rollen en verantwoordelijkheden en het aantal FTE’s. De inzet van de diverse
functionarissen wordt in 2014 zichtbaar gemaakt in een kwaliteitsrooster. Het kwaliteitsrooster
wordt ingevuld naar de principes van procesgestuurde zorg.

4.1.3

Locatieprofielen en concentratiebewegingen

Landelijk wordt volop gediscussieerd over concentratie en spreiding van zorg. Zorgverzekeraars
willen steeds meer selectief inkopen en ZGT dient aan steeds strengere kwaliteitseisen te voldoen.
Dit onderwerp heeft het afgelopen jaar zowel binnen ZGT als in de regio een rol gespeeld.
Er is gewerkt aan een visie met betrekking tot de profielen van de ziekenhuislocaties van ZGT. In
2013 is de tijd genomen om te komen tot een weloverwogen beleidskeuze in deze uiterst complexe
vraagstukken. ZGT wil een zo breed mogelijk zorgpakket van goede kwaliteit blijven leveren aan
Twentse patiënten. Door de veranderende zorgmarkt is ZGT gedwongen om keuzes te maken in de
manier waarop de zorg wordt aangeboden en vanuit welke ziekenhuislocaties dit wordt gedaan. De
voorkeur bestaat dan ook voor verschillende profielen voor beide locaties. ZGT maakt hierbij
onderscheid tussen hoogcomplexe en acute medische zorg alsmede planbare zorg. In 2014 wordt
bekend gemaakt tot welke profielen ZGT concreet zal komen.
In 2013 waren binnen ZGT een aantal concentratiebewegingen. In juni 2013 heeft de klinische MDL
zich geconcentreerd in Almelo. Voor de intensive care (IC) is een beleidskeuze gemaakt om de IC
profielen van beide ziekenhuislocaties aan te passen aan de patiëntenpopulatie van de locatie. Dit
heeft ertoe geleid dat in Almelo de capaciteit van de level 2 IC is uitgebreid en dat in Hengelo
sprake is van een opvangmogelijkheid van instabiele patiënten (inclusief beademingsmogelijkheid).
Dit is in lijn met de verminderde zorgzwaarte van de patiënten die in Hengelo worden opgenomen.
De nieuwe situatie is per januari 2014 ingegaan.
Op regionaal (Twents) niveau hebben MST en ZGT in 2013 de ziekenhuiscoöperatie Twentse
Medische Coöperatie (TMC) opgericht met als doel om een zo compleet mogelijk zorgaanbod dicht
bij huis te behouden en aan te bieden aan de inwoners van de regio. Hiermee wordt de zorg voor
patiënten in de regio nog doelmatiger en van nog betere kwaliteit. 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. Zie ook
paragraaf 4.7.1.
4.1.4

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma wordt meer en meer toegepast bij het vinden van oplossingen en het realiseren
van vooruitgang in ZGT-processen die verbeterd kunnen worden. In mei 2013 zijn binnen ZGT vijf
Lean Six Sigma-projecten opgestart. 23 medewerkers zijn gedurende de training bekend gemaakt
met de Lean Six Sigma-methodiek onder begeleiding van ZGT trainers. Vermeldenswaardig is dat
opdrachtgevers van projecten en belanghebbenden een toenemende betrokkenheid tonen bij de
voortgang van de projecten en aanwezig zijn bij de presentaties of trainingsdagen. De methodiek
en de resultaten worden daardoor beter verankerd in ZGT.
De projecten zijn gedurende een half jaar gemonitord op hun voortgang en de bereikte resultaten.
Hieronder volgt een kort overzicht van de projecten die in 2013 zijn gestart;
•
behandelcentrum efficiënt en Lean: doelstelling is het verbeteren van de planning binnen de
sessies van het behandelcentrum om uitloop en onvoldoende invulling van sessies te
voorkomen. De eerste resultaten lijken positief en worden in 2014 verder uitgewerkt;
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•

•

•

•

de vlotte passage: het realiseren van het verkorten van de doorlooptijden voor darm patiënten
in het colorectale pad passend in de NFK norm. Een verbetering van ruim 20% is gerealiseerd.
Een verdere verbetering door het verkorten van de doorlooptijd (25 dagen) in relatie tot de
norm (35 dagen) wordt voorgesteld;
PRIO (Perfecte Registratie Inrichting voor de Organisatie): het verbeteren van de
administratieve procesgang rondom subtrajecten (DBC) waardoor binnen een periode van 6
maanden 50% van de uitval in deze trajecten wordt voorkomen;
VONST (van onbeheersbaar naar structureel traceerbaar): overschrijding van het aanbod van
longpatiënten ten aanzien van de huidige capaciteit van de klinische afdeling heeft diverse
nadelige effecten voor patiënten, medewerkers en specialisten van de longafdeling als ook voor
andere specialismen. Met dit project wordt door het verkorten van ligduur en door een afname
van patiënten uit “buitengewesten” gewerkt aan verbetering van de situatie. Doelstelling is
behaald!
Witwassers: de opdrachtgever vermoedt hoge kosten door inefficiënt voorraadbeheer en het
onnodig gebruik van platgoed. Doelstelling is dat in ZGT binnen 6 maanden na de start, een
eenmalige structurele theoretische kostenbesparing van 7% op jaarbasis op het gebruik
platgoed wordt gerealiseerd. De eerste pilots leveren een positief effect op en er wordt
gestreefd naar uitrol op andere afdelingen.

4.2 Patiëntenzorg
De verantwoordelijkheid van het sturen op goede kwaliteitsuitkomsten voor patiëntenzorg is meer
bij de RVE’s komen te liggen. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen en speerpunten
met betrekking tot de patiëntenzorg beschreven die in 2013 aandacht hebben gehad.

4.2.1

Bovenregionale functies

In 2013 heeft in het kader van de toetreding van ZGT tot de Stichting Topklinische Ziekenhuizen
een inventarisatie plaatsgevonden van de bovenregionale functies. ZGT krijgt veel verwijzingen uit
andere ziekenhuizen in de regio en telt daarmee 52 derdelijnsfuncties. Daarnaast heeft ZGT een
unieke kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek vaatchirurgische behandeling van de
complexe diabetische voet. Het landelijk expertisecentrum is bekend onder collega specialisten in
geheel Nederland die patiënten voor diagnostiek en behandeling doorverwijzen naar ZGT.
Een bovenregionale functie die gedurende 2013 is voorbereid is de micrografische chirurgie
(kortweg Mohs-chirurgie), een techniek voor het verwijderen van huidkanker. ZGT is het enige
ziekenhuis in de regio deze techniek aanbiedt. Mohs-chirurgie wordt per maart 2014 als nieuwe
therapie binnen ZGT aangeboden.

4.2.2

Leefstijl en preventie

ZGT zet met de meerjarenvisie actief in op leefstijl en preventie. Op het gebied van leefstijl en
preventie ondersteunt ZGT diverse activiteiten. Zoveel mogelijk dichtbij de patiënt. Een belangrijk
speerpunt is het ZGT obesitascentrum. Patiënten met ernstig overgewicht kunnen hier terecht voor
een behandeling inclusief een intensief multidisciplinair begeleidingstraject. In het centrum werkt
een enthousiast team van deskundigen. Internisten, psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten,
obesitasverpleegkundigen, chirurgen en anesthesisten werken nauw samen. ZGT vindt het
belangrijk dat mensen met ernstig overgewicht in hun eigen regio terecht kunnen voor een
operatie en niet helemaal naar Arnhem of Eindhoven hoeven te reizen.
Tot 2013 konden patiënten qua bariatrische chirurgie enkel terecht voor een maagbandoperatie.
Eind februari 2013 is ZGT gestart met de uitvoering van de gastric-bypass- en sleeve operaties
ofwel twee technieken voor een maagverkleining.
ZGT is door de gezamenlijke zorgverzekeraars aangemerkt als bariatrisch centrum dat voldoet aan
de criteria op basis waarvan contracten kunnen worden gesloten. Dit heeft geresulteerd in een
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contract met Menzis, VGZ, Achmea (beperkt) en DSW voor het jaar 2014. Het ligt in de bedoeling
om in 2014 het aantal operaties dat uitgevoerd wordt uit te breiden.

4.2.3

Acute zorg

Geboortezorg
De organisatie van de verloskundige zorg in Nederland staat de laatste jaren sterk ter discussie.
Reden hiervoor is de relatief slechte score van Nederland voor wat betreft de perinatale morbiditeit
en mortaliteit. De stuurgroep Zwangerschap en Geboorte heeft in 2010 deze problematiek
uitvoering beschreven in het rapport “Een goed begin, veilige zorg voor moeder en kind”.
Het voldoen aan de strenger wordende landelijke eisen vraagt extra inzet van personeel voor
continue begeleiding en 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg. De conclusie luidde dat
deze zorg alleen efficiënt georganiseerd kan worden door samen te werken in één regionale
organisatie. Besloten is om de geboortezorg als high potential onder te brengen in het
samenwerkingsverband Twentse Medische Coöperatie (TMC, zie 4.7.1). In 2013 is een business
case uitgewerkt voor de regionale reorganisatie van de geboortezorg.
Doelstellingen business case:
•
de poliklinische prenatale zorg wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt aangeboden in Almelo,
Enschede en Hengelo;
•
de klinische (acute) zorg wordt vanaf 15 september 2014 ondergebracht in Almelo en
Enschede. De verloskamers, kraamafdelingen en afdelingen neonatologie worden op deze
locaties uitgebreid en aangepast naar de huidige maatstaven van patient centered care;
•
het (kwaliteits)overleg met de verloskundige keten vindt plaats in de verloskundige
samenwerkingsverbanden (VSV’s). Er wordt toegewerkt naar één VSV voor het hele
werkgebied van TMC Geboortezorg;
•
doelstelling op langere termijn is het gezamenlijk in de keten met de eerste lijn invulling
geven aan geïntegreerde geboortezorg met de patiënt centraal op punten waar dit ter
verbetering van kwaliteit en behoud van zorg noodzakelijk is.
Huisartsenpost en SEH
De huisartsenpost (HAP) Hengelo heeft in 2013 formeel ingestemd met de intentieverklaring om de
HAP – net als in Almelo – te huisvesten op dezelfde locatie als de SEH Hengelo. Er wordt gestreefd
naar realisatie voor januari 2015.

4.2.4

Oncologische zorg

In 2013 heeft zich voor de oncologische patiëntenzorg een aantal belangrijke ontwikkelingen
voorgedaan, met name op het gebied van de organisatie van de oncologie in de RVE-structuur,
concentratie en spreiding van de zorg en regionale samenwerking.
Multidisciplinaire zorg in een dwarsverband
De oncologische zorg kenmerkt zich door zorgpaden met een multidisciplinair karakter. Omdat dit
een grote patiëntengroep vormt, is binnen ZGT veel aandacht uitgegaan naar de organisatie van de
oncologische zorg als dwarsverband in de RVE-structuur. Bij het formuleren van de uitgangspunten
voor oncologische zorg is tevens nagedacht over de vertaling hiervan naar andere multidisciplinaire
zorgprocessen. In 2013 is een beleidsnotitie opgesteld over de aansturing van oncologische zorg in
relatie tot de RVE-structuur. De uitgangspunten worden in 2014 doorgevoerd.
Concentratie en spreiding
ZGT heeft de ambitie om een belangrijke aanbieder van oncologische zorg te blijven. Bij het
inhaken op de landelijk ingezette ontwikkelingen neemt ZGT het SONCOS-document als
uitgangspunt. Het SONCOS-document omschrijft per tumortype aan welke voorwaarden een
zorginstelling zou moeten voldoen om de tumorspecifieke zorg te kunnen leveren.
In 2013 is een visienotitie over concentratie en spreiding van de oncologische zorg van ZGT
opgesteld. Doelstelling van de notitie is het behoud van de oncologische zorgverlening in de regio
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Twente. Zorg wordt geconcentreerd waar dit noodzakelijk is en dichtbij de patiënt geboden waar
dit verantwoord is. Alle disciplines die bijdragen aan de behandeling van kankerpatiënten zijn
hierbij betrokken. De visie wordt daardoor breed gedragen.
Regionale samenwerking
De landelijke kwaliteits- en volumenormen worden steeds verder aangescherpt. Dit maakt
regionale afspraken ten aanzien van concentratie en spreiding van oncologische zorg in de regio
noodzakelijk. Teneinde de beste kwaliteitszorg voor de patiënten in de regio te behouden is ZGT
steeds intensiever gaan samenwerken met het Medisch Spectrum Twente (MST) en het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). De mogelijkheid bestaat dat de Saxenburgh Groep
Hardenberg (SXB) zich aansluit in dit samenwerkingsverband.
In 2013 is in samenspraak met de raden van bestuur van MST, SKB en ZGT gewerkt aan een
regionale visie op de oncologische zorg. De uitwerking van de bijbehorende doelstellingen wordt
gecoördineerd vanuit een regionale beleidscommissie oncologie, genaamd de VROS1.
Regionale doelstellingen voor 2013-2015 zijn o.a.:
•
realiseren regionale multidisciplinaire overleggen (MDO’s);
•
oprichten regionale tumorwerkgroepen (daar waar nog niet gerealiseerd), zodat
tumorgericht regionaal beleid tot stand en uitwerking gebracht kan worden;
•
uitbreiden samenwerking met huisartsen, thuiszorg en intramurale verpleeg- en
verzorgingshuizen;
•
veilige uitwisseling van patiëntgegevens;
•
bundelen van krachten in wetenschappelijk onderzoek.

4.2.5

Transmurale zorg

Anderhalvelijnszorg
Landelijk bestaat geen pasklare definitie voor anderhalvelijnszorg. Wel is een aantal initiatieven
waar te nemen. ZGT en de huisartsen in de regio onderzoeken samen hoe de anderhalvelijnszorg
voor de regio Twente vorm gegeven kan worden. In 2014 hoopt ZGT samen met één of twee
huisartsengroepen de eerste initiatieven te kunnen ontplooien.
Het huidige model van de buitenpoliklinieken wordt hierbij ook tegen het licht gehouden.

Palliatieve zorg
ZGT heeft in een notitie haar beleid opgesteld om te komen tot ketenbrede afspraken over
palliatieve zorg en de inzet van ZGT. Het ligt in de bedoeling per juli 2014 over te gaan tot het
realiseren van een consultatief palliatief team, waarbij de medisch specialist en de verpleegkundige
specialist palliatieve zorg, de professionele regie en coördinatie van de palliatieve zorg op zich
nemen. De inzet van een consultatief palliatief team zal in de toekomst niet beperkt blijven tot
dienstverlening binnen de muren van ZGT, maar zal zich moeten uitstrekken tot in de thuissituatie
van de patiënt.

4.3 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.
4.3.1

Kwaliteit & Veiligheid in ZGT

Na invoering van de RVE structuur heeft de Raad van Bestuur de centrale ondersteuning op gebied
van kwaliteit en veiligheid (K&V) ondergebracht in een apart stafbureau K&V, ressorterend onder
de Raad van Bestuur. Daarnaast is in 2013 de ziekenhuiscommissie Kwaliteit en Veiligheid formeel
1

Verenigd Regionale Oncologische Samenwerking

26

opgericht. Deze commissie vervangt de Stuurgroep K&V en de Stafcommissie Kwaliteit. In de
commissie K&V zitten de voorzitters van alle ziekenhuiscommissies die een belangrijk raakvlak
hebben met kwaliteit en patiëntveiligheid en een afvaardiging van de zorgadviesraad, het
bedrijfskundig management en het stafbestuur. Hierdoor ontstaat een grote betrokkenheid van alle
interne stakeholders en is de commissie in staat op een geïntegreerde wijze het K&V beleid te
beoordelen en de Raad van Bestuur hierin te adviseren.
Stuurinformatie
In 2013 is veel aandacht uitgegaan naar het samenstellen en het aanleveren van stuurinformatie
op gebied van K&V. Zowel aan het RVE-management als aan de Raad van Bestuur en de
commissie K&V. Vooralsnog wordt de stuurinformatie K&V uit diverse bronsystemen (en niet
digitale bronnen) verzameld en door stafbureau K&V tot een rapportage verwerkt. De activiteiten
om te komen tot een digitaal dashboard zullen in 2014 opgepakt worden.
Kwaliteitsysteem
Het NIAZ heeft in het kader van de audit in 2011 een vijftiental verbeterpunten voor ZGT
benoemd. Per verbeterpunt is een ‘eigenaar’ aangewezen, die voor het betreffende punt een plan
van aanpak heeft gemaakt en deze heeft uitgevoerd. In maart 2013 is een delegatie van het NIAZ
auditteam in ZGT geweest om te toetsen in hoeverre ZGT de genoemde verbeterpunten heeft
opgepakt. De conclusie van het auditteam is dat ZGT twaalf verbeterpunten adequaat heeft
opgepakt en geregeld. Een drietal verbeterpunten was nog niet volledig afgerond, te weten:
borging van het documentbeheer, het hoofdbehandelaarschap en het informed consent. Het NIAZ
heeft alle vertrouwen dat ZGT met betrekking tot deze drie verbeterpunten de benodigde acties zal
ondernemen.
Eind 2013 heeft de RvB besloten zich in 2015 op basis van de nieuwe NIAZ 3.0 QMentum
systematiek te laten heraccrediteren. ZGT is daarmee een van de eerste twee ziekenhuizen in
Nederland die zich op deze wijze gaat voorbereiden.
Documentbeheer
In 2013 is de commissie documentbeheer doorgegaan met het ontwikkelen en uitvoeren van ZGT
breed beleid voor het aanbieden, bijhouden en opschonen van documenten (beleidsstukken en
protocollen). Er is een voorzet gemaakt voor digitalisering van de patiënteninformatiefolders en
formulieren. Deze zullen uiteindelijk vanuit één bron via verschillende media, waar en wanneer
gewenst geprint kunnen worden. Een definitieve blauwdruk is in ontwikkeling.
Elke RVE heeft via een eigen ‘kwaliteitsportaal’ toegang tot zijn documenten. In 2013 heeft
migratie plaatsgevonden van dkse- naar iDocument. Medio 2013 zijn 34
documentgebiedsbeheerders aangewezen. Zij ondersteunen het RVE-management/de hoofden
stafbureau en de directeur Facilitair Bedrijf als coördinator documentbeheer. De
documentgebiedsbeheerders zijn de linking pin tussen de commissie documentbeheer en de
organisatie.
Lopend kwaliteitsbeleid
•

•

•

Veiligheidsrondes: in 2013 zijn door Raad van Bestuur, delegatie Stafbestuur, directeur
Facilitair Bedrijf en medewerker K&V maandelijks ‘centrale’ veiligheidsrondes gelopen. Over de
afwikkeling van de eventuele actiepunten rapporteert het desbetreffende RVE-bestuur in het
werkoverleg met de Raad van Bestuur. De RVE’s voeren ook zelfstandig veiligheidsrondes uit.;
Auditjaarplan: in het intern auditjaarplan 2013 was voorzien in 30 uit te voeren interne audits,
waarvan er 25 doorgang hebben gevonden. De vijf overige interne audits zijn door
uiteenlopende omstandigheden verplaatst naar het auditjaar 2014. Naast de geplande audits
zijn gedurende het jaar twee extra audits uitgevoerd op het thema ‘TOP procedures’ binnen de
OK complexen van ZGT en OCON. Deze audits bestonden uit een combinatie van toetsen op
het thema (implementatie en uitvoering van) TOP procedures binnen de OK’s en een toets op
het doorvoeren van verbeteringen naar aanleiding van bevindingen van de IGZ en een eerder
uitgevoerde interne audit op dit gebied.
VIM (Veilig Incident Melden): in 2013 is veel energie gestoken in het implementeren van een
digitaal verbeterformulier waarin de verantwoordelijk manager in een beperkt aantal velden
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•

•

beschrijft op welke wijze hij de verbetering doorvoert, controleert of de verbetering effectief is
en op welke wijze de verbetering wordt geborgd.
Werkgroep Dossieronderzoek: deze werkgroep van oud-specialisten en verpleegkundigen
hebben in 2013 op basis van een representatieve steekproef dossiers van overleden patiënten
onderzocht. De werkgroep heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de Raad van Bestuur
zodat, waar nodig, verbetermaatregelen kunnen worden getroffen.
Necrologiebespreking: onder leiding van de werkgroep dossiervoering is het periodiek voeren
van necrologiebesprekingen in 2012 ingevoerd. In 2013 zijn zes necrologiebesprekingen
uitgevoerd.

Week van de patiëntveiligheid
In de week van 18 tot 22 november heeft ZGT wederom deelgenomen aan het landelijke initiatief
rondom de week van de patiëntveiligheid. In ZGT is in 2013 gekozen voor een breed ingezet kader,
waarbij naast de patiëntveiligheid ook aandacht is geschonken aan de veiligheid voor onze
medewerkers.
Patiëntveiligheidscultuur
De patiëntveiligheidscultuur vormt de voedingsbodem voor de uitbouw van patiëntveiligheid binnen
onze organisatie. Kenmerkend voor afdelingen/groepen met een goed ontwikkelde
patiëntveiligheidscultuur is dat incidenten worden gemeld en besproken en dat zij leiden tot
constructieve oplossingen. In het laatste kwartaal van 2012 is voor 24 afdelingen van ZGT een
patiëntveiligheidscultuurmeting uitgevoerd met behulp van de COMPaZ enquête (Cultuur
Onderzoek onder Medewerkers Patiëntveiligheid in de Zorg). De uitkomsten van deze meting zijn in
juni 2013 ontvangen. In het kader van het management development van het RVE management is
in mei 2013 tijdens een workshop over leiderschap en patiëntveiligheid de IZEP (Instrument Zelf
Evaluatie Patiëntveiligheid)-methodiek geïntroduceerd. Deze methodiek zal in 2014
ziekenhuisbreed worden ingevoerd.
Calamiteiten
In 2013 zijn acht calamiteiten bij de IGZ gemeld. Als zich een calamiteit voordoet, wordt - in
wisselende samenstelling - een commissie ingesteld die onderzoek doet en verbetermaatregelen
voorstelt. De commissie rapporteert aan de Raad van Bestuur die vervolgens de Inspectie voor de
Gezondheidszorg informeert. De verbetermaatregelen worden door de RVE-managers
geïmplementeerd en de voortgang wordt besproken in het werkoverleg met de Raad van Bestuur.
De calamiteitenprocedure is in 2013 geëvalueerd en aangepast aan de herziene richtlijn van de
IGZ. Een belangrijke wijziging is dat tijdens het onderzoek ook de betrokken patiënt en/of diens
familie een gesprek heeft met de calamiteitencommissie. Na afronding van het onderzoek vindt
aansluitend een gesprek plaats met de patiënt en/of diens familie waarin de uitkomsten en
aanbevelingen worden toegelicht.
VMS thema’s
In 2012 zijn de elf VMS thema’s overgedragen aan portefeuillehouders (bedrijfskundig managers).
Zij krijgen daarmee de verantwoordelijkheid voor de verdere invoering en borging van de thema’s.
Uit een quick scan in juni 2013 bleek dat de invoering van deze VMS thema’s nog niet volledig is
afgerond. Aan betreffende portefeuillehouders is de opdracht gegeven om voor hun VMS thema’s
een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren zodat in 2014 alle VMS thema’s
geïmplementeerd en geborgd zijn. Coördinatie, ondersteuning en monitoring zijn in handen van
stafbureau kwaliteit en veiligheid.
Kwaliteit medische technologie
ZGT voldoet, als eerste ziekenhuis in Nederland, aan alle 24 veiligheidsnormen op het gebied van
kwaliteit en veiligheid van medische technologie van TÜV Nederland. In mei 2013 is het ziekenhuis
extern geaudit door TÜV, gevolgd door een controle vanuit de IGZ. In november 2013 werd bekend
dat het eindoordeel van zowel TÜV als IGZ positief is. Diverse ziekenhuizen hebben de aanpak van
ZGT inmiddels met succes overgenomen.
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4.3.2

Feedback van patiënten

Binnen ZGT zijn er op dit moment verschillende mogelijkheden voor de patiënt om hun mening of
beleving kenbaar te maken:
•
patiënt geeft direct feedback aan desbetreffende medewerker/afdeling/onderdeel van ZGT;
•
patiënt vult nadien een patiëntenenquête in (periodiek);
•
patiënt vult nadien een “Vertel het Ons formulier” in (continu);
•
patiënt dient een idee of suggestie in via de digitale ideeënbox op zgt.nl;
•
patiënt dient een officiële klacht in.
Buiten ZGT zijn er ook mogelijkheden voor de patiënt om hun mening of beleving kenbaar te
maken:
•
patiënt geeft direct feedback aan vrienden/familie/kennissen/patiëntverenigingen/Zorgbelang;
•
patiënt schrijft zijn ervaring of beleving op websites als ZorgkaartNederland, dr. Yep etc. etc;
•
patiënt schrijft zijn ervaring of beleving op openbare fora of community’s, social media.
Patiënttevredenheidsonderzoek
Het belangrijkste instrument in 2013 is het Patiënttevredenheidonderzoek (PTO) met behulp van
processpecifieke patiëntenenquêtes van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ). ZGT
heeft normen voor een evaluatiekader vastgesteld, dat wordt gebruikt als managementevaluatie.
In 2013 is het PTO op het meten van de ervaringen van patiënten met betrekking tot de
kernwaarden ‘gastvrijheid’ en ‘deskundig’ aangepast.
In 2013 zijn er daarnaast ook de volgende procesenquêtes: Spoedeisende Hulp, Verloskunde,
Diabetes, Oogheelkunde, Kinderen & Jongeren Almelo, Pasgeborenen, Urologie, Dialyse, Nucleaire
Geneeskunde, Radiologie, Fysio -& Ergotherapie & Oogheelkunde. De uitkomsten van de
enquêterondes samen leverden de volgende resultaten op: Vragen over informed consent,
hoofdbehandelaarschap, informatievoorziening en ontslag scoren lager dan andere onderdelen
binnen de ZGT enquêtes. Deze vragen extra aandacht. ZGT-breed scoren de facilitaire zaken,
schoonmaak en parkeren sinds 2010 lager dan andere aspecten.
CQI
In 2013 nam ZGT deel aan de voorjaarsmeting CQI opname via Mediquest en Stichting Miletus.
Evaluatie volgt in 2014.
Vertel het ons
Op poliklinieken, verpleegafdelingen en op de website kunnen patiënten het vertel het ons
formulier invullen. Hierop kunnen patiënten laagdrempelig hun verhaal, ervaringen, suggesties en
ideeën kwijt en kunnen ze aangeven of ze een reactie willen van ZGT. Dit is in 2013 112 keer
online gebeurd en 1780 offline.
Spiegelgesprekken en Els Borst gesprekken
In november en december vonden de eerste spiegelgesprekken bij oncologie dagbehandeling en
reumatologie plaatst. Evaluatie volgt in 2014.
Ook vond op verzoek van Menzis in verband met TopZorg predicaten een eerste Els Borstgesprek
plaats. In 2014 zal er nog één plaatsvinden. Ook dit gesprek wordt in 2014 geëvalueerd.
Mystery Visit
In 2014 wordt in ZGT in samenwerking met ziekenhuis SKB te Winterswijk het instrument mystery
visit geïntroduceerd.
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4.3.3

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 2013 36 klachten ontvangen door de klachtencommissie. Van deze klachten zijn elf
doorgezet naar de klachtenbemiddeling en negen naar de afdeling claims. Twee klachten zijn
ingetrokken nadat de aangeklaagde een gesprek heeft gehad met de klager en één omdat klager
verder wilde via een letselschadespecialist. Zes klachten waren alleen ter informatie.
In 2013 zijn in totaal acht klachten door de klachtencommissie behandeld, waarvan één nog uit
2012. Eén klacht werd i.v.m. het indienen in december voor behandeling doorgeschoven naar
2014.
Deze klachten zijn als volgt onderverdeeld:
Aantal in
behandeling
genomen
klachten

Klachten
onderverdeeld in
aantal
klachtonderdelen

8

10

Aantal gegrond
verklaarde
klachtonderdelen

3 bij 3 klachten

Aantal klachten
waarover de
klachtencommissie
advies heeft
uitgebracht
3 aanbevelingen*
bij 3 klachten

* De aanbevelingen van de commissie aan de RvB luiden:
•
de samenwerking en interactie tussen artsen en verpleegkundigen op een verpleegafdeling
op zowel schriftelijk als mondeling terrein evalueren en zo nodig aanscherpen.
•
de informatie uitwisseling tussen een maatschap en huisartsen opnieuw bekijken zodat
indien noodzakelijk patiënten die (langdurig) op een operatielijst staan vóór de ingreep
alsnog kunnen worden gezien tijdens een consult.
•
het protocol opnamestop ZGT op laten nemen in het kwaliteitsportaal en na herziening van
het betreffende protocol aan de actuele situatie opnieuw te communiceren met de eigen
artsen en de regio.
Alle uitspraken van de klachtencommissie zijn in de Raad van Bestuur besproken, waarna de Raad
van Bestuur zijn schriftelijke en gemotiveerde standpunt over de uitspraak aan de klager,
hulpverlener en klachtencommissie geeft. Hierbij wordt, als dat van toepassing is, ook melding
gemaakt van verbetermaatregelen. Als de klacht gegrond is volgt altijd een persoonlijk gesprek
tussen Raad van Bestuur en hulpverlener. Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de
voorzitters van de klachtencommissie en de Raad van Bestuur. Afgesproken is dat de (vice-)
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voorzitter van de medische staf eenmaal per jaar bij dit overleg aanschuift. In het overleg worden
aanbevelingen, algemene zaken en 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 2013 hebben zij in totaal 386 klachten
ontvangen. Hiervan zijn zeven klachten alsnog naar de klachtencommissie gegaan.
De klachten bij de klachtenbemiddelaars hadden in 2013 betrekking op de volgende aspecten:
Deskundigheid
Zorgvuldigheid van zorg
Bejegening
Privacybewaking
Informatieverstrekking
Coördinatie
Toegankelijkheid
Accommodatie
Financiën

21
83
59
9
78
18
26
11
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.

4.4

Gastvrijheid

ZGT wil hét gastvrije Twentse ziekenhuis zijn. Met behulp van 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. Het gastvrijheidconcept voor ZGT wordt geïmplementeerd op basis van de Hostmanshipfilosofie. Deze filosofie gaat ervan uit dat gastvrijheid begint bij de persoon zelf. Het gaat uit van
een intrinsieke motivatie van alle medewerkers om zich gastvrij te gedragen en daarmee een
gastvrije cultuur te realiseren. De methode richt zich in eerste instantie vooral op de
gedragscomponent. De basisprincipes van Hostmanship sluiten naadloos aan op de cultuurwaarden
van ZGT, te weten gezamenlijk, betrouwbaar, empathie, beleefd, ondernemend, deskundig,
respect, aandacht en begrip. Deze cultuurwaarden vormen het fundament van gastvrijheid binnen
ZGT.
Implementatie
Begin 2013 is een start gemaakt met de implementatie van de Hostmanshipfilosofie onder
begeleiding van een breed samengestelde project- en stuurgroep. Het project gaat eenieder die
werkzaam is binnen ZGT aan en betreft de volgende doelgroepen: ZGT-medewerkers, medici
(specialisten, arts-assistenten en co-assistenten), vrijwilligers en allen die in opdracht van ZGT
werken, zoals bijvoorbeeld, ZGT Cleancare, Interparking, etc.
Vorm
Gekozen is voor toepassing van het train-the-trainer concept, waarbij veertig ZGT-medewerkers
gedurende drie dagen professioneel worden opgeleid tot gastvrijheidcoach. Elke getrainde
gastvrijheidcoach verzorgt vervolgens workshops voor circa honderd collega’s binnen de eigen
afdeling/RVE. De output van de workshops wordt door de coach samen met de betrokken

31

leidinggevende verwerkt in een implementatieplan. De coaches blijven betrokken bij de verdere
implementatie en borging in de organisatie. De eerste workshops hebben plaatsgevonden in juni.
Volgens planning vinden de laatste in het eerste halfjaar van 2014 plaats, waarmee de hele
organisatie per 1 juni 2014 de workshops heeft bijgewoond.
Borging
De leidinggevenden vormen samen met de coaches een centrale rol in de borging van gastvrijheid
binnen ZGT. Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande instrumenten (werving- en
selectiebeleid, functionerings-/jaargesprekken, aandacht in werkoverleggen etc.). De voortgang
ten aanzien van implementatie en borging zal worden gevolgd als onderdeel van de planning en
controlcyclus.
Het resultaat
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.
Om de resultaten te kunnen meten, worden in het bestaande klant-/patiënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoek enkele vragen over de beleving van gastvrijheid opgenomen. Ook het
formulier ‘Vertel het ons’ wordt gezien als een meetinstrument. Verder zullen spiegelgesprekken en
mystery guests ingezet worden als middel om resultaten te kunnen meten.

4.5

4.5.1

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’.
In 2013 is het beleid zoals opgenomen in de beleidsvisie gecontinueerd. De organisatie- en
omgevingscontext vraagt van de afdeling P&O om zich met name te richten op de volgende
thema’s:
leiderschap en talentontwikkeling;
duurzame inzetbaarheid;
strategische personeelsplanning & arbeidsmarktcommunicatie;
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).
Leiderschap- & talentontwikkeling
Voor de inbedding van de RVE structuur is er een Management Development (MD) programma
opgezet. In 2013 richt dit programma zich in het bijzonder op de unithoofden en de stafafdelingen.
Het MD traject voor unithoofden is in juli afgerond. Eind 2013 is er een vervolg traject opgezet,
mede gebaseerd op assessments die hebben plaats gevonden onder de unithoofden.
Tevens heeft in 2013 een gesprekscyclus (jaar(plan)gesprek, voortgangsgesprek en het
beoordelingsgesprek) plaats gevonden tussen de stafhoofden/ directeur facilitair bedrijf en de Raad
van Bestuur. De gesprekscyclus is een belangrijk hulpmiddel in het ontwikkelen van het
management door middel van resultaatafspraken en ontwikkelingsafspraken met betrekking tot
competenties (gastvrij en deskundig). In 2014 zullen de bedrijfskundig managers en medisch
managers tevens deelnemen aan de gesprekscyclus.
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Duurzame inzetbaarheid
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 kans van slagen.
Ook in 2013 is het ‘huis’ blijvend onder de aandacht gebracht van leidinggevenden en
medewerkers, onder andere door de workshop ‘duurzaam en vitaal werken in ZGT’. Deze workshop
is gericht op 50-plussers binnen ZGT en ondersteunt hen in het gezond, vitaal en plezierig werken
tot de pensioengerechtigde leeftijd.
Goede arbeidsomstandigheden zijn essentieel voor de duurzame inzet van medewerkers.
Veiligheid, gezondheid en welzijn van elke medewerker staat voorop. Om dit te waarborgen is het
strategisch arbobeleidsplan opgesteld. Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) maakt onder
andere deel uit van dit plan. In 2013 is door de verschillende betrokkenen gewerkt aan het plan
van aanpak voortkomend uit de RI&E.
Strategische personeelsplanning
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. In het kader van strategische personeelsplanning is in meerdere
organisatieonderdelen gebruik gemaakt van de HR3P (Human Resources Perfomance Potentieel
Portfolio) methode.
Om de kosten gerelateerd aan de inzet van medewerkers binnen ZGT te beheersen is in 2013 het
matchingsoverleg in het leven geroepen. Door middel van dit overleg, waaraan P&O en
bedrijfskundig managers deelnemen, is het mogelijk om herplaatskandidaten en boventalligen
‘dwingender’ te sturen van werk naar werk.
Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)
Eén van de strategische pijlers van de meerjarenbeleidsvisie van ZGT is ‘medewerkers’: onze
medewerkers bepalen het organisatiesucces. In 2013 is er weer een MTO uitgevoerd door
onderzoeksbureau Effectory. Begin 2014 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Met
deze resultaten hebben de organisatie en de verschillende organisatieonderdelen een middel in
handen om de medewerkerstevredenheid en daarmee de inzet van haar medewerkers te
verbeteren.
Vrijwilligers
ZGT heeft per 2013 de samenwerking met de Unie Van Vrijwilligers (UVV) opgezegd. Deze keuze is
ingegeven door 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 is het nieuwe vrijwilligersbeleid
vormgegeven.
In januari hebben de UVV-vrijwilligers in eerste instantie een overeenkomst met ZGT gekregen
waarmee zij in dienst van ZGT zijn gekomen. In tweede instantie - in de loop van 2013 – is ook
voor alle andere vrijwilligers die actief zijn in ZGT een directe overeenkomst met ZGT afgesproken.
Het gaat om de vrijwilligers van de Geestelijke Verzorging, OCON, de Overijsselse Ziekenhuis
Omroep (OZO) en Hengelose Omroep Stichting (HEOS). In 2013 is ook een aantal nieuwe
vrijwilligersactiviteiten gestart, waaronder een shuttle-service met chauffeurs en een bijdrage aan
de ouder/kind begeleiding op de kinderafdeling.
In 2014 zal de aandacht gericht worden op de ontwikkeling van nieuwe vrijwilligersactiviteiten die
aansluiten bij de behoeften van de patiënten en bezoekers van ZGT. Dit vanuit de
gastvrijheidsvisie en in afstemming met de RVE’s.
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4.5.2

Opleidingen, onderwijs en onderzoek

ZGT is een opleidingsziekenhuis en biedt daartoe een breed scala aan opleidingen aan. Naast
patiëntenzorg zijn opleiding, onderwijs en onderzoek voor ZGT een tweede kerntaak. ZGT zorgt
ook voor bij – en nascholingen om kwaliteit van zorg te garanderen en te verbeteren.
ZGT Academie
De ZGT Academie opereert als resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE), met als doel optimale
organisatie en ondersteuning te bieden op het gebied van opleiden, onderwijs, ontwikkeling en
onderzoek (de zes O’s).
Zorg is mensenwerk. De werkcultuur is dus heel belangrijk. De ZGT Academie voorziet in de
inbedding van een werkcultuur waarin leren, opleiden en onderzoek centraal staan. De ZGT
Academie omvat als RVE personele formatie en moderne infrastructurele voorzieningen (zoals
e-learning toepassingen en opleidingsruimtes met geavanceerde voorzieningen) ten behoeve
van de organisatie en ondersteuning van opleiden, onderwijs, ontwikkeling en onderzoek van
medewerkers binnen ZGT en zorgprofessionals in de regio. Binnen de ZGT Academie worden
opleidingen en onderzoeksinspanningen op elkaar afgestemd waardoor de geboden
ondersteuning vanuit de ZGT Academie effectief, efficiënt, multidisciplinair en innovatief is. De
Academie werkt samen met andere opleidingsinstituten en ziekenhuizen (leerhuizen). Door de
coöperatievorming tussen ZGT en MST is in het bijzonder de samenwerking tussen de ZGT
Academie en de Medical school (leerhuis MST) geïntensiveerd.
Aanbod opleidingen in 2013:
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)

Het landelijk College Ziekenhuisopleidingen(CZO) heeft in 2013 het duale opleidingsprogramma
MBRT beoordeeld en hiervoor een erkenning verleend aan ZGT.
Daarnaast worden stages aangeboden op basis van onderlinge afspraken met
opleidingsinstellingen. Zo combineren studenten van de nieuwe vierjarige HBO-V studieroute,
Gezondheid & Technologie, een stage op de verpleegafdeling met het werken binnen het Quality for
Medical Technologie (QMT) project.
Wetenschapsbureau
Naast het aanbieden van een breed pakket aan opleidingen en onderwijs biedt ZGT ook
ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek. In 2013 is het wetenschapsbureau uitgebreid met
epidemiologische ondersteuning door de aanstelling van een epidemioloog. Mede hierdoor weten
steeds meer onderzoekers het wetenschapsbureau te vinden, van verpleegkundigen in opleiding tot
medisch specialisten. Daarnaast vindt ondersteuning plaats in de vorm van onderwijs over evicence
based medicine2.
2

Zie bijlage voor het overzicht van wetenschappelijke publicaties in 2013
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Om onderzoek en de bijbehorende ondersteuning blijvend onder de aandacht te brengen is het
wetenschapsbureau een vast onderdeel geworden van de introductie voor specialisten en artsassistenten en bij het verwelkomen van nieuwe coassistenten.
Om het onderzoek binnen ZGT meer te stimuleren en te faciliteren is in 2013 de Centrale
Wetenschapscommissie opgericht, bestaande uit medisch specialisten en gepromoveerde
onderzoekers.
De derde wetenschapsdag binnen ZGT was een groot succes met meer dan 120 bezoekers, goede
presentaties en een postersessie van onderzoek dat binnen ZGT heeft plaatsgevonden.
Certificering Topklinisch ziekenhuis
ZGT ontvangt in 2013 de visitatiecommissie van de vereniging Samenwerkende Topklinische
opleidings-Ziekenhuizen (STZ). In de voorlopige terugkoppeling is de commissie zeer te spreken
over het opleidings- en wetenschappelijke klimaat binnen ZGT. Dit blijkt onder meer uit de zeer
positieve gesprekken met een groot aantal deelnemers van opleidingen die ZGT aanbiedt, zoals
verpleegkundige, MBRT en OK opleiding, coassistenten en AIOS. Over het vele wetenschappelijke
onderzoek en de ondersteuning daarvan binnen ZGT was de commissie erg enthousiast. Ook op het
gebied van topklinische derdelijnsfuncties en in het bijzonder met het Expertise Centrum voor de
complexe diabetische voet, voldoet ZGT aan de eisen. Echter, op het moment van visiteren is niet
voldaan aan de eis die de STZ aan de IC stelt. De commissie komt, zodra de IC kwaliteitsvisitatie
heeft plaatsgevonden, terug voor een beknopte visitatie. De officiële rapportage en het formele
besluit van het STZ bestuur wordt begin 2014 verwacht.
BIG registratie verpleegkundigen
Vanwege verplichte herregistratie voor 1 januari 2014 van zowel verpleegkundigen als
verloskundigen en fysiotherapeuten die langer dan vijf jaar geleden BIG-geregistreerd zijn is een
communicatieplan opgesteld. De betreffende medewerkers zijn op de hoogte gesteld van de
stappen die zij moeten doorlopen om zich opnieuw te registreren. Tussentijds is via de unithoofden
geïnventariseerd of ook daadwerkelijk gehoor is gegeven aan deze oproep.

4.6

4.6.1

ICT, onderhoud en gebouwen

Informatievoorziening

In 2013 is een hoofd stafbureau informatievoorziening in dienst getreden. Aan het stafbureau zal in
2014 vorm gegeven worden. Met het besluit om dit bureau in te richten en de uitvoering ervan
benadrukt de Raad van Bestuur het belang van informatie als bedrijfkritische succesfactor.
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
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 en 2013 is de uitrol verder gegaan. Begin 2014 starten de laatste
vakgroepen met digitale dossiervoering. De ZGT Academie organiseert de scholing voor alle
gebruikers van het digitale dossier.
Na het starten met digitale dossiervoering wordt met elke vakgroep - na drie- en zes maanden
gebruik - het ontwikkelde dossier verder geoptimaliseerd op basis van de opgedane ervaringen in
het werkproces. Voor zowel het verpleegkundig- als het medisch dossier wordt met een groep
gebruikers regelmatig overlegd over de doorontwikkeling van de dossiers.
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Klinische Farmacie
Kwaliteit en veiligheid van de zorg is een belangrijk speerpunt in het meerjarenbeleid van ZGT en
daarmee ook de veiligheid rondom de medicatieaanvraag, medicatiebereiding en
medicatieverstrekking. Om de patiëntveiligheid, de kwaliteit van zorg en de efficiency te
optimaliseren is in juni 2013 binnen de RVE Klinische Farmacie gestart met de implementatie van
de modules “ChipSoft Logistiek” en “ChipSoft Cytostatica”. Na meerdere ontwikkel-, test-,
implementatie- en scholingsdagen zijn beide modules per oktober 2013 met goed gevolg live
gegaan.

Elektronisch voorschrijven
Het jaar 2013 heeft wat betreft elektronisch voorschrijven (EVS) van medicatie in het teken
gestaan van de implementatie van CS cytostatica, waarmee nu alle chemokuren en andere
behandelingen op de oncologiepoli’s papierloos door de artsen worden aangevraagd.
In september 2013 is de richtlijn Elektronisch Voorschrijven van de KNMG verschenen. Met de
huidige inrichting van het systeem is een plan gemaakt om voor 1 januari 2015 op alle poli’s het
EVS te kunnen gebruiken, zoals de richtlijn eist.
Patiëntenportaal
Met het patiëntenportaal participeren patiënten via internet in hun eigen zorgproces en kunnen
actiever betrokken worden bij hun eigen behandeling. Door het aanbieden van de mogelijkheid om
online afspraken te plannen, zijn de afdelingen van ZGT beter bereikbaar en toegankelijk. Het
maken van afspraken is 24/7 mogelijk, evenals de benodigde informatie rondom het consult van de
patiënt. Hiermee werkt ZGT aan de kwaliteit van dienstverlening en een toenemend serviceniveau.
Na de voorbereidingsfase is de projectgroep in 2013 gestart met het uitrollen van het
patiëntenportaal. Het ZGT Patiëntenportaal is inmiddels toegankelijk voor de patiënten van de
vakgroepen Psychiatrie, Urologie, Interne Geneeskunde, Plastische Chirurgie en voor mensen met
diabetes die een fundusfoto willen laten maken.
Het patiëntenportaal zal gedurende 2014-2015 gefaseerd voor de overige afdelingen uitgerold
worden. Ook zal de online dienstverlening van ZGT gaandeweg via het patiëntenportaal, zoals econsulting, uitgebreid worden.
Regionale ontwikkelingen op het gebied van Informatievoorziening
In 2013 zijn in IZIT-verband de volgende projecten gerealiseerd:
•
e-overdracht: dit project betreft optimalisatie van het patiënt transferproces naar vervolg
zorginstellingen, waarbij het mogelijk is om digitaal patiëntaanmelding, wachtlijst
registratie en verpleegkundige overdracht te laten plaatsvinden. Er is een pilot gestart met
vier verpleegafdelingen en twee vervolgzorginstellingen. In maart 2014 zal ZGT breed
worden opgeschaald.
•
XDS: Realisatie van een regionaal platform voor uitwisseling van patiëntgegevens: XDS
(“Cross-Enterprise Document Sharing and Imaging). In 2013 is PET/CT uitwisseling met
MST gerealiseerd alsmede intercollegiaal consult voor radiologie. In 2014 vindt opschaling
plaats naar o.a. MDO, Cardiologie en Huisartsen. Belangrijke voorwaarde is dat Patiënt
consent registratie tevens wordt gerealiseerd in 2014.
Informatiebeveiliging
In 2013 is een audit uitgevoerd inzake de opzet en het bestaan van maatregelen en procedures
gericht op de beveiliging van de web-omgeving van het ZGT Patiëntenportaal. Er is geconcludeerd
dat de door ZGT gehanteerde beheersingsmaatregelen die verband houden met de alle
beveiligingsrichtlijnen van de 'Norm Informatie-beveiligingsassessments DigiD' van Logius in alle
materiële opzichten effectief zijn.
In december 2013 heeft de Raad van Bestuur een nieuw privacyreglement aan de interne
adviesorganen voorgelegd. Na verwerking van de adviezen wordt dit in 2014 door de Raad van
Bestuur vastgesteld. Dit reglement geldt zowel voor de patiëntendossiers als de
personeelsdossiers.
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De Raad van Bestuur heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuwe autorisatiematrix
voor het gebruik van het digitale patiëntendossier. Uitgangspunt is dat een medewerker slechts
toegang heeft tot het dossier van een patiënt waarmee een behandelrelatie bestaat. Gerelateerd
aan de invoering van het digitale patiëntendossier zijn medewerkers uitvoerig gewezen op de
Informatie-gedragscode waarin is vermeld dat toegang tot een patiëntendossier is voorbehouden
aan medewerkers met een behandelrelatie met betreffende patiënt of activiteiten van medewerkers
die inzage noodzakelijk maken. Er is een procedure vastgesteld om regelmatig steekproeven te
doen naar geoorloofd gebruik/inzage in patiëntendossiers.

4.6.2

ICT

Ontwikkelingen in 2013
In 2013 is een belangrijk deel van de storage omgeving vervangen en uitgebreid met 100 Tb extra
capaciteit. Ook de Back-up en restore omgeving is vervangen nadat alle backup data is gemigreerd
naar een nieuwe omgeving. Verder zijn Next Gen Firewalls in gebruik genomen ter vervanging van
twee oudere firewalls.
In 2013 is begonnen met de uitrol van de nieuwe kantoorautomatiseringsomgeving. De
infrastructuur achter de schermen is volledig beschikbaar. Inmiddels zijn 2552 gebruikers omgezet
naar de nieuwe kantoorautomatiseringsomgeving. Op deze omgeving kan snel worden ingelogd.
1991 gebruikers kunnen snel inloggen met hun ID-card op de apparatuur die geschikt is voor de
nieuwe kantoorautomatiseringsomgeving en maken gebruik van Single Sign On (SSO). Met SSO
hoeven niet meer voor elk pakket inloggegevens te worden ingegeven.
4.6.3

Gebouwen en onderhoud

Gebouwen en onderhoud
In 2013 zijn o.a. de volgende verbouwingen afgerond:
•
het laboratorium voor microbiologie en pathologie op de voormalige ROC-locatie naast ZGT
Hengelo, inclusief het dialysecentrum Hengelo en de obesitas polikliniek;
•
de POS opname;
•
nieuwe scopiekamers;
•
de eerste fase OCON verpleegafdeling (26 bedden) en OCON sport;
•
de poliklinieken geriatrie, reumatologie en revalidatie Hengelo, de polikliniek kaakchirurgie
Almelo, de poliklinische apotheek Almelo;
•
de nieuwe kinderafdeling te Almelo.
In voorbereiding of in uitvoering zijn de volgende verbouwingen:
•
OCON tweede fase Hengelo;
•
polikliniek dermatologie Hengelo, de poliklinieken chirurgie Almelo en Medlon Almelo.
Binnen het kader van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2010-2030 zijn diverse
installatieonderdelen vervangen of opgewaardeerd, o.a. luchtbehandelingskasten, platte daken,
leidingwerk medische gassen, leidingnetwerk drinkwater, componenten elektriciteitsvoorziening en
brandscheidingen.
Meerjarenhuisvestingsplan (MHVP)
In relatie tot huisvestingsplanning is de strategische verkenning - waarin de regiovisie, de business
plannen van de RVE’s en de ZGT locatieprofielen zijn meegenomen – afgerond.
In december 2013 is het document “De verbinding tussen zorg en vastgoed” door de Raad van
Bestuur vastgesteld. Eind 2013 is in ZGT een task force ingesteld om tot inkrimping van vierkante
meters voor ZGT gebruik te komen. In 2014 zal dit een uitwerking krijgen in de vorm van een
totaal ZGT plan huisvesting (MHVP).
Brandveiligheid
ZGT beschikt over een geoefende BHV. Ontruimingsoefeningen worden conform de jaarplanning
uitgevoerd. Het meerjarenproject brandveiligheid is in 2013 finaal afgerond. Op basis daarvan zijn

37

door zowel de gemeenten Hengelo als Almelo de gebruiksvergunningen verleend. ZGT voldoet
daarmee niet alleen aan het wettelijk kader, maar nog belangrijker: de patiëntveiligheid in situaties
van brand is weer helemaal up to date.

4.7

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 2013.

4.7.1

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Twentse Medische Coöperatie (TMC)
In 2013 heeft ZGT in samenwerking met MST de ziekenhuiscoöperatie TMC opgericht. Het doel van
de samenwerking is vanuit kwaliteitsperspectief een verdere verbreding en verdieping van
topklinische en complexe medisch specialistische zorg in Twente te bereiken. Hierdoor kan een zo
compleet mogelijk goed, toegankelijk zorgaanbod in de regio worden geboden. Door de
samenwerking kunnen beide ziekenhuizen samen blijven voldoen aan de eisen ten aanzien van
kwaliteit en doelmatigheid en zo een duurzame basis voor het behoud van zorg voor de regio
Twente leggen.
Het bestuur van TMC bestaat uit de voorzitters van de Raden van Bestuur van ZGT en MST. TMC
heeft na de oprichting een eigen projectdirecteur aangesteld, die de inrichting van TMC begeleidt.
De coöperatie is een bundeling van specifieke activiteiten met behoud van de eigen zelfstandigheid
van de leden (zijnde de ziekenhuizen). ZGT en MST blijven naast de specifieke gezamenlijke
activiteiten allebei eigen (met elkaar concurrerende) zorgactiviteiten aanbieden.
De activiteiten waarop wordt samengewerkt worden vooraf getoetst aan de volgende
criteria:
laag volume, hoog complexe (topklinische) zorg,
zorg waarvoor volumenormen gelden,
acute zorg,
activiteiten die een hoge investering vergen
Backoffice activiteiten
Tevens wordt de samenwerking getoetst aan de mededingingsregels.
In februari 2013 zijn de eerste kansrijke activiteiten bekend gemaakt:
Laagvolume oncochirurgie (pancreas/ lever, oesophagus /maag)
Geboortezorg
Chronische pijnbehandeling
Mammachirurgie
Prostaatoncologie
Slaapcentrum
Backoffice activiteiten (o.a. facilitaire bedrijven)
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Voor de potentiele activiteiten worden businesscases uitgewerkt. Eind 2013 is vanuit
TMC als eerste activiteit een plan rond de geboortezorg in Twente, waarbij ook de
eerstelijns verloskundigen zijn betrokken, gepresenteerd. (zie 4.2.3)
De leden van TMC zijn tot een gezamenlijke concept-regiovisie gekomen. De regiovisie schetst
landelijke en regionale ontwikkelingen op het terrein van de ziekenhuiszorg en de verwachte
ontwikkeling van de ziekenhuislocaties en de buitenpoliklinieken. Uitgangspunt is steeds dat de
bestaande ziekenhuislocaties in Almelo, Hengelo en Oldenzaal en de nieuwbouw in Enschede zo
efficiënt mogelijk worden benut.
Naast de samenwerking met MST blijft ZGT tevens investeren in bestaande contacten met overige
ziekenhuizen in de regio, waaronder die met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en de
Saxenburgh Groep. Op diverse zorgonderdelen wordt al met deze ziekenhuizen samengewerkt.

4.7.2

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. ZGT heeft een bureau, ZGT Lijn 1 -2, die diensten aan huisartsenpraktijken in de regio levert
om samenwerking verder te versterken en om zorg dicht bij de patiënt te realiseren. Een voorbeeld
van een plek waar huisartsen nauw samenwerken met medisch specialisten is de Centrale
Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp die in Almelo op één locatie georganiseerd zijn. De
patiënten worden door deze samenwerking beter en sneller geholpen. De huisartsenpost (HAP)
Hengelo heeft in 2013 formeel ingestemd met de intentieverklaring om de HAP -net als in Almelote huisvesten op dezelfde locatie als de SEH Hengelo.
ZGT verwacht dat zij en de eerste lijn meer een beroep op elkaar kunnen doen als het gaat om
bepaalde faciliteiten en kennis. Door meer afstemming en onderlinge ondersteuning zou het
zorgpad efficiënter ingericht kunnen worden en fragmentatie worden gereduceerd. ZGT en de
huisartsen in de regio onderzoeken samen hoe de anderhalvelijnszorg voor de regio Twente vorm
gegeven kan worden.
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.

4.7.3

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. Ook worden de zorgverzekeraars met de meeste verzekerden door ZGT betrokken bij de
wijzigingen in het zorgaanbod en de spreiding en concentratie van zorg.

4.7.4

Samenwerking met gemeenten

ZGT voert periodiek overleggen met burgermeesters en wethouders van Almelo en Hengelo over
het zorgaanbod en zorgbeleid in de betreffende gemeenten.
Begin 2013 hebben de colleges van B&W een bezoek aan ZGT gebracht. De Raad van Bestuur heeft
een toelichting gegeven op een aantal belangrijke beleidsonderwerpen: de meerjarenbeleidsvisie,
de visie op anderhalvelijns zorg en de samenwerking met MST. In juli volgt een bezoek van de
burgemeester, een wethouder (zorg) en de gemeenteraad van Hengelo, waarbij gesproken is over
de gevolgen van de oprichting van TMC en de visie van ZGT en de gemeente op de samenwerking
tussen eerste en tweede lijn.
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4.7.5

Samenwerking met universiteiten en hogescholen

De komende jaren blijft ZGT de lopende samenwerking met universiteiten en hogescholen op
gebied van zorg, onderwijs en onderzoek voortzetten en inspelen op nieuwe kansen en
ontwikkelingen die zich voordoen. ZGT werkt o.a. nauw samen met de Universiteit Twente en
Saxion. Met name op het gebied van veilige toepassing van technologie in de zorg. De
samenwerking draagt bij aan verbetering en vernieuwing van de dienstverlening van zowel de
opleidingsorganisatie als de zorgorganisatie.
4.7.6

Patiëntenorganisaties

ZGT werkt met patiëntenorganisaties samen bij het uitwerken van specifieke zorgpaden. Daarnaast
organiseert ZGT in samenwerking met patiëntenorganisaties inloopspreekuren voor patiënten. Bij
keuzes over concentratie en spreiding van zorg worden patiëntenorganisaties als belangrijke
stakeholder gezien.

4.7.7

Samenwerking met ketenpartners

Met andere zorgpartners in de regio wordt ervoor zorg gedragen dat daadwerkelijk
een keten van zorg voor de patiënt ontstaat. Denk hierbij aan verloskundigen,
thuiszorginstellingen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, GGZ-instellingen, derdelijns expertise
centra, etc.
Een belangrijke randvoorwaarde in samenwerking en ketenzorg is dat er op een veilige manier
patiëntgegevens uitgewisseld kunnen worden. In de regio Twente werken zorgaanbieders al
geruime tijd samen aan elektronische informatie-uitwisseling. Dit wordt gedaan binnen
ZorgNetOost (ZNO).
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4.8

4.8.1

Samenleving en belanghebbenden

Economische meerwaarde voor de omgeving

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

4.8.2
•

•

•

4.8.3
•

•

•

•

Steun aan maatschappelijke doelen
De stichting ZGT Overzee brengt kennis en – voor zover mogelijk - (overgebleven)
materialen naar met name landen in Afrika. ZGT is de preferred supplier voor de stichting.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door medici en niet-medici van ZGT. Zij doen
dit op vrijwillige basis. Medewerkers kunnen aangeven of zij vrijwillig één euro (of meer)
per maand willen doneren aan ZGT Overzee. ZGT Overzee werkt niet alleen, maar krijgt
ondersteuning. Dat zijn soms financiële bijdragen, materialen of informatie. ZGT Overzee
werkt op dit moment samen met:
o Stichting Medic Foundation
o Stichting Twentsewens Ambulance
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.
ZGT ondersteunt diverse landelijke initiatieven door een bijdrage te leveren aan o.a. de
donorweek, Reumarun, Roparun (palliatieve zorg), etc.

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 2013
heeft het evenement op zaterdag 8 juni plaatsgevonden.
Maatschappelijk Plein Twente: ZGT is 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, onderwijs en welzijn en hebben allen als doel
om hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze bijzondere omgeving vorm en
verder inhoud te geven. In 2013 jaar vervulde ZGT in samenwerking met de Universiteit
Twente het gastheerschap in. Het thema was Hart voor Twente, een kijkje in de keuken
van Zorg- en Nanotechnologie.
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.
Top-class Oost-Nederland Zorginstellingen, Talent Health Care Program: ZGT heeft samen
met Dimence en Livio een Top-class programma ontwikkeld. Het is een
ontwikkelingsprogramma voor ‘high potentials’: de toekomstige (hogere) managers voor de
zorgsector in Oost Nederland.
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4.8.4

Milieubeleid

Milieu
De gemeente Almelo is voornemens een tender op de markt zetten om concessie te verkrijgen
betreffende Lake source cooling (LSC), met ZGT als belangrijkste afnemer. Met LSC wordt een
pijpleiding gelegd van de Leemslagenplas naar ZGT en wordt koud water uit de plas aangevoerd. In
ZGT wordt met een wisselaar koude onttrokken aan het water waarna het water teruggepompt
wordt naar de Leemslagenplas.
Mobiliteit
In 2013 zijn motivatiecampagnes georganiseerd om medewerkers een alternatief voor het alleenreizen met de auto bieden: gratis OV-probeerpassen, e-fietsactie, herinrichting fietsenstallingen,
introductie Carpool-app ZGT, gebruik woon-werk kostencalculator.
Daarnaast zijn in 2013 de voorbereidingen getroffen voor de ingebruikname begin 2014 van
elektrische pendelauto’s voor het reizen van medewerkers van ZGT tussen beide
ziekenhuislocaties.
Gevaarlijke (afval)stoffen
De inspectie Leefomgeving & Transport heeft een aantal inspecties bij ZGT Hengelo uitgevoerd met
betrekking tot opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. De aanbevelingen van de Inspectie zijn
inmiddels overgenomen en uitgevoerd. In 2013 heeft ZGT een contract gesloten met een andere
veiligheidsadviseur, EVO. EVO heeft in 2013 een heraudit uitgevoerd aangaande opslag en vervoer
van gevaarlijke stoffen. Er waren geen aandachtpunten.
Eind 2013 heeft de Raad van Bestuur een onaangekondigde inspectie gevaarlijke stoffen
uitgevoerd binnen het facilitair bedrijf. De aandachtspunten naar aanleiding van deze audit zijn
opgelost. EVO toetst maart 2014 de voortgang in een jaarlijkse audit waarbij verschillende
afdelingen kunnen worden bezocht. De agenda hiervoor wordt opgesteld in overleg met de
betrokken afdelingen.

4.8.5

Crisis beheersing en rampenopvang

Crisis beheersing en rampenopvang
Het ZGT-ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) is in 2012 herschreven i.v.m. de reorganisatie.
Het plan is aangepast op onderdelen als aansturing en verantwoordelijkheden. Gedurende 2013
zijn de wijzigingen doorgevoerd.
In 2013 heeft ZGT de zelfevaluatie van het landelijk kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO
(opleiden, trainen oefenen) uitgevoerd. Dit kwaliteitskader geeft aan wat een instelling minimaal
geregeld moet hebben om op rampen en crisis te zijn voorbereid. ZGT kwam op een score uit van
88%. De verbeterpunten van de laatste 12% zijn opgenomen in het actieplan 2014.
Het kwaliteitskader gaat over zowel crisisbeheersing binnen het ziekenhuis als buiten het
ziekenhuis. In 2013 zijn de eerste stappen gezet om het bedrijfsnoodplan en het ZiROP waar
mogelijk te harmoniseren. Na 2014 zullen het ZiROP en het bedrijfsnoodplan een onderdeel zijn
van een integraal ZGT crisisplan. Daar worden dan ook een zorgcontinuïteitsplan en
communicatieplan aan toegevoegd.
Het opleiden trainen en oefenen van medewerkers is een continu proces. Conform een OTO
jaarplan wordt hieraan vormgegeven in afstemming met MST, SKB de GHOR en de Acutezorg
Euregio. Sinds 2008 wordt landelijk jaarlijks door VWS tien miljoen euro beschikbaar gesteld aan
de Acutezorg netwerken om hiermee regionaal het opleiden trainen en oefenen voor
crisisbeheersing voor zorgketenpartners mogelijk te maken. ZGT maakt gebruik van deze OTO
gelden om medewerkers te trainen.
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In 2013 is gewerkt aan de volgende aspecten in relatie tot het ZIROP:
•
verbeteren en uitzetten E-learning;
•
intensieve samenwerken met regionale ketenpartners om de samenwerking en zorg bij
•
calamiteiten te optimaliseren;
•
intensief meewerken aan de ontwikkeling van netcentrisch werken in de witte kolom.
Hierbij worden de landelijke richtlijnen en de richtlijnen van de veiligheidsregio gevolgd;
•
dit jaar is regionaal een oefening geweest voor opvang van familie en naasten, dit krijgt
binnen de muren van ZGT in 2014 een vervolg.

4.9

Financieel beleid

Het financiële beleid van ZGT is gericht op een structureel goede vermogenspositie. Voortdurend
wisselende externe factoren en overheidsbeleid beïnvloeden dit in de afgelopen jaren in sterke
mate. De toenemende marktwerking en zorginkoop door zorgverzekeraars alsmede de stringentere
eisen die banken stellen aan het verstrekken en verlengen van leningen maken dat voor de
continuïteit van de organisatie een goede vermogenspositie steeds belangrijker wordt.

Financieel resultaat 2013
Het Eigen Vermogen van het concern – Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente – bedraagt
€ 52,6 miljoen.
Het resultaat 2013 is als volgt:
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente:
Stichting Ziekenhuisgroep Twente:
Overige concernonderdelen:

€ 7,57 mln positief, waarvan:
€ 7,83 mln positief
€ 0,26 mln negatief

Ter versterking van de vermogenspositie is de doelstelling om ieder jaar tenminste 2% marge te
realiseren. Voor 2013 was een structureel positief exploitatieresultaat voor het ziekenhuis van
€ 4,9 miljoen begroot, wat ook gerealiseerd is. Uiteindelijk is een jaarresultaat van € 7,8 miljoen
behaald.
Op de overige concernonderdelen, met name ZGT Vastgoed BV, is er een negatief resultaat, dat
overigens ten opzichte van vorig jaar sterk is teruggelopen (2012: -€0,6 mln, 2013: -€0,26 mln).
Het aantal f.t.e. personeelsleden is in het ziekenhuis gedaald met 1%, de totale personeelskosten
zijn per saldo gestegen met 1,1%. Belangrijkste componenten hiervan zijn de CAO-stijging en
periodieke verhogingen, en de terugloop van personeel niet in loondienst (pnil) met bijna 1/3.
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)

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

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%

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

2013
56,5
21,13%

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%

Liquiditeit
Quick ratio
Current ratio

2013
64,82%
75,79%

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%
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In de afgelopen jaren zijn conform de beleidsdoelstellingen de vermogenspositie en de solvabiliteit
sterk verbeterd. De vermogensratio is dit jaar voor het eerst groter dan 20%.
De liquiditeitspositie is sterk beïnvloed door de in 2012 gewijzigde zorgproductensystematiek. In de
DOT-systematiek staan (in vergelijking tot de DBC-systematiek) de zorgproducten relatief langer
open voordat zij gefactureerd kunnen worden. Daarnaast leidt het langdurige contracteringsproces
met zorgverzekeraars er toe dat binnen het jaar de facturatie vertraagd op gang komt. De situatie
van relatieve overfinanciering is sinds 2012 niet meer aan de orde.

Productie ontwikkeling
In 2012 zijn met de invoering van de DBC Zorgproductensystematiek (DOT) belangrijke
veranderingen doorgevoerd in de bekostiging van ziekenhuizen en medisch specialisten.
In het “overgangsjaar” 2012 liepen 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.
2013 is daarmee het eerste volledige jaar waarin alleen DBC-zorgproducten worden geregistreerd.
In het verslagjaar was daarmee echter nog onvoldoende referentie aanwezig voor de beoordeling
van de werkelijke productieontwikkeling gemeten in zorgproducten.
Voor de interne monitoring van de bedrijfsactiviteiten worden daarnaast ook nog de voormalige
externe productieparameters en andere verrichtingen geregistreerd. Echter als gevolg van een
door de Nederlandse Zorgautoriteit ingevoerde wijziging in de definitie per 1 januari 2013 van de
zogenaamde ééndaagse opnamen en de gevolgen ervan voor de parameters opname, aantal
verpleegdagen en aantal dagopnamen gaat een vergelijking over de jaren van de
productieontwikkeling mank.
Met ingang van 2014 zijn verdere aanscherpingen en definitiewijzigingen ingevoerd voor de
parameters (dag-)opname waardoor een onderlinge vergelijking niet meer mogelijk is. Dit heeft
uiteraard ook gevolgen voor de interne productiesturing en de monitoring ervan.
Om zo goed mogelijk de gevolgen van de hierboven vermelde definitiewijziging te elimineren zijn
intern de realisatiecijfers over 2012 hiervoor ook aangepast. Resultaat ervan is dat in het aantal
opnamen in 2013 ten opzichte van 2012 met 0,2% zijn gedaald, het aantal dagopname met 1,2%
is gestegen en het aantal eerste polikliniekbezoeken met 1,7% is gedaald. Dat laatste
manifesteerde zich vooral in de eerste halfjaar van 2013 bij de ‘kleine’ specialismen zoals
allergologie, kaakchirurgie, KNO en oogheelkunde. In de tweede helft van 2013 was sprake van
een toename van de productie. Deze ontwikkeling lijkt vooral veroorzaakt te worden door het in
2012 fors verhoogde eigen risico waardoor ‘remgeld’ is geïntroduceerd in de toegang tot de tweede
lijns curatieve zorg.
Grafisch is de productie ontwikkeling van de ‘oude parameters’ in 2012 en 2013 onderstaand in
beeld gebracht. Deze cijfers zijn exclusief de effecten van het Zelfonderzoek Correct Declareren,
aangezien daarbij alleen bedragen worden gecorrigeerd en geen feitelijke correcties in de
bronregistratie zijn doorgevoerd. Door verdergaande aanscherping van definities en nieuwe
regelgeving zal het vergelijken van de ‘oude parameters’ over meerdere jaren bijna niet meer
mogelijk zijn.
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Tot slot wordt vermeld dat het aantal cytostatica behandelingen ten opzichte van 2012 met 3,7 %
is toegenomen terwijl het aantal dialysebehandeling in 2013 zelfs met 13% is toegenomen.
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Zelfonderzoek Correct Declareren en Transitietraject
Over de afwikkeling van de jaarrekening 2013 van de Nederlandse ziekenhuizen is lange tijd
onduidelijkheid geweest. Dit had te maken met de invoering van DOT en de nieuwe
financieringsregels in combinatie met deels open normen voor registratie en facturatie. Deze
normen zijn gedurende en na afloop van het boekjaar 2013 met terugwerkende kracht nader zijn
geduid door de regelgever NZA, gelijktijdig werden de formele en materiële controles door
zorgverzekeraars geïntensiveerd, dit kan tot 5 jaar terug gaan. De landelijke
accountantsorganisatie NBA signaleerde hierdoor problemen met betrekking tot de
controleverklaring bij de jaarrekeningen van ziekenhuizen.
Na uitvoerig overleg met alle betrokken partijen (ziekenhuizen, specialisten, verzekeraars,
accountants , toezichthouder en ministerie) is een landelijk plan overeengekomen, dat door de
minister van VWS bij brief van 22 mei 2014 is bekrachtigd. De belangrijkste onderdelen hiervan
zijn het zogenaamde Zelfonderzoek Correct Declareren, nadere duiding door NZA van
onduidelijkheden in de registratieregels, afronding van de controle-trajecten t/m 2013 en
vaststelling door NZA van transitie-bedrag en overgangsregeling kapitaallasten. Van de NZA (het
zogenaamde ‘oranje loket’) zijn tot september 2014 diverse nadere duidingen van de
registratieregels ontvangen. Om de effecten hiervan allemaal in de jaarrekening te kunnen
verwerken is de indieningstermijn van de jaarrekening 2013 eenmalig uitgesteld van 1 juni tot 15
december 2014.
ZGT heeft deelgenomen aan het Zelfonderzoek Correct Declareren en hierover begin november
2014 gerapporteerd aan de landelijke Expertgroep. De landelijke Expertgroep heeft de bevindingen
akkoord bevonden, waarna de uitkomsten zijn verwerkt in de jaarrekening, waarbij geen sprake is
van wezenlijke veranderingen.
Vooruitlopend op dit landelijke traject had ZGT in februari 2014 al een externe audit door KPMG
laten uitvoeren op een belangrijk deel van de basisregistratie en de doorwerking op de
gefactureerde zorgproducten. De resultaten ervan waren voor het ziekenhuis erg bemoedigend: er
waren geen fouten van wezenlijk materieel belang voor de gefactureerde zorgproducten.
Daarnaast heeft ZGT samen met zorgverzekeraar Menzis en 2 andere ziekenhuizen (Martini
Groningen en Rijnstate Arnhem) een convenant gesloten in het kader van Horizontaal Toezicht.
Doelstelling hierbij is om te komen tot een optimale werking van de keten van registratie,
facturatie, controle en betaling. Hiervan worden in 2015 de eerste concrete resultaten verwacht.

Investeringen
De Ziekenhuisgroep Twente heeft in 2013 voor ruim € 24,5 miljoen geïnvesteerd, waarvan € 14,1
miljoen gereed is gemeld en is verantwoord onder de materiele vaste activa.
De belangrijkste investeringen betreffen:
Categorie vastgoedinvesteringen € 14 miljoen:
- Bouwkundige investeringen t.b.v. verbetering brandveiligheid
- Kinderafdeling locatie Almelo
- Polikliniek Kaakchirurgie locatie Almelo
- Aanpassing CSA op de locatie Almelo
- Polikliniek Reumatologie/ Geriatrie op locatie Hengelo
- 1e Fase beheer Medische gassen op locatie Hengelo
- Verbouwing polikliniek Chirurgie locatie Almelo
- Overige investeringen

€ 3,2 miljoen
€ 4,4 miljoen
€ 0,6 miljoen
€ 0,8 miljoen
€ 0,6 miljoen
€ 0,5 miljoen
€ 1,4 miljoen
€ 2,5 miljoen

Categorie ICT investeringen € 3,4 miljoen:
- Invoering PDMS
- EPD/Digitale dossiervorming

€ 0,5 miljoen
€ 2,9 miljoen
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De besluitvorming over investeringen in medische apparatuur en inventaris wordt voorbereid in de
Beleids- en Investeringscommissie (BIC), waarin medische staf en ziekenhuismanagement zijn
vertegenwoordigd.
In 2013 is voor deze categorie Medische en overige inventarissen in totaal € 4,3 miljoen
geïnvesteerd.

Perspectief 2014/2015
In 2014 zijn opnieuw een aantal wijzigingen in de definities van zorgactiviteiten, die intern ook als
productieparameter worden gehanteerd, doorgevoerd. Dit heeft ook gevolgen voor de bepaling van
de ‘waarde’ van het te declareren zorgproduct.
Voor 2015 is er sprake van opnieuw een essentiële wijziging in de DOT systematiek waarbij ook de
onderlinge posities van ziekenhuis en medisch specialist opnieuw gedefinieerd worden. Om
ondanks de voortdurende wijzigingen toch een stabiele interne sturing te kunnen realiseren op
productie en omzet, heeft het ziekenhuis begin 2014 een zogenaamde BDI-index (bedrijfsdrukte
indicatoren) vastgesteld waarmee aan de hand van 21 productie- en capaciteitsindicatoren de
ontwikkeling van de verwachte en gerealiseerde bedrijfsdrukte wordt gemeten.
Eerder is al aangegeven dat, eind 2013 op grond van de ervaringen met de toepassing van de
planning en controlcyclus in het tijdperk van de resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s), dit
sturingsinstrument is geëvalueerd en bijgesteld waarbij met name de onderdelen met betrekking
tot ‘control’ (rapportage en monitoring) zijn aangevuld.
De cyclus draagt ertoe bij dat gestelde doelen worden geëvalueerd, risico’s worden gemonitord en
afwijkingen worden beheerst. Er is steeds aandacht voor de vertaling van het lange termijnbeleid
naar (de)centrale concrete jaarplannen, budgetten en activiteiten. ZGT is een financieel gezond
ziekenhuis en heeft daarbij een goede balans tussen opbrengsten en kosten.
Vanaf 2014 zal ook de opbrengstverantwoordelijkheid worden overgeheveld naar het RVEmanagement. Doel ervan is de met de RVE-invoering beoogde integrale verantwoordelijkheid ook
voor productie en omzet voor het RVE-management concreet te maken. Een stabiele
productenstructuur zoals die landelijk wordt bepaald is daarbij wel van wezenlijk belang.
In lijn met de landelijke doelen uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord is in 2013 al een behoorlijke
versnelling doorgevoerd in het verkoopproces i.c. de onderhandelingen met 6 combinaties van
zorgverzekeraars over inkoopvoorwaarden (met een toenemend accent op kwaliteitseisen), de
aanpassing van maximale zorgkostendeclaratieplafonds of aanneemsommen, prijs- en
volumeonderhandelingen en tot slot de contractvoorwaarden.
Al deze stappen moeten per inkoopcombinatie ‘gezet’ worden voordat de dan afgesloten
zorgproducten gefactureerd kunnen worden. Met uitzondering van een van deze combinaties was in
de tweede helft van 2013 de facturatie 2013 gestart.
In 2014 is een verdere verkorting van de doorlooptijd van dit proces voorzien als het gaat om de
zorginkoop voor 2015.
Uit bovenstaande blijkt dat ZGT ook in de komende jaren met de nodige uitdagingen wordt
geconfronteerd. Mede door de solide financiële positie zien we deze uitdagingen met vertrouwen
tegemoet.
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1
2
3

0
237.647.057
1.477.766
239.124.823

3.892.351
223.574.144
1.928.885
229.395.380

4
5

2.883.031
2.065.444

2.827.221
3.342.138

6
7
9

4.297.612
50.877.085
3.895
60.127.067

795.465
63.444.338
23.122.340
93.531.503

299.251.890

322.926.883

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1.407
50.004.830
2.545.710
49.441
52.601.386

1.407
44.358.996
621.832
0
44.982.235

4.076.885

3.953.313

ACTIVA

Vaste activa

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

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

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Aandeel van derden
Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen
Overige voorzieningen

11

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

159.260.781

179.519.440

6
13

0
83.312.838

574.302
93.897.593

299.251.890

322.926.883

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

Totaal passiva
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013
Ref.

2013
€

2012
€

16
17

0
10.190.600

14.677.663
11.453.847

18
19
20

165.666.254
49.502.922
4.060.528

75.307.761
132.602.221
795.465

21
22

7.952.826
33.647.091

7.338.858
33.804.714

271.020.220

275.980.530

147.060.262
20.940.922
87.236.624

142.362.699
19.960.905
97.011.672

Som der bedrijfslasten

255.237.808

259.335.276

BEDRIJFSRESULTAAT

15.782.412

16.645.253

-8.178.974

-8.380.721

7.603.438

8.264.532

-11.394

0

7.592.044

8.264.532

-22.332

0

7.569.712

8.264.532

2013
€

2012
€

5.645.834
1.923.878
7.569.712

8.146.783
117.749
8.264.532

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
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 transitieregelingen en
honorariumplafonds
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

23
25
27

28

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

Vennootschapsbelasting

29

RESULTAAT BOEKJAAR INCL. AANDEEL DERDEN

Aandeel van derden in resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING

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

2013
€

€

2012
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

15.782.412

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

20.940.922
150.680

16.645.253

19.960.905
-265.063
21.091.603

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

-55.810

35.062

1.276.694
12.567.253
-4.076.449
-10.428.925

25.994.043
-625.069
-39.094.543
20.332.924

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-717.238

6.642.417

36.156.777

42.983.512

877.949
-9.056.923
-11.394

Ontvangen interest
Betaalde interest
Vennootschapsbelasting

19.695.842

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.594.354
-9.975.075
0
-8.190.368

-8.380.721

27.966.409

34.602.791

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
(Des)investeringen immateriële vaste activa
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

-33.931.352
5.706
2.804.161

-31.618.621
296.812
-1.955.226

451.119

135.024
-30.670.366

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-33.142.011

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-20.414.489

Aflossing langlopende schulden

-21.108.300

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-20.414.489

-21.108.300

Mutatie geldmiddelen

-23.118.445

-19.647.520

23.122.340
3.895

42.769.860
23.122.340

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Zorginstelling Stichting Ziekenhuisgroep Twente, ZGT Holding B.V. en Boekelo Kuur B.V. behoren tot de
Ziekenhuisgroep Twente. 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 omvat de financiële gegevens van de entiteiten en haar groepsmaatschappijen
en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de
centrale leiding bestaat.
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de instelling een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een
andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed
kan worden uitgeoefend worden financiële instrumenten, die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen
worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die zijn verworven uitsluitend met het doel om ze binnen afzienbare
termijn weer te vervreemden, worden niet geconsolideerd.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende
invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip
van beëindiging van deze invloed.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd,
evenals de binnen de groep gemaakte resultaten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd,
waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar punt 3. Financiële
vaste activa.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de
waardering en de resultaatbepaling van zorginstelling Stichting Ziekenhuisgroep Twente.
Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de
grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de
geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.
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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%

ZGT Cleancare B.V.

Almelo

51%

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.
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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.

Een actief wordt op de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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 langen 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 voorawaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de
waarde.
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 vaste activa in ontwikkeling 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 %.
In de investeringen is een bedrag aan geactiveerde rente opgenomen van € 638.000 Het totaal van de
geactiveerde rente bedraagt ultimo boekjaar € 1.208.000.
De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische
eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt
als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van
de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien
sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

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.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische
kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een
apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een
derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten,
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van
de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen
geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.
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Afgeleide financiële instrumenten
(Waardering van afgeleide financiële instrumenten op kostprijs of lagere marktwaarde)
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder
het kostprijs hedge model wordt toegepast.
Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast, vindt eerste waardering plaats tegen reële waarde. Zolang
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
resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de
opname in de balans van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting past de instelling de
kostprijs van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet in de resultatenrekening zijn verwerkt. Een
verlies voor het percentage groter dan de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de afgedekte
positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de resultatenrekening verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De
cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was
verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen 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-en-verliesrekening.
De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke/generieke hedgedocumentatie en toetst
periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges.
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, aflopen
of worden verkocht of wanneer de instelling niet langer kiest voor hedge accounting wordt hedge
accounting beëindigd. De tot dat moment in het vermogen verantwoorde resultaten blijven in het eigen
vermogen uitgesteld tot het moment dat de toekomstige transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar
verwachting niet meer plaatsvindt, worden de in het eigen vermogen uitgestelde cumulatieve
hedgeresultaten naar de resultatenrekening gebracht.
Periodiek wordt de effectiviteit van de hedgerelaties getoetst door vergelijking van de cumulatieve
reëlewaardewijziging van de afgedekte positie met de cumulatieve waardewijzigingen van de afgeleide
instrumenten. De laagste van de cumulatieve waardewijziging van de afgedekte positie en de
cumulatieve waardewijziging van de afgeleide instrumenten wordt in de herwaarderingsreserve
uitgesteld.
Indien sprake is van een reëlewaardeafdekking (reële waarde hedge accounting) van een opgenomen
actief of verplichting of niet in de balans opgenomen bindende overeenkomst worden de resultaten uit de
herwaardering van het afgeleide instrument op hetzelfde moment in de resultatenrekening verwerkt als het
resultaat op de afgedekte positie voor zover deze betrekking hebben op de reëlewaardewijziging van het
specifieke risico van de afgedekte post of positie.
De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke/generieke hedgedocumentatie en toetst
periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges.
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de
DBC / DBC-zorgproduct indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de
openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden.
Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van
de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en
verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen
sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
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Effecten
Effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere
marktwaarde. Deze effecten worden aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden.
Waardeveranderingen van deze effecten worden verwerkt in de resultatenrekening.

Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. De niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
marktwaarde.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan 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
PBL-uren. 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
PBL-uren. 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).
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
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
De aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening
verantwoord en, voor zover de aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie nog niet is voldaan, wordt
deze als verplichting op de balans opgenomen.
De instellingen die behoren tot de Ziekenhuisgroep Twente hebben geen verplichting tot het doen van
aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het voldoen
van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende
premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de
winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen
een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt
zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het
krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel
wordt verwerkt als overheidssubsidie.
Onzekerheden omzetverantwoording 2013 ten gevolge van sectorontwikkelingen 2012-2014
Inleiding
Er is sprake van landelijke onzekerheden rond de omzetverantwoording van ziekenhuizen.
Het landelijke herstelplan zoals gecommuniceerd in de brief van 22 mei 2014 van de Minister van VWS aan de
Tweede Kamer leidt ertoe dat bepaalde onzekerheden met betrekking tot 2013 en eerder zijn ondervangen
(zoals definitieve vaststelling van transitiebedragen door de NZa en uitvoering van door een expert-commissie
geaccordeerde zelfonderzoeken over declaraties van 2013 en 2012).
Andere onzekerheden blijven nog bestaan. De onzekerheden, het herstelplan en de bereikte status ter zake die
de omzetverantwoording in deze jaarrekening beïnvloeden worden hierna toegelicht.

Bij het bepalen van de omzet prestatiebekostiging DBC zorgproducten en overige zorgproducten, alsmede de
opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honoraria heeft de Stichting Ziekenhuisgroep Twente de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 5.1.4 van deze
jaarrekening en de handreiking omzetverantwoording die over 2013 door het Ministerie van VWS is vastgesteld.
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Oorzaken onzekerheden omzetverantwoording
De onzekerheden waarvan sinds 2012 sprake was werden veroorzaakt door de gelijktijdige invoering van
uitbreiding van het segment waarvoor prestatiebekostiging gold in combinatie met een transitiemodel voor 2012
met doorwerking in 2013, wijzigingen in de DOT-productstructuur en nieuwe wijzen van contracteren met
zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 gesignaleerde problemen inzake de omzetverantwoording golden in
2013 nog steeds, werkten door of waren doorontwikkeld in 2013 en gaven aanleiding tot nieuwe of
gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over 2013.
Deze onzekerheden deden zich voor in combinatie met deels open normen voor registratie en facturatie die
gedurende en na afloop van het boekjaar 2013 met terugwerkende kracht nader zijn geduid door de regelgever
en intensivering van formele en materiële controles over 2013 en voorgaande jaren door de betrokken
zorgverzekeraars. Deze onzekerheden in de opbrengstverantwoording werden, in tegenstelling tot vorig jaar, in
belangrijke mate niet meer gedempt door de werking van het transitiesysteem, aanneemsommen en het ruim
overschrijden van plafonds (indien van toepassing). Ook definities van budgetteringsparameters die impact
hebben op de transitiebekostiging en bekostiging van voorgaande jaren kwamen opnieuw ter discussie.
Achtergrond landelijk herstelplan en stand van zaken herstelplan
Voornoemde problematiek heeft uiteindelijk geleid tot een landelijk herstelplan voor de ziekenhuizen. Kern van
het herstelplan (d.d. 22 mei 2014 beschreven door de Minister van VWS in een brief aan de Tweede Kamer en
later uitgewerkt) is:
* Ziekenhuizen voeren een aanvullend omzetonderzoek uit over de jaren 2012 en 2013 in
overeenstemming met het controleplan Correct Declareren en het Addendum hierop,
met inachtneming van nadere duidingen van regelgeving door de NZa zoals in de loop van 2013
en tot in de zomer van 2014 vastgesteld (normverduidelijking en overzichten van casuïstiek rond
toegestane en verboden registratie en declaratie door instellingen voor medisch
specialistische zorg).

* Indien het onderzoek toereikend is uitgevoerd, vervangt dit onderzoek de materiële en formele
controles over de jaren 2012 en 2013 door de zorgverzekeraars. Beoordeling van de
toereikendheid vindt plaats door de Expertgroep aanvullend omzetonderzoek.
De uitkomsten (netto terug te betalen bedrag) worden finaal vastgesteld in onderhandeling tussen
zorgverzekeraars en instellingen. De NZa committeert zich aan de uitkomsten van de Expertgroep
(behoudens fraude) blijkens de brief van de Minister van VWS.
* Materiële controles tot en met 2011 worden afgerond door zorgverzekeraars en instellingen voor
1 september 2014.
* Definitieve vaststelling van het transitiebedrag door de NZa vindt plaats uiterlijk 1 december 2014.
Beoordeling van de definitieve aanvraag vindt plaats door een ZN-commissie en de NZa.
* De NZa geeft duidelijkheid over de wijze van berekening van een compensatie uit hoofde van
de zogenaamde overgangsregeling kapitaallasten.
* Uitstel van publicatie van de jaarrekening 2013 tot uiterlijk 15 december 2014, zodat de uitkomsten
van het aanvullend omzetonderzoek 2012/2013, de uitkomsten van de materiële controles
tot en met 2011 en de definitieve vaststelling van het transitiebedrag kunnen worden verwerkt
in de jaarrekening 2013.
Middels het herstelplan is het mogelijk geworden voor de ziekenhuizen duidelijkheid te verkrijgen over de
rechtmatigheidsaspecten en eventuele (resterende) onzekerheden hierin over de jaren tot en met 2013, alsmede
over het definitieve transitiebedrag 2012 en (resterende) onzekerheden hierin.
Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft deelgenomen aan het herstelplan. Hierna is een nadere toelichting
opgenomen op de stand van zaken per onderdeel van het herstelplan:
Aanvullend omzetonderzoek 2012/2013
Het rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren is goedgekeurd door de ZN-expertgroep. De
onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening zijn onderhanden. Stichting
Ziekenhuisgroep Twente heeft de verwachte uitkomsten van deze onderhandelingen verwerkt in de
jaarrekening.
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Materiële controles tot en met 2011
De materiële controles over de jaren tot en met 2011 zijn inmiddels afgewikkeld met de verzekeraars. De hieruit
voortvloeiende correcties zijn verwerkt in de jaarrekening.
Aanvraag definitieve vaststelling transitiebedrag 2012
De NZa heeft de beschikking voor het transitiebedrag 2012 afgegeven. In de jaarrekening is het transitiebedrag
conform deze beschikking verwerkt.
Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar
Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft met de zorgverzekeraars voor 2013 schadelastafspraken op basis van
aanneemsommen resp. plafond afspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar
2013 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2013. De
dientengevolge doorgevoerde nuanceringen resp. correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording
op de omzet 2013 in mindering gebracht op het onderhanden werk ultimo 2013. De uiteindelijke uitkomsten
zullen blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars die in 2014 zullen plaatsvinden. Daarmee is er sprake
van resterende (schattings)onzekerheden over de juistheid en/of volledigheid van de toegerekende omzet aan
2013.
Afwikkeling FB tot en met 2011
De NZa heeft middels een circulaire de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt zoals deze
in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. Tot op heden heeft nog geen verdere
informatieverstrekking plaatsgevonden. Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaren tot en met 2009 finaal
afgerekend, exclusief de effecten van materiële controles, welke in 2014 zijn afgerond en exclusief de
aanpassing van het onderhanden werk ultimo 2011 zoals dit is verwerkt in de definitieve aanvraag van het
transitiebedrag 2012.
Macrobeheersinstrument
Bij opmaak van de jaarrekening is niet betrouwbaar te schatten wat het effect gaat zijn van het
macrobeheersinstrument voor 2012 en 2013. Eerste berekeningen van het ministerie van VWS wijzen erop dat
mogelijk het instrument ingezet gaat worden, maar deze berekeningen zijn nog gebaseerd op premature cijfers
die op het moment nog herijkt worden. Voor verdere toelichting rondom dit risico verwijzen we naar paragraaf
5.1.5.
Overgangsregeling kapitaallasten
Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft geen uitsluitsel verkregen over de definitieve wijze van bepalen en heeft
de verwachte effecten van deze regeling verwerkt in de jaarrekening.
Conclusie Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best
mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot
bovenstaande aspecten. De Raad van Bestuur is van mening dat met voornoemde toelichting de jaarrekening
het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van de instelling.
Doorbreken bankconvenanten inzake informatieverplichtingen
Ten gevolge van het meedoen aan het herstelplan heeft Stichting Ziekenhuisgroep Twente niet voldaan aan de
informatieverplichtingen richting de banken ter zake van tijdige verstrekking van de vastgestelde jaarrekening.
Daarmee is sprake van een doorbreking van het bankconvenant waarmee de financieringsfaciliteiten die niet
geborgd zijn door het Waarborgfonds voor de zorgsector direct opeisbaar zijn. De banken hebben afgezien van
dit recht middels het verstrekken van een zogenaamde ‘waiver’ tot en met 31 januari 2015 onder meer de
voorwaarden dat Stichting Ziekenhuisgroep Twente aan informatieverstrekkingsvoorwaarden en aan financiële
ratio’s voldoet per 15-12-2014.
Stichting Ziekenhuisgroep Twente verwacht aan deze voorwaarden te voldoen. Mede op grond hiervan zijn
langlopende leningen dan ook niet gereclassificeerd naar kortlopende schulden en is de jaarrekening opgesteld
op basis van de continuïteitsveronderstelling.
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ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Aanloopkosten

0

3.892.351

Totaal immateriële vaste activa

0

3.892.351

2013
€

2012
€

3.892.351
0
587.920
2.804.162
500.269

2.525.045
1.955.226
587.920
0
0

0

3.892.351

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: niet gehonoreerde versnelde afschrijvingen 2010
Af: afschrijvingen
Af: extra afschrijvingen Nza-goedgekeurd
Af: herrubricering naar MVA
Boekwaarde per 31 december

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.
In 2014 is, na het indienen van een bezwaar, als nog een bedrag van € 2.804.162 toegekend als versnelde afschrijving.

2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

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

175.552.223
8.635.542
33.476.204
19.983.087

170.121.202
154.395
37.384.033
15.914.514

Totaal materiële vaste activa

237.647.057

223.574.144

2013
€

2012
€

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

223.574.144
33.931.352
500.269
20.353.002
0
5.706

211.625.319
31.618.621
0
19.372.984
0
296.812

Boekwaarde per 31 december

237.647.057

223.574.144

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.7.
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ACTIVA

3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Deelnemingen

1.477.766

1.928.885

Totaal financiële vaste activa

1.477.766

1.928.885

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€
Boekwaarde per 1 januari 2013

1.928.885

Af: waardevermindering Medlon B.V.
Af: aandeel ZGT Cleancare B.V.
Af: waardeverminderingen IZIT.NL B.V.

113.617
22.103
315.399

Boekwaarde per 31 december 2013

1.477.766

Toelichting:

Per 1 juli 2011 is Medlon B.V. opgericht waarin de klinische laboratoria van ZGT en het Medisch Spectrum Twente samenwerken.
De waardevermindering betreft het aandeel in de resultaten van 2012 en 2013.
In 2013 heeft ZGT overheersende zeggenschap verkregen binnen ZGT Cleancare B.V. Om die reden zijn de cijfers van ZGT
Cleancare B.V. in 2013 geconsolideerd.
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 heeft
ZGT een bedrag van € 500.000 gestort. De waardevermindering betreft het aandeel in de negatieve resultaten van 2012 en 2013.

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

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
ZGT Holding B.V.
houdstermaatschappij
psoriasis-behandelingen
Boekelo Kuur B.V.
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

100%

-4.103.865

-329.568

18.151
1.534.876
500.000
9.180
4.500

100%
50%
36%
51%
25%

342.702
2.842.519
75.913
100.901
-65.408

41.479
-229.013
-488.475
45.575
-15.049

0

0%

52.601.386

7.569.712

18.000
18.160
18.000

100%
100%
100%

-3.204.855
-429.682
745.819

-268.910
-29.473
66.630

houdstermaatschappij

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

Toelichting:

ZGT Holding B.V., Stichting Bestuur ZGT, ZGT Vastgoed B.V., ZGT Private Activiteiten B.V., Travel Health Clinic Oost B.V.,
Boekelo Kuur B.V. en ZGT Cleancare B.V. zijn volledig geconsolideerd. De overige rechtspersonen zijn niet in de consolidatie
opgenomen.
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4. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

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

2.662.448
36.450

2.576.026
45.764

13.963
131.828
38.341

17.452
147.948
40.031

Totaal voorraden

2.883.031

2.827.221

Toelichting:

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

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

21.639.693
18.223.025
3.438.033
-41.235.307

21.593.071
17.584.154
4.657.326
-40.492.413

2.065.444

3.342.138

Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
3. Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013

2.259.775
2.037.837
0

0
795.465
0

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

4.297.612

795.465

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

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging
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Schulden uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
2. Schulden uit hoofde van transitieregeling
3. Schuld uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013
4. Schulden uit hoofde van honorariumplafond
5. Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument

0
0
0
0
0

574.302
0
0
0
0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

0

574.302

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2010
€

2011
€

2012
€

-727.128

2.375.234

-2.222.408

-60.944
491.002
430.058

357.111
1.846.777
2.203.888

200.131
0
200.131

totaal
€

0

0
496.298
2.337.779
2.834.077

-297.070

4.579.122

-2.022.277

0

2.259.775

-574.302

0

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

2013
€

Stadium van vaststelling (per erkenning):
c

c

a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling Nza, conform circulaire CI-14-26c14-26c van de Nza d.d. 4 juli 2014, zal er nog een definitieve afrekening
van nog in tarieven te verrekenen plaatsvinden.
31-dec-13
31-dec-12
€
€
Waarvan gepresenteerd als:
0
0
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
0
-574.302
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
0
574.302

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2013
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten PAAZ

2012
€

7.381.383

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:
PAAZ

0

9.603.791

Totaal financieringsverschil

0

-2.222.408

Toelichting:

Met ingang van 2012 is er geen sprake meer van een wettelijk budget aanvaardbare kosten.
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Specificatie 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-2013) 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 aanvulling 2012
95%
2013
70%

€
€
€
€

2013
€

2012
€

143.468.845
46.042.177
96.191.615

143.561.150
46.070.274
96.653.544

1.235.053

837.332

31-dec-13
€

31-dec-12
€

2.037.837
0
2.037.837

795.465
0
795.465

795.465
377.835
864.537
2.037.837

Toelichting:
De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg dat een instelling voor medisch
specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude
bekostigingssystematiek 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 toelichting op de balans.
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ACTIVA

7. Overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

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

21.259.903
12.061.127
15.730.233
1.195.437

46.115.253
1.935.907
13.678.707
1.193.701

630.385

520.767

Totaal overige vorderingen

50.877.085

63.444.336

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1,2 mln. (2012 € 1,2 mln.).

Op de post nog te factureren is in 2012 € 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).
In 2013 is op deze post een bedrag van € 35,4 miljoen in mindering gebracht, € 34,4 mln. verwachte overschrijding schadelast en €
0,7 mln. nuancering/materiële controles.

9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Bankrekeningen
Kassen

0
3.895

23.117.881
4.458

Totaal liquide middelen

3.895

23.122.340

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

67

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA

10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
aandeel derden in eigen vermogen

1.407
50.004.830
2.545.710
49.441

1.407
44.358.996
621.832
0

Totaal eigen vermogen

52.601.388

44.982.235

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

1.407

0

0

1.407

1.407

0

0

1.407

Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten

44.358.996

5.645.834

0

50.004.830

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

44.358.996

5.645.834

0

50.004.830

Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

Algemene reserves:
Algemene reserve
Aandeel van derden

621.832
0

1.923.878
22.332

0
27.109

2.545.710
49.441

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

621.832

1.946.210

27.109

2.595.152

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 2013 € 51,0 miljoen, hetgeen circa 18,8% is van de som van de bedrijfsopbrengsten
(2012 € 45,0 mln. resp. 16,3%).
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Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling
Herwaardering materiële vaste activa
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-2013
€

31-dec-2012
€

7.592.044

8.264.532

0
0

0
0

0

0

7.592.044

8.264.532
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11. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Overige voorzieningen:
Voorziening groot onderhoud
Voorziening jubilea
Voorziening PLB-overgangsregeling
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2013
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2013
€

2.793.978
839.574
319.761
3.953.313

0
19.465
104.106
123.571

0
0
0
0

0
0
0
0

2.793.978
859.039
423.867
4.076.885

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2013

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

0
4.076.885
0

Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening groot onderhoud dient als buffer om de kosten van incidentele onderhoudsprojecten te kunnen opvangen.

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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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Schulden aan banken

159.260.781

179.519.440

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

159.260.781

179.519.440

2013
€

2012
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

199.701.230
0
20.414.489

220.809.530
0
21.108.300

Stand per 31 december

179.286.742

199.701.230

20.025.961

20.181.790

159.260.781

179.519.440

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)

20.025.961
159.260.781
95.735.032

20.181.790
179.519.440
108.733.170

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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13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

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

6.014.146
9.839.851
20.025.961
7.033.006
1.353.156
551.637
4.027.521
8.814.075
2.322.841
23.330.645

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

Totaal overige kortlopende schulden

83.312.838

93.897.593

Toelichting:

De kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt per 31 december 2013:
- bij de ABN Amro Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,55%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,65%) (2012 idem)
- bij de ING Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,55%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,65%) (2012 idem).
De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteiten in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. en
ING Bank N.V. en luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op registergoederen;
• pandrecht op roerende zaken die de registergoederen duurzaam dienen.

14. 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, overige
vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt € 52 miljoen.
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 62% geconcentreerd bij drie grote verzekeraars.
Renterisico en kasstroomrisico
Het beleid van de instelling is om haar financieringen voor 100% aan te trekken met vastrentende leningen.
ZGT loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering van bestaande 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
6.700
2.322
146.336

Te betalen
rente

5,81%
5,81%
3,88%
4,58%
4,95%
3,88%
4,58%
4,95%
5,43%
4,31%

Te ontv.
rente

3mEuribor
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
1-03-10
27-02-12

Einddatum

01-07-28
01-07-28
04-01-16
04-01-21
04-01-21
04-01-16
04-01-21
04-01-21
01-04-20
01-04-22

Marktwaarde
x € 1.000

-1.361
-3.180
-124
-1.541
-1.214
-124
-1.543
-1.215
-578
-101
-10.981

Alle derivaten betreffen reguliere interest rate swaps waarbij de instelling een vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd
op Euribor ontvangt.

72

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
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 meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

15. Niet in de balans opgenomen regelingen
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

2013
€

2012
€

1.587.122
0
0
1.587.122

0
0
8.593.139
7.006.017

0

1.587.122

Beschikbare investeringsruimte 31 december
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
Automatiseringscontract(Chip-Soft)
Siemens (Integrated Service Management)

31-12-2016
19-5-2014
31-12-2020

1.413
446
2.049

Investeringsverplichtingen
Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investeringsverplichtingen van € 4,7 miljoen.
Garantiestelling
Tot zekerheid van de geldlening verstrekt door Rabobank aan ZGT Vastgoed B.V., groot in hoofdsom € 2,7 miljoen,
heeft ZGT zich garant gesteld voor de betaling van de rente- en aflossingsverplichtingen.
ZGT heeft een cashflowgarantie afgegeven aan ABN AMRO Bank N.V. ten behoeve van ZGT Vastgoed B.V.
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.
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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.

Bij brief d.d. 1 september 2014 inzake de Voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische
zorg 2012 en 2013 heeft de Minister van VWS haar voornemen bekend gemaakt om de afwikkeling van het mbi te verplaatsen naar
het eerste kwartaal 2015.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bestaat daarom nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012 en
2013. Stichting Ziekenhuisgroep Twente is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het mbi voortkomende
verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de
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Aanloop
kosten
€

Kosten van
onderzoek en
ontwikkeling
€

Kosten van
concessies,
vergunningen
en rechten van
intellectuele
eigendom
€

Kosten van
goodwill die
van derden is
verkregen
€

Vooruitbetalingen op
immateriële
activa
€

Totaal

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

27.333.010
0
23.440.659

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27.333.010
0
23.440.659

Boekwaarde per 1 januari 2013

3.892.351

0

0

0

0

3.892.351

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

0
0
587.920
2.804.162

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
587.920
2.804.162

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

842.123
0
341.854
500.269

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

842.123
0
341.854
500.269

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-3.892.351

0

0

0

0

-3.892.351

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

26.490.887
0
26.490.887

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

26.490.887
0
26.490.887

0

0

0

0

0

0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- herrubricering
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Boekwaarde per 31 december 2013
Afschrijvingspercentage

2,5%
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Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

344.043.273
0
173.922.072

41.756.123
0
41.601.728

151.669.337
0
114.285.304

15.914.514
0
0

0
0
0

553.383.247
0
329.809.103

Boekwaarde per 1 januari 2013

170.121.202

154.395

37.384.033

15.914.514

0

223.574.144

15.256.084
500.269
10.325.331
0

8.626.312
0
145.165
0

5.980.383
0
9.882.506
0

4.068.573
0
0
0

0
0
0
0

33.931.352
500.269
20.353.002
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

1.002.716
0
997.010
5.706

0
0
0
0

0
0
0
0

1.002.716
0
997.010
5.706

5.431.022

8.481.147

-3.907.829

4.068.573

0

14.072.913

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

359.299.357
500.269
184.247.403

50.382.435
0
41.746.892

156.647.004
0
123.170.800

19.983.087
0
0

0
0
0

586.311.883
500.269
349.165.095

Boekwaarde per 31 december 2013

175.552.223

8.635.542

33.476.204

19.983.087

0

237.647.057

0,0% tot 5,0%

5,0%

10,0%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen
bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen
€

Verbouwingen
€

Installaties Onderhanden
Projecten
€
€

Subtotaal
vergunning
€

Totaal

€

Semi perm.
gebouwen
€

€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

27.333.010
0
23.440.659

9.443.278
0
0

3.320.927
0
3.320.927

73.493.357
0
41.871.148

0
0
0

39.060.776
0
16.058.590

41.726.110
0
41.575.504

0
0
0

194.377.458
0
126.266.828

520.942.247
0
293.475.752

Boekwaarde per 1 januari 2013

3.892.351

9.443.278

0

31.622.209

0

23.002.186

150.606

0

68.110.630

227.466.495

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

0
0
587.920
2.804.162

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1.327.953
0

0
0
0
0

0
0
1.804.713
0

0
0
34.691
0

0
0
0
0

0
0
3.755.277
2.804.162

48.545.929
0
20.940.921
2.804.162

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

842.123
0
341.854
500.269

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

842.123
0
341.854
500.269

1.844.839
0
1.338.864
505.975

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-3.892.351

0

0

-1.327.953

0

-1.804.713

-34.691

0

-7.059.708

24.294.871

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

26.490.887
0
26.490.887

9.443.278
0
0

3.320.927
0
3.320.927

73.493.357
0
43.199.101

0
0
0

39.060.776
0
17.863.303

41.726.110
0
41.610.195

0
0
0

193.535.335
0
132.484.413

553.529.027
0
315.881.971

0

9.443.278

0

30.294.256

0

21.197.473

115.915

0

61.050.922

237.647.056

2,5%

0,0%

5,0%

2,0% / 2,5%

0,0%

5,0%

5,0%

0,0%

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Boekwaarde per 31 december 2013

Afschrijvingspercentage

77

€
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.8.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings
rechten

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden
Projecten

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

87.776.109
0
19.766.258

0
0
0

87.776.109
0
19.766.258

25.169.042
0
19.683.143

15.914.514
0
0

41.083.556
0
19.683.143

128.859.665
0
39.449.401

Boekwaarde per 1 januari 2013

68.009.851

0

68.009.851

5.485.899

15.914.514

21.400.413

89.410.264

1.587.122
0
0
4.468.161

0
0
0
0

1.587.122

18.683.152
14.114.310
0
0

31.105.862

32.692.984

0
4.468.161

12.422.710
0
0
1.700.103

0
1.700.103

0
6.168.264

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-2.881.039

0

-2.881.039

10.722.607

18.683.152

29.405.759

26.524.720

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

89.363.231
0
24.234.419

0
0
0

89.363.231
0
24.234.419

37.591.752
0
21.383.246

20.483.356
0
0

58.075.108
0
21.383.246

147.438.339
0
45.617.665

Boekwaarde per 31 december 2013

65.128.812

0

65.128.812

16.208.506

20.483.356

36.691.862

101.820.674

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

Afschrijvingspercentage

5,0%

10,0%

78

Subtotaal

Subtotaal
meldingsplichtige activa
€
€
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.8.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris
€

Vervoermiddelen
€

Automatisering
€

Subtotaal
WMG
€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

120.658.821
0
92.029.399

131.985
0
43.508

35.312.196
0
27.198.228

156.103.002
0
119.271.135

Boekwaarde per 1 januari 2013

28.629.422

88.477

8.113.968

36.831.867

4.365.029
0
6.530.223

0
0
23.024

1.404.534
0
2.572.703

5.769.563
0
9.125.950

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

932.698
0
932.698
0

9.506
0
3.800
5.706

60.512
0
60.512
0

1.002.716
0
997.010
5.706

-2.165.194

-28.730

-1.168.169

-3.362.093

124.091.152
0
97.626.924

122.479
0
62.732

36.656.218
0
29.710.419

160.869.849
0
127.400.075

26.464.228

59.747

6.945.799

33.469.774

10,0%

20,0%

20,0%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2013

Afschrijvingspercentage
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.19.4 Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa

Grond

Gebouwen

€

Terrein
voorzieningen
€

Installaties

Inventaris

€

Verbouwingen/
renovaties
€

Automatisering
€

Subtotaal

€

Vervoermiddelen
€

€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

285.900
0
0

5.324.756
0
1.340.017

27.439.434
0
3.004.244

1.520.648
0
1.085.118

0
0
0

3.014.565
0
1.674.784

91.334
0
83.860

3.925.485
0
1.300.365

41.602.122
0
8.488.388

Boekwaarde per 1 januari 2013

285.900

3.984.739

24.435.190

435.530

0

1.339.781

7.474

2.625.120

33.113.734

0
2.500.000
0

0
0
331.489

4.778.935
-6.131.514
565.517

104.979
-6.149
124.043

4.988.649
3.637.663
107.829

6.156
0
223.415

166.706
0
2.300

37.957
0
536.837

10.083.382
0
1.891.430

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

2.500.000

-331.489

-1.918.096

-25.213

8.518.483

-217.259

164.406

-498.880

8.191.952

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

285.900
2.500.000
0

5.324.756
0
1.671.506

32.218.369
-6.131.514
3.569.761

1.625.627
-6.149
1.209.161

4.988.649
3.637.663
107.829

3.020.721
0
1.898.199

258.040
0
86.160

3.963.442
0
1.837.202

51.685.504
0
10.379.818

Boekwaarde per 31 december 2013

2.785.900

3.653.250

22.517.094

410.317

8.518.483

1.122.522

171.880

2.126.240

41.305.686

0,0%

6,0%

3,0%

5,0% / 10,0%

20,0%

10,0%

20,0%

20,0%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- reclassificatie
- afschrijvingen

Afschrijvingspercentage
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5.1.9.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Projectgegevens
Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

t/m 2012
€

Goedkeuringen
Nominaal
Indexering
bedrag
WTZi
WTZi
€
€

t/m 2013
ondergereed
handen
€
€

2013
€

Jaar van
oplevering

Aangepaste
goedkeuring
€

Geen vergunningplichtige projecten onder handen.

0
0

Totaal

0

0

0

0

0

0

5.1.9.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Projectgegevens
Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen
WTZi-type

Activapost

WTZi
€

WMG
€

Overige
€

Totaal
€

Geen vergunningplichtige projecten onder handen.
Totaal

Toekomstige lasten
Afschrijving WTZi Rentekosten
€
€
0

0

0

81

0

0

0

0

BIJLAGE
5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
BNG
BNG
BNG
BNG
NAT.NED.
BNG
Rabobank
NAT.NED.
RVS
Amerfrtse levensv.
BNG
BNG
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
ABN AMRO
ABN AMRO
Rabo
ABN AMRO
gem. Hengelo
Totaal

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

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
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
1.100.000
1.200.000
2.700.000
6.700.000
25.000.000

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2012
2013
%

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

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
Lineair
Lineair
Lineair/bullet
Bullet

2,37%
2,43%
4,16%
4,16%
3,56%
4,16%
3,57%
3,39%
3,37%
6,65%
4,32%
4,72%
4,01%
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%
3,93%
4,49%
4,31%
5,43%
3,53%

€
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
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
704.000
816.000
2.268.000
5.862.500
25.000.000
199.701.230

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2013
over 5 jaar
2013

€
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
0
0
0

€
113.445
397.058
299.495
191.526
226.890
90.756
465.397
113.445
226.890
113.445
174.533
170.168
302.522
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
44.000
48.000
108.000
335.000
0
20.414.489

82

€
1.474.786
4.764.692
299.495
191.526
2.722.681
90.756
2.559.953
1.361.341
2.722.681
1.474.786
2.094.404
2.212.179
1.815.130
1.742.516
1.815.121
1.815.119
3.097.047
7.275.000
16.975.000
4.500.000
19.937.500
10.781.250
4.500.000
19.937.500
10.781.250
5.488.769
5.537.000
2.949.572
1.701.676
2.552.513
660.000
768.000
2.160.000
5.527.500
25.000.000
179.286.742

Resterende
looptijd in
jaren eind
2013

Aflossingswijze

€
907.560
2.779.404
0
0
1.588.231
0
2.559.953
794.115
1.588.231
907.560
1.221.739
1.361.341
302.522
1.016.468
1.247.896
1.247.889
1.905.872
2.775.000
6.475.000
0
6.187.500
7.656.250
0
6.187.500
7.656.250
0
3.277.000
1.815.122
1.134.451
1.701.678
440.000
528.000
1.620.000
3.852.500
25.000.000
95.735.032

Aflos-sing
2014

Gestelde
zekerheden

€
13
12
1
1
2
1
12
12
3
13
12
13
6
12
16
16
13
14
14
1
6
6
2
6
6
2
12
12
12
15
15
16
20
6
8

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
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag

113.445
397.058
299.495
191.526
226.890
90.756
0
113.445
226.890
113.445
174.533
170.168
302.522
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
1.747.951
452.000
226.890
113.445
170.167
44.000
48.000
108.000
335.000
0
20.025.961

Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
geen
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5.1.11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

0

14.677.663

Totaal

0

14.677.663

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het
voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.12.
Toelichting:
Met ingang van 2013 is ook voor de PAAZ het wettelijk budget niet meer van toepassing.

17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment)

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

2.692.883
7.497.717

4.386.147
7.067.700

10.190.600

11.453.847

2013
€

2012
€

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

165.027.383
638.871

68.696.810
6.610.951

Totaal

165.666.254

75.307.761

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

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

De specificatie is als volgt:

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

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

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

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

49.456.300
46.622

130.501.315
2.100.906

Totaal

49.502.922

132.602.221

Toelichting:
Door de gewijzigde regelgeving heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het A-segment naar het B-segment.
Met ingang van 2013 zijn onder deze post de opbrengsten PAAZ verantwoord.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
20. Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg
Opbrengst uit hoofde van verrekenbedrag curatieve geestelijke gezondheidszorg
De realisatie doorloop DBC's 2012 onder aftrek onderhanden werk primo 2012 curatieve
geestelijke gezondheidszorg

1.242.372
0
2.818.156

795.465
0
0

Totaal

4.060.528

795.465

Toelichting:
Op 18 december 2014 heeft de NZa de beschikking afgegeven met betrekking tot de definitieve verrekenbedragen 2012 en 2013. Het
transitiebedrag is vastgesteld op € 1.235.053. Het verrekenbedrag voor 2012 (95%) komt daarmee uit op € 1.173.300 en voor 2013
(70%) op € 864.537. Het in 2013 verantwoorde bedrag is als volgt opgebouwd:
restant verrekenbedrag 2012 (€ 1.173.300 - € 795.465) € 377.835 + verrekenbedrag 2013 € 864.537 = € 1.242.372.

21. Subsidies

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

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

7.583.490
369.336

7.197.254
141.604

Totaal

7.952.826

7.338.858

Toelichting:

De subsidie in het kader van het Fonds Ziekenhuisopleidingen is circa € 400.000 hoger dan in 2012 als gevolg van een hogere diploma
uitstroom voor de specialistisch verpleegkundige opleidingen.
Onder overige subsidies is een bedrag van € 82.000 verantwoord dat betrekking heeft op 2012.

22. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Overige dienstverlening:
- vergoeding levering medicijnen aan verpleeghuizen
Overige opbrengsten:
- dienstverlening aan medische staf
- overige opbrengsten

4.041.623

4.222.632

2.518.123
27.087.345

2.551.291
27.030.791

Totaal

33.647.091

33.804.714
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5.1.11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
23. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

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

108.461.072
14.938.222
9.672.294

102.867.348
14.125.168
8.998.558

-43.055
7.618.615
140.647.148
3.349.508
3.063.605

277.381
8.097.289
134.365.745
5.176.392
2.820.563

Totaal personeelskosten

147.060.262

142.362.699

2.361

2.313

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Toelichting:

De lonen en salarissen zijn gestegen met bijna € 5,6 mln. De oorzaak hiervan is enerzijds een stijging van de salarisschalen en de
eindejaarsuitkering met in totaal 2,5% conform CAO en de effecten van de jaarlijkse periodieke verhogingen. Anderzijds is de post
lonen en salarissen gestegen als gevolg van het feit dat de cijfers van ZGT Cleancare B.V. in 2013 voor het eerst zijn geconsolideerd.
Hierdoor is ook het gemiddeld aantal personeelsleden gestegen. De schoonmaakkosten zoals verantwoord onder de post
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn om dezelfde reden gedaald.
In 2012 is een deel van de ontvangen personeelskostensubsidies over de jaren 2007 t/m 2011 terugbetaald.

25. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Totaal afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

587.920
20.353.002

587.920
19.372.985

Totaal afschrijvingen

20.940.922

19.960.905

3.392.082
3.167.356
0

587.920
3.215.796
0

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2013
€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

20.940.922
6.559.438

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

6.559.439
6.168.264
9.125.950
1.891.430
23.745.083

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

553.529.027
315.881.971
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LASTEN
27. 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

2013
€

2012
€

7.074.628
10.306.433
63.109.564

9.712.940
17.003.839
63.914.881

2.885.313
2.425.704
794.020
6.105.037

2.447.898
2.610.456
514.636
5.572.989

586.762
54.200

607.022
200.000

87.236.624

97.011.672

Toelichting:

Als gevolg van het feit dat de cijfers van ZGT Cleancare B.V. in 2013 voor het eerst zijn geconsolideerd zijn de schoonmaakkosten
zoals verantwoord onder de post Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten met circa € 2,9 mln. gedaald.
De algemene kosten zijn in 2013 substantieel lager dan in 2012 als gevolg van een aantal incidentele effecten in 2012. Het niveau van
de kosten is nu vergelijkbaar met dat van 2011.

28. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

877.949
877.949

1.594.354
1.594.354

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-9.056.923
-9.056.923

-9.975.075
-9.975.075

Totaal financiële baten en lasten

-8.178.974

-8.380.721

2013
€

2012
€

Vennootschapsbelasting

-11.394

0

Totaal vennootschapsbelasting

-11.394

0

29. Vennootschapsbelasting

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

Met ingang van 2013 zijn de cijfers van ZGT Cleancare BV geconsolideerd in verband met het verkrijgen van overheersende
zeggenschap. Over het positieve resultaat van ZGT Cleancare BV is vennootschapsbelasting verschuldigd.
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30. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

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

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 2013 is als volgt:
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 Zo nee: tot welke datum was de persoon als
bestuurder werkzaam in uw organisatie?
4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst
van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens
over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met
functienaam en eigennaam te worden vermeld
onderaan de WNT-tabel onder 26.)?
5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
6 Welke salarisregeling is toegepast?
7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
13 Winstdelingen en bonusbetalingen
14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

M.J.P. Schmidt

A.A.M. Ruikes

1-11-2008

1-9-2012

ja

ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

bepaalde tijd
NVTZ
100%
€
225.060

bepaalde tijd
NVTZ
100%
€
193.599

€
€
€

11.250
11.484

€
€
€

2.660
14.240

€
€
€

25.598

€
€
€

22.710

€
€

-

€
€

-

262.142

230.549

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.
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad
van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie(s)
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

P.H.M. te Riele

A.H. Hilbers

B.R.van Beusekom

G. Tadema

31-5-2007

1-2-2013

06-09-2005
tot 31-08-2013

31-5-2007

ja

nee

nee

nee

€

14.239

€

8.702

€

3.995

€

10.133

€

-

€

-

€

-

€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

598
-

€
€
€

659
-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€

14.239

€

8.702

€

4.593

€

10.792

Naam

G. Aufderhaar

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad
van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie(s)
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

T. Wiggers

31-5-2007

31-5-2007

1-9-2013

nee

nee

nee

€

9.493

€

9.493

€

3.164

€

-

€

-

€

-

€
€
€

-

€
€
€

1.150
-

€
€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€

9.493

€

10.643

€

3.164

Toelichting:

Het beleid voor de bezoldiging van de Raad van Toezicht is conform het beleid van de NVTZ.
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31. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8

Functionaris (functienaam)
Naam topfunctionaris
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Beloning
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn
Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Voorzitter RvB
M.J.P. Schmidt
1-11-2008
heden
100%
€
225.294
€
€
25.598
€
-

9
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 t/m 8)

€

Functionaris (functienaam)
1
Naam topfunctionaris
2
3
In dienst vanaf (datum)
4
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
5
6
Beloning
7
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
8
Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn
9
Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 t/m 8)

250.892

Lid RvB
A.A.M. Ruikes
1-9-2012
heden
100%
€
205.179
€
€
22.710
€
-

€
€
€
€

14.239
-

€

€

14.239

227.889

voorzitter RvT
P.H.M. te Riele
31-5-2007
heden

lid RvT
lid RvT
A.H. Hilbers B.R. van Beusekom
1-2-2013
6-9-2005
heden
31-8-2013
€
€
€
€
€

8.702
8.702

Functionaris (functienaam)
1
Naam topfunctionaris
2
3
In dienst vanaf (datum)
4
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
5
6
Beloning
7
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
8
Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn
9
Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 t/m 8)

lid RvT
G. Aufderhaar
31-5-2007
heden

Functionaris (functienaam)
1
3
In dienst vanaf (datum)
4
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
5
6
Beloning
7
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
8
Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn
9
Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 t/m 8)

medisch specialist a.i.
1-1-2013
31-8-2013
22,2%
€
70.000
€
€
8.373
€
€
78.373

€
€
€
€
€

9.493
9.493

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

lid RvT
J.G.J. Kamp
31-5-2007
heden
€
€
€
€
€

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

Voorzitter Raad van Bestuur: er is sprake van toepassing van het overgangsrecht.
Medisch specialist a.i.: medisch specialist, tijdelijk aangesteld i.v.m. bezetting en organisatie vakgroep.
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3.995
219
4.214

lid RvT
G. Tadema
31-5-2007
heden

9.493
421
9.914

10.133
241
10.374

lid RvT
T. Wiggers
1-9-2013
heden
€
€
€
€
€

3.164
3.164
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32. Honoraria accountant

2013
€

2012
€

226.740
58.806
98.529
82.718

145.550
43.149
128.421
0

466.793

317.120

De honoraria van de accountant over 2013 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

33. 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 30.
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5.1.12 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Zvw-zorg

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

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

2013
€

€

7.381.383

143.520.018

0

-135.717.100

0
0
0

0
0
0
0

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

0
0
0

0
0
0
0

0
Beleidsmaatregelen overheid:
- generieke budgetkortingen

0

0
0

0
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- overige

0
0
0

0
0
0
0

0
Overige mutaties:
Mutaties PAAZ

2012
€

-7.381.383

0
-421.535

-7.381.383

-421.535

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

0

7.381.383

Correcties voorgaande jaren

0

7.296.280

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg

0

14.677.663

Toelichting:

Met ingang van 2013 is ook het wettelijk budget voor de PAAZ vervallen.
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5.1.13 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1
2
3

0
205.033.099
1.529.225
206.562.324

3.892.351
200.094.965
1.928.885
205.916.201

4
5

2.835.816
2.065.444

2.783.508
3.342.138

6
7
9

4.297.612
54.338.997
2.535
63.540.405

795.465
65.567.335
10.807.426
83.295.872

270.102.729

289.212.073

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1.407
50.004.830
6.503.410
56.509.646

1.407
44.358.996
4.315.443
48.675.846

4.076.885

3.953.313

ACTIVA

Vaste activa

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

Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
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

10

Voorzieningen
Overige voorzieningen

11

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

125.680.281

145.403.940

6
13

0
83.835.917

574.302
90.604.673

270.102.729

289.212.073

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

Totaal passiva
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5.1.14 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013
Ref.

2013
€

2012
€

16
17

0
10.190.600

14.677.663
11.453.847

18
19
20

165.666.254
49.502.922
4.060.528

75.307.761
132.602.221
795.465

21
22

7.952.826
30.057.434

7.338.858
31.296.885

267.430.563

273.472.701

142.337.776
20.196.980
89.517.999

140.709.832
19.507.373
96.663.873

Som der bedrijfslasten

252.052.755

256.881.078

BEDRIJFSRESULTAAT

15.377.808

16.591.623

-7.544.007

-7.652.308

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

7.833.801

8.939.315

RESULTAAT BOEKJAAR

7.833.801

8.939.315

2013
€

2012
€

5.645.834
2.187.967
7.833.801

8.146.784
792.531
8.939.315

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
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 transitieregelingen en
honorariumplafonds
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

23
25
27

28

RESULTAATBESTEMMING

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

2013
€

€

2012
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

15.377.808

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

20.196.980
123.571

16.591.623

19.507.373
-7.062
20.320.552

19.500.311

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- schulden uit hoofde van bekostiging

-52.308

34.168

1.276.694
11.228.337
-4.076.449

25.994.043
-1.238.353
-39.094.543

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

-6.612.926

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-605.593
1.763.348

-14.910.278

37.461.708

21.181.656

60.791
-7.604.798

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

670.127
-8.322.435
-7.544.007

-7.652.308

29.917.701

13.529.348

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
(Des)investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

-24.052.632
5.706
2.804.163
0

-21.645.200
291.628
-1.955.226
0

399.660

135.024
-20.843.103

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-23.173.774

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
0
-19.879.489

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

0
-20.573.300

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-19.879.489

-20.573.300

Mutatie geldmiddelen

-10.804.890

-30.217.726

10.807.426
2.535

41.025.152
10.807.426

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Aanloopkosten

0

3.892.351

Totaal immateriële vaste activa

0

3.892.351

2013
€

2012
€

3.892.351
0
587.920
2.804.162
500.269

2.525.045
1.955.226
587.920
0
0

0

3.892.351

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: niet gehonoreerde versnelde afschrijvingen 2010
Af: afschrijvingen
Af: extra afschrijvingen Nza-goedgekeurd
Af: herrubricering naar MVA
Boekwaarde per 31 december

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.
In 2014 is, na het indienen van een bezwaar, als nog een bedrag van € 2.804.162 toegekend als versnelde afschrijving.

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

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

148.330.393
115.915
36.603.703
19.983.087
0

143.603.434
150.606
40.426.410
15.914.514
0

Totaal materiële vaste activa

205.033.099

200.094.964

2013
€

2012
€

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

200.094.964
24.052.632
500.269
19.609.060
0
5.706

197.660.846
21.645.200
0
18.919.453
0
291.628

Boekwaarde per 31 december

205.033.099

200.094.965

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.18.
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ACTIVA
3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

1.529.225

1.928.885

Totaal financiële vaste activa

1.529.225

1.928.885

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€
Boekwaarde per 1 januari 2013

1.928.885

Bij: waardevermeerdering ZGT Cleancare B.V.
Af: waardevermindering Medlon B.V.
Af: waardevermindering IZIT.NL B.V.

29.356
113.618
315.399

Boekwaarde per 31 december 2013

1.529.225

Toelichting:

De waardevermeerdering van ZGT Cleancare B.V. betreft het aandeel in het resultaat over 2012 en 2013.
Per 1 juli 2011 is Medlon B.V. opgericht waarin de klinische laboratoria van ZGT en het Medisch Spectrum Twente samenwerken.
De waardevermindering betreft het aandeel in de resultaten van 2012 en 2013.
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 heeft
ZGT een bedrag van € 500.000 gestort. De waardevermindering betreft het aandeel in de negatieve resultaten van 2012 en 2013.
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4. Voorraden

De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

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

2.615.687
36.450

2.532.767
45.764

13.963
131.374
38.341

17.452
147.494
40.031

Totaal voorraden

2.835.816

2.783.508

Toelichting:

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

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

De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

21.639.693
18.223.025
3.438.033
-41.235.307

21.593.071
17.584.154
4.657.326
-40.492.413

2.065.444

3.342.138

Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
3. Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013

2.259.775
2.037.837
0

0
795.465
0

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

4.297.612

795.465

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

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging
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Schulden uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
2. Schulden uit hoofde van transitieregeling
3. Schuld uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013
4. Schulden uit hoofde van honorariumplafond
5. Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument

0
0
0
0
0

574.302
0
0
0
0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

0

574.302

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2010
€

2011
€

2012
€

-727.128

2.375.234

-2.222.408

-60.944
491.002
430.058

357.111
1.846.777
2.203.888

200.131
0
200.131

totaal
€

0

0
496.298
2.337.779
2.834.077

-297.070

4.579.122

-2.022.277

0

2.259.775

-574.302

0

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

2013
€

Stadium van vaststelling (per erkenning):
c

c

c

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling Nza, conform circulaire CI-14-26c14-26c van de Nza d.d. 4 juli 2014, zal er nog een definitieve afrekening
van nog in tarieven te verrekenen plaatsvinden.
31-dec-13
31-dec-12
€
€
Waarvan gepresenteerd als:
0
0
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
0
-574.302
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
0
574.302

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2013
€

2012
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

0

7.381.383

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:
PAAZ

0

9.603.791

Totaal financieringsverschil

0

-2.222.408

Toelichting:

Met ingang van 2012 is er geen sprake meer van een wettelijk budget aanvaardbare kosten.
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Specificatie 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-2013) 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 aanvulling 2012
95%
2013
70%

€
€
€
€

2013
€

2012
€

143.468.845
46.042.177
96.191.615

143.561.150
46.070.274
96.653.544

1.235.053

837.332

31-dec-13
€

31-dec-12
€

2.037.837
0
2.037.837

795.465
0
795.465

795.465
377.835
864.537
2.037.837

Toelichting:
De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg dat een instelling voor medisch
specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude
bekostigingssystematiek 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 toelichting op de balans.
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ACTIVA
7. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

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
Overige overlopende activa:
- voorschotten personeel inzake flexibele arbeidsvoorwaarden

21.163.226

45.636.766

1.875.672
165.148
1.769.857
12.061.127
15.478.145
1.195.437

1.332.375
158.008
1.767.379
1.935.907
13.022.431
1.193.701

630.385

520.767

Totaal overige vorderingen

54.338.997

65.567.335

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1,2 mln. (2012 € 1,1 mln.).

Op de post nog te factureren is in 2012 € 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).
In 2013 is op deze post een bedrag van € 35,4 miljoen in mindering gebracht, € 34,4 mln. verwachte overschrijding schadelast en €
0,7 mln. nuancering/materiële controles.

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Bankrekeningen
Kassen

0
2.536

10.805.308
2.117

Totaal liquide middelen

2.535

10.807.426

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.407
50.004.830
6.503.410

1.407
44.358.996
4.315.443

Totaal eigen vermogen

56.509.647

48.675.846

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

1.407

0

0

1.407

1.407

0

0

1.407

Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten

44.358.996

5.645.834

0

50.004.830

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

44.358.996

5.645.834

0

50.004.830

Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

Algemene reserves:
Algemene reserve

4.315.443

2.187.967

0

6.503.410

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

4.315.443

2.187.967

0

6.503.410

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 2013 € 54,9 miljoen, hetgeen circa 20,5% is van de som van de bedrijfsopbrengsten
(2012 € 48,7 mln. resp. 17,8%).
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Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2013
en resultaat over 2013

De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

56.509.646

7.833.801

Stichting Bestuur ZGT

-3.957.702

-264.089

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

52.551.944

7.569.712
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11. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening groot onderhoud
Voorziening jubilea
Voorziening PLB-overgangsregeling
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2013
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2013
€

2.793.978
839.574
319.761
3.953.313

0
19.465
104.106
123.571

0
0
0
0

0
0
0
0

2.793.978
859.039
423.867
4.076.885

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2013

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

0
4.076.885
0

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening groot onderhoud dient als buffer om de kosten van incidentele onderhoudsprojecten te kunnen opvangen.
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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12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Schulden aan banken

125.680.281

145.403.940

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

125.680.281

145.403.940

2013
€

2012
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

165.050.730
0
19.879.489

185.624.030
0
20.573.300

Stand per 31 december

145.171.242

165.050.730

19.490.961

19.646.790

125.680.281

145.403.940

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)

19.490.961
125.680.281
64.294.532

19.646.790
145.403.940
76.757.670

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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13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

31-dec-13
€

31-dec-12
€

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

8.219.852
9.678.112
19.490.961
6.990.661
1.353.156
551.637
4.001.479
8.814.075
2.225.526
22.141.084

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

15.477
353.898

15.477
0

Totaal overige kortlopende schulden

83.835.917

90.604.673

Toelichting:

De kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt per 31 december 2013:
- bij de ABN Amro Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,55%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,65%) (2012 idem)
- bij de ING Bank N.V. € 10,0 mln. (rente Euribor + 1,55%) en € 12,5 mln. (rente Euribor + 1,65%) (2012 idem).
De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteiten in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. en
ING Bank N.V. en luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op registergoederen;
• pandrecht op roerende zaken die de registergoederen duurzaam dienen.

14. Financiële instrumenten

De financiële instrumenten zijn toegelicht op pagina 62.
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15. Niet in de balans opgenomen regelingen
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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2013
€

2012
€

1.587.122
0
0
1.587.122

0
0
8.593.139
7.006.017

0

1.587.122
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
19-5-2014
31-12-2020

1.413
2.845
446
2.049

Investeringsverplichtingen
Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investeringsverplichtingen van € 4,7 miljoen.
Garantiestelling
Tot zekerheid van de geldlening verstrekt door Rabobank aan ZGT Vastgoed B.V., groot in hoofdsom € 2,7 miljoen,
heeft ZGT zich garant gesteld voor de betaling van de rente- en aflossingsverplichtingen.
ZGT heeft een cashflowgarantie afgegeven aan ABN AMRO Bank N.V. ten behoeve van ZGT Vastgoed B.V.
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.

Bij brief d.d. 1 september 2014 inzake de Voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische
zorg 2012 en 2013 heeft de Minister van VWS haar voornemen bekend gemaakt om de afwikkeling van het mbi te verplaatsen naar
het eerste kwartaal 2015.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bestaat daarom nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012 en
2013. Stichting Ziekenhuisgroep Twente is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het mbi 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 2013.
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Aanloop
kosten
€

Kosten van
onderzoek en
ontwikkeling
€

Kosten van
concessies,
vergunningen
en rechten van
intellectuele
eigendom
€

Kosten van
goodwill die
van derden is
verkregen
€

Vooruitbetalingen op
immateriële
activa
€

Totaal

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

27.333.010
0
23.440.659

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27.333.010
0
23.440.659

Boekwaarde per 1 januari 2013

3.892.351

0

0

0

0

3.892.351

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

0
0
587.920
2.804.162

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
587.920
2.804.162

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

842.123
0
341.854
500.269

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

842.123
0
341.854
500.269

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-3.892.351

0

0

0

0

-3.892.351

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

26.490.887
0
26.490.887

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

26.490.887
0
26.490.887

0

0

0

0

0

0

- herrubricering
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Boekwaarde per 31 december 2013

Afschrijvingspercentage

2,5%
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5.1.18 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

315.594.501
0
171.991.068

41.726.110
0
41.575.504

155.739.102
0
115.312.692

15.914.514
0
0

0
0
0

528.974.227
0
328.879.263

Boekwaarde per 1 januari 2013

143.603.434

150.606

40.426.410

15.914.514

0

200.094.964

14.009.832
500.269
9.783.141
0

0
0
34.691
0

5.974.227
0
9.791.228
0

4.068.573
0
0
0

0
0
0
0

24.052.632
500.269
19.609.060
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

1.002.716
0
997.010
5.706

0
0
0
0

0
0
0
0

1.002.716
0
997.010
5.706

4.726.960

-34.691

-3.822.707

4.068.573

0

4.938.135

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

329.604.333
500.269
181.774.209

41.726.110
0
41.610.194

160.710.613
0
124.106.910

19.983.087
0
0

0
0
0

552.024.143
500.269
347.491.313

Boekwaarde per 31 december 2013

148.330.393

115.915

36.603.703

19.983.087

0

205.033.099

5,0% / 10,0%

5,0%

10,0% / 20,0%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herrubricering
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€
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5.1.19 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.19.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen
€

Verbouwingen
€

Installaties Onderhanden
Projecten
€
€

Subtotaal
vergunning
€

Totaal

€

Semi perm.
gebouwen
€

€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

27.333.010
0
23.440.659

9.443.278
0
0

3.320.927
0
3.320.927

73.493.357
0
41.871.148

0
0
0

39.060.776
0
16.058.590

41.726.110
0
41.575.504

0
0
0

194.377.458
0
126.266.828

494.226.450
0
290.239.134

Boekwaarde per 1 januari 2013

3.892.351

9.443.278

0

31.622.209

0

23.002.186

150.606

0

68.110.630

203.987.316

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

0
0
587.920
2.804.162

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1.327.953
0

0
0
0
0

0
0
1.804.713
0

0
0
34.691
0

0
0
0
0

0
0
3.755.277
2.804.162

24.552.900
0
20.196.980
2.804.162

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

842.123
0
341.854
500.269

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

842.123
0
341.854
500.269

1.844.839
0
1.338.864
505.975

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-3.892.351

0

0

-1.327.953

0

-1.804.713

-34.691

0

-7.059.708

1.045.783

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

26.490.887
0
26.490.887

9.443.278
0
0

3.320.927
0
3.320.927

73.493.357
0
43.199.101

0
0
0

39.060.776
0
17.863.303

41.726.110
0
41.610.195

0
0
0

193.535.335
0
132.484.413

516.934.511
0
311.901.412

0

9.443.278

0

30.294.256

0

21.197.473

115.915

0

61.050.922

205.033.099

2,5%

0,0%

5,0%

2,0% / 2,5%

5,0%

5,0%

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Boekwaarde per 31 december 2013

Afschrijvingspercentage
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5.1.19 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.19.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings
rechten

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden
Projecten

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

87.776.109
0
19.766.258

0
0
0

87.776.109
0
19.766.258

25.169.042
0
19.683.143

15.914.514
0
0

41.083.556
0
19.683.143

128.859.665
0
39.449.401

Boekwaarde per 1 januari 2013

68.009.851

0

68.009.851

5.485.899

15.914.514

21.400.413

89.410.264

1.587.122
0
0
4.468.161

0
0
0
0

1.587.122
0
0
4.468.161

12.422.710
0
0
1.700.103

18.683.152
14.114.310
0
0

31.105.862

32.692.984

0
1.700.103

0
6.168.264

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-2.881.039

0

-2.881.039

10.722.607

4.568.842

29.405.759

26.524.720

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

89.363.231
0
24.234.419

0
0
0

89.363.231
0
24.234.419

37.591.752
0
21.383.246

20.483.356
0
0

58.075.108
0
21.383.246

147.438.339
0
45.617.665

Boekwaarde per 31 december 2013

65.128.812

0

65.128.812

16.208.506

20.483.356

36.691.862

101.820.674

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

Afschrijvingspercentage

5,0%

10,0%
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Subtotaal

Subtotaal
meldingsplichtige activa
€
€
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5.1.19 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.19.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris
€

Vervoermiddelen
€

Automatisering
€

Subtotaal
WMG
€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

120.658.821
0
92.029.399

131.985
0
43.508

35.312.196
0
27.198.228

156.103.002
0
119.271.135

Boekwaarde per 1 januari 2013

28.629.422

88.477

8.113.968

36.831.867

4.365.029
0
6.530.223

0
0
23.024

1.404.534
0
2.572.703

5.769.563
0
9.125.950

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

932.698
0
932.698
0

9.506
0
3.800
5.706

60.512
0
60.512
0

1.002.716
0
997.010
5.706

-2.165.194

-28.730

-1.168.169

-3.362.093

124.091.152
0
97.626.924

122.479
0
62.732

36.656.218
0
29.710.419

160.869.849
0
127.400.075

26.464.228

59.747

6.945.799

33.469.774

10,0%

20,0%

20,0%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2013

Afschrijvingspercentage
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5.1.19 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.19.4 Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa

Terrein
voorzieningen
€

Gebouwen

Automatisering

€

Vervoermiddelen
€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

1.093.374
0
861.656

1.467.384
0
505.433

91.334
0
83.860

3.925.485
0
1.300.365

14.886.325
0
5.251.770

Boekwaarde per 1 januari 2013

1.823.553

231.718

961.951

7.474

2.625.120

9.634.555

0
0
331.489

0
0
82.888

0
0
67.834

0
0
126.141

166.706
0
2.300

37.957
0
536.837

204.663
0
1.147.489

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

-331.489

-82.888

-67.834

-126.141

164.406

-498.880

-942.826

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.324.756 v
0
1.671.506

2.983.992 v
0
1.243.327

1.093.374
0
929.490

1.467.384
0
631.574

258.040
0
86.160

3.963.442
0
1.837.202

15.090.988
0
6.399.259

Boekwaarde per 31 december 2013

3.653.250

1.740.665

163.884

835.810

171.880

2.126.240

8.691.729

6,0%

3,0%

5,0% / 10,0%

10,0%

20,0%

20,0%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

Inventaris

€

Verbouwingen/
renovaties
€

5.324.756
0
1.340.017

2.983.992
0
1.160.439

3.984.739
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Subtotaal
€
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5.1.20.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Projectgegevens
Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

t/m 2012
€

Goedkeuringen
Nominaal
Indexering
bedrag
WTZi
WTZi
€
€

t/m 2013
ondergereed
handen
€
€

2013
€

Jaar van
oplevering

Aangepaste
goedkeuring
€

Geen vergunningplichtige projecten onder handen.

0
0

Totaal

0

0

0

0

0

0

5.1.20.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Projectgegevens
Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen
WTZi-type

Activapost

WTZi
€

WMG
€

Overige
€

Totaal
€

Geen vergunningplichtige projecten onder handen.
Totaal

Toekomstige lasten
Afschrijving WTZi Rentekosten
€
€
0

0

0
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0

0

0

0

BIJLAGE
5.1.21 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 (enkelvoudig)

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
BNG
BNG
BNG
BNG
NAT.NED.
BNG
Rabobank
NAT.NED.
RVS
Amerfrtse levensv.
BNG
BNG
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

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

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
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

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2012
2013
%

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

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

2,37%
2,43%
4,16%
4,16%
3,56%
4,16%
3,57%
3,39%
3,37%
6,65%
4,32%
4,72%
4,01%
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%

€
1.588.231
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
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

Aflossing
in 2013

€
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
465.397
113.445
226.890
113.445
174.533
170.168
302.522
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
19.879.489
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Restschuld
Restschuld
31 december
over 5 jaar
2013
€
1.474.786
4.764.692
299.495
191.526
2.722.681
90.756
2.559.953
1.361.341
2.722.681
1.474.786
2.094.404
2.212.179
1.815.130
1.742.516
1.815.121
1.815.119
3.097.047
7.275.000
16.975.000
4.500.000
19.937.500
10.781.250
4.500.000
19.937.500
10.781.250
5.488.769
5.537.000
2.949.572
1.701.676
2.552.513
145.171.242

Resterende
looptijd in Aflos-sings- Aflos-sing
Gestelde zekerheden
jaren eind
wijze
2014
2013

€
907.560
2.779.404
0
0
1.588.231
0
2.559.953
794.115
1.588.231
907.560
1.221.739
1.361.341
302.522
1.016.468
1.247.896
1.247.889
1.905.872
2.775.000
6.475.000
0
6.187.500
7.656.250
0
6.187.500
7.656.250
0
3.277.000
1.815.122
1.134.451
1.701.678
64.294.532

€
13
12
1
1
2
1
12
12
3
13
12
13
6
12
16
16
13
14
14
1
6
6
2
6
6
2
12
12
12
15

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

113.445
397.058
299.495
191.526
226.890
90.756
0
113.445
226.890
113.445
174.533
170.168
302.522
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
1.747.951
452.000
226.890
113.445
170.167
19.490.961

Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
Rijksgarantie
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5.1.22 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

0

14.677.663

Totaal

0

14.677.663

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het
voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.23.
Toelichting:
Met ingang van 2013 is ook voor de PAAZ het wettelijk budget niet meer van toepassing.

17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment)

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

2.692.883
7.497.717

4.386.147
7.067.700

10.190.600

11.453.847

2013
€

2012
€

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

165.027.383
638.871

68.696.810
6.610.951

Totaal

165.666.254

75.307.761

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

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

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

In 2010 is het Orthopedisch Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) opgericht. OCON is een besloten vennootschap die voor ZGT de
orthopedische verrichtingen uitvoert en fungeert als onderaannemer. Dit betekent dat een gedeelte van de DBC's/DBC-zorgproducten
( € 31.800.000) niet als omzet van ZGT kan worden aangemerkt.

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

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

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

49.456.300
46.622

130.501.315
2.100.906

Totaal

49.502.922

132.602.221

Toelichting:
Door de gewijzigde regelgeving heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het A-segment naar het B-segment.
Met ingang van 2013 zijn onder deze post de opbrengsten PAAZ verantwoord.
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5.1.22 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
BATEN
20. Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg
Opbrengst uit hoofde van verrekenbedrag curatieve geestelijke gezondheidszorg
De realisatie doorloop DBC's 2012 onder aftrek onderhanden werk primo 2012 curatieve
geestelijke gezondheidszorg

1.242.372
0
2.818.156

795.465
0
0

Totaal

4.060.528

795.465

Toelichting:

Op 18 december 2014 heeft de NZa de beschikking afgegeven met betrekking tot de definitieve verrekenbedragen 2012 en 2013. Het
transitiebedrag is vastgesteld op € 1.235.053. Het verrekenbedrag voor 2012 (95%) komt daarmee uit op € 1.173.300 en voor 2013
(70%) op € 864.537. Het in 2013 verantwoorde bedrag is als volgt opgebouwd:
restant verrekenbedrag 2012 (€ 1.173.300 - € 795.465) € 377.835 + verrekenbedrag 2013 € 864.537 = € 1.242.372.

21. Subsidies

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

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

7.583.490
369.336

7.197.254
141.604

Totaal

7.952.826

7.338.858

Toelichting:
De subsidie in het kader van het Fonds Ziekenhuisopleidingen is circa € 400.000 hoger dan in 2012 als gevolg van een hogere diploma
uitstroom voor de specialistisch verpleegkundige opleidingen.
Onder overige subsidies is een bedrag van € 82.000 verantwoord dat betrekking heeft op 2012.

22. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
- vergoeding levering medicijnen aan verpleeghuizen
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
- dienstverlening aan medische staf
- overige opbrengsten

4.048.946

4.230.428

2.518.123
23.490.365

2.551.291
24.515.166

Totaal

30.057.434

31.296.885
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5.1.22 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
23. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

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

104.908.331
14.335.167
9.448.234

102.071.501
14.019.717
8.941.472

-43.055
7.534.156
136.182.833
3.091.337
3.063.605

277.381
8.041.723
133.351.795
4.537.475
2.820.563

Totaal personeelskosten

142.337.776

140.709.832

2.273

2.298

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting:
Ondanks een geringe daling van het aantal fte's zijn de lonen en salarissen gestegen met bijna € 5,6 mln. De oorzaak hiervan is
enerzijds een stijging van de salarisschalen en de eindejaarsuitkering met in totaal 2,5% conform CAO en de effecten van de jaarlijkse
periodieke verhogingen.
In 2012 is een deel van de ontvangen personeelskostensubsidies over de jaren 2007 t/m 2011 terugbetaald.

25. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

587.920
19.609.060

587.920
18.919.453

Totaal afschrijvingen

20.196.980

19.507.373

3.392.082
3.167.356
0

587.920
3.215.796
0

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
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5.1.22 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2013
€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

20.196.980
6.559.438

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

6.559.439
6.168.264
9.125.950
1.147.489
23.001.142

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

516.934.511
311.901.412

27. 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

2013
€

2012
€

9.911.595
9.557.364
63.550.938

9.712.940
16.867.432
63.914.881

2.881.053
2.425.704
575.109
5.881.866

2.359.310
2.610.456
494.683
5.464.448

562.036
54.200

504.171
200.000

89.517.999

96.663.873

Toelichting:

De algemene kosten zijn in 2013 substantieel lager dan in 2012 als gevolg van een aantal incidentele effecten in 2012. Het niveau van
de kosten is nu vergelijkbaar met dat van 2011.

28. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

60.791
60.791

670.127
670.127

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-7.604.798
-7.604.798

-8.322.435
-8.322.435

Totaal financiële baten en lasten

-7.544.007

-7.652.308
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5.1.23 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Zvw-zorg

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

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

2013
€

€

7.381.383

143.520.018

0

-135.717.100

0
0
0

0
0
0
0

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

0
0
0

0
0
0
0

0
Beleidsmaatregelen overheid:
- generieke budgetkortingen

0

0
0

0
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- overige

0
0
0

0
0
0
0

0
Overige mutaties:
Mutaties PAAZ

2012
€

-7.381.383

0
-421.535

-7.381.383

-421.535

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

0

7.381.383

Correcties voorgaande jaren

0

7.296.280

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg

0

14.677.663

Toelichting:

Met ingang van 2013 is ook het wettelijk budget voor de PAAZ vervallen.
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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 2013 vastgesteld in
de vergadering van 12 januari 2015.
De raad van toezicht van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd
op 12 januari 2015.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen bepaling omtrent 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 (mogelijk) belangrijke financiële gevolgen.
5.2.5 Nevenvestigingen

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

W.G.
M.J.P. Schmidt

<Datum>

W.G.
A.A.M. Ruikes

<Datum>

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

<Datum>

W.G.
L. Hilbers

<Datum>

W.G.
G. Tadema

<Datum>

W.G.
T.E. van Scheijndel

<Datum>

W.G.
M.H. Oosterwijk

<Datum>

W.G.
T. Wiggers

<Datum>

5.2.7 Controleverklaring

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

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2013 van Stichting Ziekenhuisgroep
Twente te Almelo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en
enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige
resultatenrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming
met de Regeling verslaggeving WTZi en de Beleidsregels toepassing Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
655 ‘Zorginstellingen’. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van
de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen
in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.
De Raad van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die WNT-eisen van
financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief
het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor
het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de WNT-eisen van financiële
rechtmatigheid, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte WNT-eisen van financiële rechtmatigheid en van de
redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Ziekenhuisgroep Twente per 31 december 2013 en van het
resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de
Beleidsregels toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten
voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het
Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Benadrukking van onzekerheden omzetverantwoording 2013 ten gevolge van
sectorontwikkelingen 2012-2014
Wij vestigen de aandacht op paragraaf Onzekerheden omzet verantwoording 2013 ten gevolge
van sectorontwikkelingen 2012-2014 van de Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
in de toelichting op de jaarrekening waarin de Raad van Bestuur een nadere toelichting heeft
opgenomen op de onzekerheden in de omzet en de rechtstreeks hiermee samenhangende posten
in de balans als gevolg van sectorontwikkelingen 2012-2014. Deze situatie doet geen afbreuk
aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW
vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of
de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.
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Verklaring betreffende het jaarverslag
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 655 ‘Zorginstellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Zwolle, 12 januari 2015
KPMG Accountants N.V.
J. Dijkstra RA
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Bijlage Publicaties en voordrachten 2013
Dit is het overzicht van dissertaties, publicaties en voordrachten van ZGT-ers in 2013.
ZGT auteurs zijn onderstreept bij de publicaties en indien zij als co-presentator betrokken zijn bij
een voordracht door een niet-ZGT medewerker.
Indien bij publicaties ZGT medewerkers van verschillende afdelingen betrokken zijn, zijn deze
publicaties bij alle betrokken afdelingen in het overzicht opgenomen.
Voordrachten tijdens de ZGT wetenschapsdag zijn niet in deze lijst opgenomen. Het programma
van deze dag wordt elders in het jaarverslag gepresenteerd.
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ALLERGOLOGIE
PUBLICATIES
Specific IgE testing in food allergies
Hillebrand JJ, Miesen WM, Mulder AH.
Ned Tijdschr Geneeskd 2013;157(28):A5988.
Immunotherapie bij kinderen.
Thio BJ, Ottink MD, Ossekoppele R, Miesen WMAJ.
Praktische pediatrie 2013(4);186-189.

CARDIOLOGIE
PUBLICATIES
Elevated liverenzymes and renal failure, with a surprising outcome. Two similar cases
Boendermaker AE, Boumans D, Van Zanten RAA, Idzerda H, Van de Hout H, Veneman Th F.
Neth J Crit Care 2013;1:33-36.
Fast Track poli ‘Pijn op de borst’ in ZGT – het Twentse model
Op den Akker JW, Nijhuis RLG, Ticheler CHJM, Bultje M.
Memorad themanummer cardiovasculaire beeldvorming NVVR 2013; 18(1);9-10.
Coronary-cameral fistulas in adults (first of two parts)
Saïd SAM, Schiphorst RHM, Derksen R, Wagenaar L.
World J Cardiol 2013;5(9):317-324.
Coronary-cameral fistulas in adults: Acquired types. Review (second part)
Saïd SAM, Schiphorst RHM, Derksen R, Wagenaar L.
World J Cardiol 2013;5(12):484-494.
Exercise-induced left bundle branch block: an infrequent phenomenon: Report of two
cases
Saïd SAM, Bultje-Peters M, Nijhuis RLG.
World J Cardiol 2013;5(9):359-363.
Women treated with second generation zotarolimus eluting resolute stents and
everolimus eluting xience V stents: insights from the gender-stratified, randomized,
controlled TWENTE trial
Tandjung K, Basalus MW, Sen H, Stoel MG, van Houwelingen KG, Louwerenburg JH, de Man
FH, Linssen GC, Saïd SA, Kleijne MA, van der Palen J, von Birgelen C.
Catheter Cardiovasc Interv 2013;82(3):396-405.
Clinical Outcome Following Stringent Discontinuation of Dual Antiplatelet Therapy After
12 Months in Real-World Patients Treated With Second-Generation Zotarolimus-Eluting
Resolute and Everolimus-Eluting Xience V Stents: 2-Year Follow-Up of the Randomized
TWENTE Trial
Tandjung K, Sen H, Lam MK, Basalus MW, Louwerenburg JH, Stoel MG, van Houwelingen KG, de
Man FH, Linssen GC, Saïd SA, Nienhuis MB, Löwik MM, Verhorst PM, van der Palen J, von Birgelen
C.
J Am Coll Cardiol 2013;61(24):2406-16.
Type D, coping and self-care in chronic heart failure patients
Van der Ree R, Schiffer A.A., Rodijk E, Weevers M, Linssen GCM.
J Prev Cardiol 2013;3:404-411.
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B-type natriuretic peptide and prognosis in heart failure patients with preserved and
reduced ejection fraction
Van Veldhuisen DJ, Linssen GCM, Jaarsma T, van Gilst WH, Hoes AW, Tijssen JGP, Paulus WJ,
Voors AA, Hillege HL.
J Am Coll Cardiol 2013;61:1498–506.

VOORDRACHTEN
Linssen GCM. Mini Symposium - Biomarkers in Heart Failure: update on BNP. Plasma and urine
BNP in heart failure.
Linssen GCM. Bijeenkomst van de Tilburgse ziekenhuizen: Actuele kenmerken van diagnostiek,
therapie en begeleiding van hartfalen.
Linssen GCM. Huisartsenbijeenkomst Noord-Twente: Biomarkers in acute cardiac care, update
2013.
Linssen GCM. Regionale avond Cardiologie/cardiothoracale chirurgie Twente/Oost-Achterhoek:
Acuut hartfalen: richtlijnen, biomarkers, behandeling.
Linssen GCM. Bijeenkomst nationaal hartfalenproject: Hartfalen: actuele richtlijnen, toepassing in
de praktijk, CHECK-HF programma.
Linssen GCM. Symposium van NVML: Update Hartfalen en optimaal gebruik van (NT-pro)BNP.
Linssen GCM. Bijeenkomst in Waterlandziekenhuis: Hartfalen en biomarkers.
Linssen GCM. CIVO: ECG en hartritmestoornissen.
Linssen GCM. WCN Congres: Inleiding Update Heart Failure & Devices.

DERMATOLOGIE
PUBLICATIES
Immunotherapie bij kinderen.
Thio BJ, Ottink MD, Ossekoppele R, Miesen WMAJ.
Praktische pediatrie 2013(4);186-189.

GYNAECOLOGIE
PUBLICATIES
Cervical pessaries for prevention of preterm birth in women with a multiple pregnancy
(ProTWIN): a multicentre, open-label randomised controlled trial
Liem S, Schuit E, Hegeman M, Bais J, de Boer K, Bloemenkamp K, Brons J, Duvekot H, Bijvank BN,
Franssen M, Gaugler I, de Graaf I, Oudijk M, Papatsonis D, Pernet P, Porath M, Scheepers L,
Sikkema JM, Sporken J, Visser H, van Wijngaarden W, Woiski M, van Pampus M, Mol BW, Bekedam
D.
Lancet. 2013 Oct 19;382(9901):1341-9.

GERIATRIE
PUBLICATIES
Geriatrische medebehandeling bij oudere patiënten met een heup-of wervelfractuur
Folbert EC, van der Velde D, Regtuijt EM, Klaren M, Hegeman JH.
Ned Tijdschr Traum 2013 Jun;21(3):78-84.
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VOORDRACHTEN
Regtuijt EM, Oortgiessen A, Engel E. 1e en 2e lijnscongres: Polyfarmacie.

HEELKUNDE
DISSERTATIE
Diabetic foot in the era of telemedicine
Hazenberg CEVB
Universiteit Utrecht

PUBLICATIES
Splenic artery rupture during pregnancy concealed by a pancreatic lymphangioma, a rare
co-occurrence
Boumans D, Weerink LBM, Rheineck Leyssius AT, Swartbol P, Veneman TF.
Ann Vasc Surg 2013 Jan;27(1):112.e1-4.
Effect of Custom-made Footwear on Foot Ulcer Recurrence in Diabetes: A multicenter
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of the Science of Variation Group).
Hand Surg Am 2013 Sep;38(9):1685-90.
A Serious Exergame for Patients Suffering from Chronic Musculoskeletal Back and Neck
Pain: A Pilot Study
Jansen-Kosterink S, Huis in ‘t Veld R, Schönauer C, Kaufmann H, Hermens H, Vollenbroek-Hutten
Games for Health Journal Oct 2013; 2(5); 299-307
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Do clinical characteristics and outcome in nonagenarians with a hip fracture differ from
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year
Vochteloo AJ, Moerman S, Tuinebreijer WE, Maier AB, de Vries MR, Bloem RM, Nelissen RG, Pilot P.
Geriatr Gerontol Int 2013 Apr;13(2):334-41.
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