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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 2015, zoals ook in voorgaande jaren gebruikelijk was, voorliggend maatschappelijk
verslag op te stellen.
Almelo, mei 2016
Meindert Schmidt en Ton Ruikes
Raad van Bestuur ZGT
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2. Profiel van de organisatie
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een algemeen ziekenhuis dat alle voorzieningen en specialismen
biedt die een patiënt van een algemeen ziekenhuis mag verwachten, inclusief psychiatrische zorg
(PAAZ). ZGT heeft twee locaties, in Almelo en Hengelo. Daarnaast zijn er buitenpoliklinieken in
Geesteren, Goor, Nijverdal, Rijssen en Westerhaar.
ZGT is een opleidingsziekenhuis en hecht veel waarde aan opleiding, onderwijs, (medisch)
wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Verder werkt ZGT nauw samen met partners in de
zorgketen om hoogwaardige kwaliteit en continuïteit van zorg dicht bij de patiënt te waarborgen
binnen de regio. ZGT vernieuwt en verbetert haar totale zorgaanbod voortdurend. De zorgbehoefte
van de patiënt is daarbij bepalend. Kwaliteit en veiligheid staan bij ZGT hoog in het vaandel.
Daarvoor is ZGT NIAZ-geaccrediteerd; de apparatuur is TÜV-gecertificeerd. Omdat geïnvesteerd
wordt in de kwaliteit van de zorg, investeert ZGT in haar medewerkers. Zij voeren de zorg uit en
maken de kwaliteit die ZGT nastreeft waar.

2.1

Over ZGT

2.1.1 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 en de ontwikkeling van kwaliteit van zorg, opleiding en
onderzoek. ZGT presenteert zich als één ziekenhuis met twee locaties, waarbij wordt gefocust op
een eenduidige werkwijze, inrichting, communicatiebeleid en werkcultuur. Om in de komende
periode extra kracht aan de missie te geven, verbindt ZGT aan de missie twee kernwaarden:
Gastvrij en Deskundig.
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.
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 2015 beschreven. In 2015 heeft ZGT een nieuwe
meerjarenbeleidsvisie ontwikkeld: ZGT 2020. In paragraaf 4.10 wordt deze visie nader beschreven.

2.2

Kernactiviteiten

2.2.1 Toelatingen
ZGT beschikt over een toelating conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en is hiermee
erkend als een instelling voor medisch-specialistische zorg. Dit houdt in dat zij wettelijk alle
volgens de Zorgverzekeringswet mogelijke zorg mag leveren. ZGT beschikt tevens over de
toelating voor AWBZ-zorg voor een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ).
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2.2.2 Specialismen
ZGT levert een breed pakket aan specialismen, deze kunnen zowel een regionale als
bovenregionale functie uitoefenen. Onderstaande tabel geeft weer welke functies aanwezig zijn.
Specialismen
Allergologie
Anesthesiologie en pijnbestrijding
Cardiologie
Dermatologie
Klinische geriatrie
Gynaecologie en obstetrie
Heelkunde
Interne geneeskunde, oncologie en dialyse
Maag-, darm-, leverziekten
Mondziekten en kaakchirurgie
Keel-, neus- en oorheelkunde
Kindergeneeskunde
Klinische chemie
Klinische farmacie
Klinische genetica

Longziekten en tuberculose
Klinische psychologie
Medische microbiologie
Neurologie
Nucleaire geneeskunde
Oogheelkunde
Orthopedie
Pathologie
Plastische chirurgie
Psychiatrie
Radiologie
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde
Spoedeisende geneeskunde
Urologie

De onderstaande (medisch) specialistische zorg wordt in een samenwerking met andere partijen
geleverd:
1. Pijnbestrijding: met ingang van 1 juli 2015 is onder de naam Nocepta een centrum voor
specialistische pijnzorg opgericht, een samenwerkingsverband tussen ZGT, MST en de
pijnspecialisten;
2. Medische microbiologie: hiervoor heeft ZGT een overeenkomst gesloten met het
Streeklaboratorium Microbiologie Twente/Achterhoek;
3. Orthopedie: wordt in onderaanneming voor het ziekenhuis uitgevoerd in een door de
orthopeden opgerichte en geleide BV, OCON BV. ZGT heeft geen belang in OCON. Het
kwaliteits- en veiligheidsbeleid van ZGT geldt wel onverkort voor OCON. Alle afspraken
tussen ZGT en de BV zijn opgenomen in een raamovereenkomst;
4. Pathologie: hiervoor heeft ZGT een overeenkomst gesloten met de Stichting Laboratorium
Pathologie Oost Nederland;
5. Klinische chemie: ZGT heeft samen met het MST een klinisch chemisch laboratorium,
Medlon BV. Medlon verzorgt de productie voor beide ziekenhuizen, inclusief hun eerstelijnsproductie;
6. Klinische farmacie: de apotheek van ZGT produceert zelf geneesmiddelen, zowel t.b.v. ZGT
als derden. In mei 2015 is in ZGT locatie Almelo tevens een poliklinische apotheek
geopend;
7. Klinische genetica: wordt op basis van detachering uitgevoerd in samenwerking met het
Klinisch Genetisch Centrum in Nijmegen.
2.2.3 Werkgebieden
Het verzorgingsgebied van ZGT omvat een groot deel van Noordwest en Midden-Twente: de
gemeenten Almelo, Hengelo, Dinkelland, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Borne, Hof van
Twente, Hellendoorn en Wierden. Er zijn buitenpoliklinieken in Goor, Nijverdal, Rijssen en
Westerhaar en buitenposten in Geesteren en Ootmarsum. In vrijwel alle gemeenten in het
verzorgingsgebied zijn Medlon-prikposten aanwezig. Voor een aantal functies heeft ZGT een
bovenregionale functie, zoals slokdarmchirurgie, bariatrie, complexe diabetische voet en
allergologie.
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2.3

Structuur van het concern

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

ZGT heeft belangen in de volgende rechtspersonen:

ZGT Cleancare B.V.: De joint venture ZGT Cleancare B.V. is een samenwerking tussen ZGT
en Asito. In deze joint venture zijn met name de reinigingsactiviteiten van ZGT
ondergebracht. De aandelen zijn verdeeld in een verhouding van 51% ZGT en 49% Asito;

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;
 Nocepta V.O.F.: per 1 juli 2015 is Nocepta opgericht, een pijncentrum waarin ZGT, MST en
de pijnspecialisten (Ane united) ieder voor één derde deelnemen. Nocepta is gevestigd in
de locatie ZGT Hengelo.
2.3.2 Besturingsmodel
Het gehanteerde bestuursmodel is dat van een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit de
voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is
eindverantwoordelijk voor de totale ziekenhuisorganisatie, waarbij de individuele leden
verantwoordelijk zijn voor hun portefeuille. Het toezicht op bestuur en beleid wordt uitgeoefend
door de Raad van Toezicht. Het bestuur van de Coöperatie Medisch Specialisten ZGT (CMS ZGT) is
strategisch partner van de Raad van Bestuur.
2.3.3 Organisatiestructuur
Per 1 mei 2012 is binnen ZGT de RVE-structuur ingevoerd, met de implementatie van 26 Resultaat
Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Het organogram (zie volgende pagina) presenteert de
onderdelen van de organisatie die een RVE vormen. Een RVE (specialismegewijs ingericht) omvat
alle organisatorische eenheden (kliniek, polikliniek, functieafdeling) die deel uitmaken van het
(zorg)proces. Iedere RVE wordt aangestuurd door het RVE-management, bestaande uit een
medisch manager en een bedrijfskundig manager. Hiertoe zijn 26 medisch managers en acht
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bedrijfskundig managers benoemd. De leidinggevende structuur binnen ZGT bestaat uit drie lagen,
te weten de Raad van Bestuur, het RVE-management en de unithoofden. De RVE-structuur maakt
medisch specialisten medeverantwoordelijk voor resultaten van de bedrijfsvoering. Het RVEmanagement is integraal verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, bedrijfsvoering en de
tactisch/operationele aangelegenheden van de betreffende RVE. Daarnaast beschikt ZGT over de
ondersteunende stafafdelingen: P&O, F&I, Informatievoorziening, Kwaliteit & Veiligheid en
stafbureau Raad van Bestuur (inclusief Bureau Communicatie). Voor het ondersteunen van de
opleiding, onderwijs en onderzoek is de ZGT-academie opgericht. Zij vormt een zelfstandige RVE.
In het Facilitair Bedrijf zijn alle facilitaire functies ondergebracht, waaronder vastgoedbeheer,
zorgtechnologie, horeca, patiëntenvoeding, ICT, telefonie & receptie, etc.
2.3.4 Medezeggenschapstructuur
De medezeggenschapstructuur wordt vormgegeven door de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en
de Zorgadviesraad. Van deze raden zijn ook de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen in
hoofdstuk 3. De Cliëntenraad is georganiseerd volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (WMCZ). De Ondernemingsraad is georganiseerd volgens de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR). De medezeggenschapsstructuur is in 2013 aangepast aan de structuur
van de organisatie.
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3.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

3.1

Normen voor goed bestuur

De Zorgbrede Governance Code 2010 is 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
2015 zijn hiertoe geen meldingen gedaan. In 2015 is ZGT op één punt afgeweken van de
Zorgbrede Governance Code. Dit betreft de verlenging van de termijn van de voorzitter Raad van
Toezicht met twee jaar volgend op twee eerdere zittingstermijnen van vier jaar. Zie hierover bij
paragraaf 3.3 Raad van Toezicht.

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

3.2.1 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;
f.
Leiding te geven en medewerkers te motiveren;
g.
Als werkgever van de medewerkers op te treden;
h.
Te organiseren en de continuïteit te waarborgen;
i.
De kwaliteit en de veiligheid van de zorg te waarborgen;
j.
De organisatieontwikkeling en het management development te beheersen;
k.
De organisatie in al zijn facetten te beheren; en
l.
De zorginstelling extern als bestuur te verantwoorden conform de Zorgbrede Governance
Code eventueel met behulp van het jaardocument.
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De Raad van Bestuur verantwoordt de 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.
3.2.2 Prestaties en bezoldiging
De Raad van Toezicht heeft, net als in voorgaande jaren, besloten het presteren van de Raad van
Bestuur te willen toetsen aan de hand van de resultaten op een aantal van tevoren bepaalde
doelstellingen (targets). Deze doelstellingen zijn inhoudelijk afgeleid van het Jaarplan ZGT 2015.
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 2015 is geen prestatiebeloning met
de Raad van Bestuur afgesproken.
3.2.3

Nevenfuncties

Nevenfuncties drs. M.J.P. Schmidt
Plaatsvervangend voorzitter bestuurscommissie arbeidszaken NVZ
Lid pensioenraad van het pensioenfonds Zorg en Welzijn namens NVZ
Lid Werkgeversvereniging Zorgsector Twente/Achterhoek
Voorzitter stichting RegioPlus (samenwerkingsverband werkgeversverenigingen en overlegpartner
VWS en Sociale Zaken) (tot 1 juli 2015)
Lid Raad van Toezicht Oldenkotte te Rekken
Lid Raad van Commissarissen Naviva Kraamzorg te Deventer
Lid Twenteboard (namens WGV)
Nevenfunctie dhr. A.A.M. Ruikes, arts
Lid Raad van Commissarissen IZIT
Lid bestuur NVZD/BCZN
Lid Raad van Toezicht Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland
Lid Raad van Toezicht Streeklaboratorium Microbiologie Twente/Achterhoek
Lid college kwaliteitsverklaringen NIAZ
NIAZ auditor
Voorzitter stichting Fibula

3.3

Raad van Toezicht

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad
van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal
van ten minste vijf leden. In 2015 bestond de Raad van Toezicht uit zes leden. Het rooster van
aftreden is vastgesteld in de vergadering Raad van Toezicht van 26 mei 2011. Er wordt gestreefd
naar een structurele benoeming van ten minste twee vrouwelijke leden in de Raad van Toezicht.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Bestuur ZGT. De werkwijzen van de Raad
van Toezicht en de Raad van Bestuur, ook in relatie tot elkaar, zijn vastgelegd in de reglementen
van toezicht en bestuur van de Stichting Bestuur ZGT. 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, financieel-economisch, gezondheidszorg, juridisch, wetenschap, kwaliteit en
veiligheid, cliëntenbelang en maatschappelijk gebied. In het overzicht aan het eind van deze
paragraaf zijn de gegevens van de leden van de Raad van Toezicht over 2015 opgenomen.
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3.3.1 Commissies
De Raad van Toezicht kent vier commissies, samengesteld uit eigen gelederen: de Auditcommissie
Financiën, de Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en
benoemingscommissie. De commissies zijn samengesteld uit telkens twee leden of 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. Tevens
nemen inhoudsdeskundigen uit de organisatie deel aan de vergaderingen van de auditcommissies.
De andere twee commissies vergaderen zonder de Raad van Bestuur. Van de vergaderingen van de
auditcommissies wordt een verslag gemaakt dat ter informatie naar de voltallige Raad van Toezicht
gaat. Tevens brengt de voorzitter van de desbetreffende auditcommissie in de eerstvolgende
vergadering van de Raad van Toezicht op hoofdlijnen mondeling verslag uit.
De Auditcommissie Financiën heeft in 2015 zevenmaal vergaderd. De Auditcommissie Kwaliteit &
Veiligheid heeft in 2015 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 Selectie- en
benoemingscommissie is in 2015 een aantal keren bij elkaar gekomen voor werving en selectie van
een voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. De inspanningen van de Selectie- en
benoemingscommissie hebben geresulteerd in het aanstellen van een geschikte kandidaat als lid
Raad van Toezicht die per 1 juli 2015 is toegetreden. De werving en selectie van een voorzitter
Raad van Toezicht heeft geen beschikbare geschikte kandidaat opgeleverd. In verband met het
naderen van het einde van de zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht (1 juni
2015) is in januari 2015 een wervingsprocedure voor de opvolging van de voorzitter opgestart. De
uitgebreide openbare werving heeft helaas niet geleid tot de aanstelling van een nieuwe voorzitter.
Gezien het feit dat de openbare werving en het zoeken in eigen kring niet tot beschikbare geschikte
andere kandidaten heeft geleid, was het de verwachting dat het op korte termijn opnieuw
openstellen van de vacature geen geschikte kandidaat zou opleveren. Het profiel van de voorzitter
is zorgvuldig opgesteld; aan dat profiel wil de Raad van Toezicht geen concessies doen. Belangrijk
aspect in het profiel van de voorzitter Raad van Toezicht is de randvoorwaarde van regionale
betrokkenheid en het beschikken over een regionaal netwerk. Deze voorwaarde is gesteld met het
oog op de regionale ontwikkelingen waarin intensivering van de samenwerking met andere
zorgaanbieders aan de orde is, waarbij kennis binnen de Raad van Toezicht van het regionale
speelveld van belang is. Tevens speelt hierbij de samenstelling van de Raad van Toezicht een rol,
waarvan per 1 juli 2015 (buiten de voorzitter) nog slechts één lid woonachtig in de regio is.
Het verlengen van de zittingstermijn van de voorzitter Raad van Toezicht draagt bij aan de
kwaliteit van het toezicht op ZGT, mede gezien de komende ontwikkelingen, waarmee de
belangen en doelstellingen van ZGT, en daarmee de maatschappelijke belangen, op een goede
wijze gediend worden. De Cliëntenraad, Ondernemingsraad en het bestuur van de Coöperatie
Medisch Specialisten ZGT hebben positief geadviseerd met betrekking tot de herbenoeming.
Tevens heeft de Raad van Bestuur aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de herbenoeming.
3.3.2 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 de beleidsdocumenten zoals de
meerjarenbeleidsvisie, het jaarplan, de begroting, rapportages over de voortgang van de te behalen
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).
3.3.3 Vergaderingen, veiligheidsrondes, themabijeenkomst en bedrijfsbezoek
De Raad van Toezicht vergaderde in 2015 conform schema zeven maal met de Raad van Bestuur
en twee maal zonder de Raad van Bestuur (een jaarlijkse besloten vergadering en een besloten
vergadering voor het invullen van de QMentum-normen voor de NIAZ-accreditatie). In
aanwezigheid van de Raad van Bestuur voerde de Raad van Toezicht in 2015 bovendien overleg
met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Ook heeft in aanwezigheid van de Raad van Bestuur
een themaoverleg met een bestuursdelegatie van de Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A.
plaatsgevonden. De leden van de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid nemen ieder jaarlijks deel
aan minimaal één veiligheidsronde op een afdeling in het ziekenhuis. De voltallige Raad van
Toezicht heeft in 2015 tweemaal per jaar een bedrijfsbezoek afgelegd, waarbij een specifieke
afdeling of discipline van het ziekenhuis op locatie aan de Raad van Toezicht wordt gepresenteerd.
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 15 april 2015 stond de themamiddag in het teken van Zorg en Vastgoed.
3.3.4 Accountant
Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht in mei heeft de externe accountant de voltallige
Raad van Toezicht geïnformeerd over zijn oordeel over de jaarrekening. De jaarrekening 2014 is
daarop door de Raad van Toezicht goedgekeurd en aan de Raad van Bestuur is decharge verleend
over het gevoerde beleid. Daarnaast is volgens het reglement van de Auditcommissie Financiën de
afspraak dat de Auditcommissie zo vaak zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste éénmaal per
jaar, buiten aanwezigheid van het bestuur met de externe accountant spreekt. Tijdens de
vergadering van de Auditcommissie van 11 mei 2015 is dit punt aan de orde geweest, en zowel de
accountant als de Auditcommissie zag geen aanleiding om dit gesprek in 2015 te voeren.
Omdat het contract met de accountant na het verslagjaar 2015 afloopt is in 2015 een
aanbestedingsprocedure accountancy per 2016 gestart. De Raad van Bestuur heeft in samenspraak
met de afdeling F&I en de auditcommissie Financiën selectiecriteria opgesteld. Intern zijn een
vijftal accountantskantoren besproken, waarbij met name is gekeken naar de ervaring van het
kantoor met het ziekenhuiswezen. Na overweging zijn twee kantoren reeds afgevallen en de
overige drie accountancykantoren zijn uitgenodigd tot het uitbrengen van een offerte voor de
verslag 2016 t/m 2018. Op basis van de offertes zijn eerste gesprekken gevoerd door de Raad van
Bestuur en de manager F&I met de drie kantoren. Hierbij is één kantoor afgevallen, de overige
twee kantoren hebben in de auditcommissie Financiën een presentatie gegeven en zij hebben een
casus uitgewerkt. Deze presentaties in acht nemende, in combinatie met de uitgebrachte offertes,
heeft geleid tot een voordracht aan de Raad van Toezicht tot benoeming van een
accountantskantoor. In vervolg hierop heeft de Raad van Toezicht dit accountantskantoor
benoemd.
3.3.5 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
voor zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur conform WNT. De voorzitter en
vicevoorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks (separate) functioneringsgesprekken met
de voorzitter en het lid van de Raad van Bestuur, waarin onder andere het behalen van de vooraf
vastgestelde targets wordt doorgenomen.
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3.3.6 Raad van Toezicht in 2015
In 2015 is de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur uitgebreid geïnformeerd en betrokken
bij de wijze waarop ZGT invulling heeft gegeven aan het realiseren van de strategische doelen
zoals verwoord in de Meerjarenbeleidsvisie 2012-2016. Het realiseren, behouden en waar mogelijk
uitbreiden van veilige én gastvrije patiëntenzorg zijn hierbij de leidende principes, waarbij tevens
veel aandacht is voor het op doelmatige wijze inzetten van de beschikbare middelen.
Gedurende het jaar is de Raad van Toezicht nauw betrokken bij het opstellen van een actuele
meerjarenbeleidsvisie, waarbij de aandacht gericht is geweest op het patiëntbelang, de kwaliteit en
veiligheid en de governance (bestuurbaarheid en mogelijkheden voor toezicht). In de vergadering
van 16 december 2015 heeft de Raad van Toezicht de meerjarenbeleidsvisie ‘ZGT 2020’
goedgekeurd.
De samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio, en in het bijzonder die met Medisch
Spectrum Twente (MST) en de huisartsen is ook in 2015 een belangrijk onderwerp van gesprek
tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geweest. De verdere ontwikkeling van de
samenwerking tussen MST en ZGT vanuit de in 2013 opgerichte Twentse Medische Coöperatie
(TMC) heeft geleid tot een aantal initiatieven, waaronder de concentratie van geboortezorg in
Almelo en Enschede per januari 2015, de oprichting van een gezamenlijk pijncentrum Nocepta en
samenwerking op het gebied van oncologische zorg. Hiermee zijn stappen gezet naar de borging
en ontwikkeling van een goede en doelmatige patiëntenzorg in Twente en het beschikbaar blijven
van zorg voor patiënten in Twente.
Met ingang van 1 januari 2015 is als gevolg van de integrale bekostiging binnen ZGT gekozen voor
een niet-transparant samenwerkingsmodel tussen ZGT en de medische staf. Hiertoe is een Medisch
Specialistische Coöperatie ZGT opgericht, waarmee ZGT een samenwerkingsovereenkomst heeft
gesloten ten behoeve van de levering van de medisch specialistische zorg. In de overeenkomst zijn
tevens randvoorwaarden benoemd waaraan moet worden voldaan, zoals op het gebied van de
kwaliteit en veiligheid. De Raad van Toezicht heeft in 2015 de gevolgen van de invoering van het
samenwerkingsmodel gevolgd om kritisch te bezien of de belangen van de patiënt, de kwaliteit van
zorg en de continuïteit van de organisatie geborgd is. Op 4 november 2015 heeft mede in dit kader
een themaoverleg tussen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en CMS plaatsgevonden.
De












belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2015 zijn:
Goedkeuring jaarrekening 2013;
Goedkeuring definitieve ZGT begroting 2015;
Goedkeuring jaarrekening 2014;
Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht voor een periode van 2 jaar;
Starten vervolgonderzoek samenwerkingsmodellen ZGT – MST;
Benoeming KPMG als extern accountant voor de periode 2016 – 2018;
Goedkeuring meerjarenbeleidsvisie ZGT 2020;
Goedkeuring jaarplan 2016;
Goedkeuring ZGT concept-begroting 2016;
Goedkeuring oprichting van de VOF MKA;
Vaststelling communicatieleidraad Cliëntenraad ZGT-RvT-lid met aandachtsgebieden
cliëntenbelangen en maatschappelijk veld.

3.3.7

Raad van Toezicht: leden, functies, nevenfuncties en rooster van aftreden

Naam van toezichthouder
Functie
Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)

Datum
Datum
Datum
Datum

eerste benoeming
herbenoeming
herbenoeming
aftreden

Dhr. ir. P.H.M. te Riele
Voorzitter Raad van Toezicht; voorzitter Selectie- en
benoemingscommissie
bestuurlijk/bedrijfsleven
Honorair Consul voor Duitsland (tot eind 2015); Voorzitter council
ITER-NL Consortium; secretaris dagelijks bestuur Stichting
Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN); lid CvA TMC
01-06-2007
01-06-2011
01-06-2015
01-07-2017
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Naam van toezichthouder
Functie
Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)

Datum eerste benoeming
Datum herbenoeming
Datum aftreden
Naam van toezichthouder
Functie
Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)
Datum eerste benoeming
Datum aftreden/herbenoeming
Naam van de toezichthouder
Functie

Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)

Datum eerste benoeming
Datum aftreden/herbenoeming
Naam van toezichthouder
Functie
Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)

Datum eerste benoeming
Datum aftreden/herbenoeming
Naam van toezichthouder
Functie
Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)
Datum eerste benoeming
Datum aftreden/herbenoeming
Naam van toezichthouder
Functie
Vertegenwoordiging discipline
Nevenfunctie(s)

Datum eerste benoeming
Datum aftreden/herbenoeming

Dhr. drs. G. Tadema
Lid Raad van Toezicht; voorzitter Auditcommissie Financiën
Financieel-economisch, bedrijfsleven
Interimmanager/consultant; Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
ROSET; Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie
SWWE, lid CvA TMC
01-06-2007
01-06-2011
02-07-2015
Dhr. J.F.M. van Rooijen, MBA
Lid Raad van Toezicht; lid Auditcommissie Financiën
Financieel-economisch, bedrijfsleven
CFO en lid RvB luchtverkeersleiding Nederland; Lid Raad van
Commissarissen Canso B.V. Hoofddorp
01-07-2015
01-07-2019
Dhr. drs. A.H. Hilbers
Vice voorzitter Raad van Toezicht; voorzitter Auditcommissie
Financiën; voorzitter Remuneratiecommissie; Lid Selectie- en
benoemingscommissie
Financieel-economisch, bestuurlijk, gezondheidszorg
Lid Raad van Bestuur Waterland ziekenhuis, Lid Raad van Toezicht
ROC van Twente, Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Hengelo,
Commissaris ARBE dienstverlening; lid CvA TMC (per 01-07-2015)
01-02-2013
01-02-2017
Dhr. prof. dr. T. Wiggers
Lid Raad van Toezicht; voorzitter Auditcommissie Kwaliteit &
Veiligheid
Gezondheidszorg, kwaliteit en veiligheid, wetenschap
Hoogleraar voor begeleiden wetenschappelijk onderzoek UMCG;
Voorzitter Dutch Surgical Colorectal Audit; adviseur European School
of Oncology voor het Eurazië programma; Auditor NIAZ (Nederlands
Instituut Accreditatie Zorginstellingen); Medical director INCISION
01-09-2013
01-09-2017
Mw. mr. T.E. van Scheijndel
Lid Raad van Toezicht; lid Remuneratiecommissie
Juridisch, gezondheidszorg
Legal counsel/ bestuursadviseur, Zuyderland Medisch Centrum,
Heerlen/ Sittard-Geleen; Lid Raad van Toezicht GGzE Eindhoven
01-10-2014
01-10-2018
Mw. dr. M.H. Oosterwijk
Lid Raad van Toezicht; Lid Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
gezondheidszorg, cliëntenbelang en maatschappelijk gebied
zelfstandig adviseur, psycholoog/coach; lid Raad van Toezicht
Stichting RK ouderenzorg Sint Franciscus te Veendam; lid RvT
Zorgbelang Groningen (per 01-09-2015); regio ambassadeur NVTZ
Friesland, Groningen Drenthe (per 01-11-2015)
01-10-2014
01-10-2018
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3.4

Medezeggenschap

3.4.3 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 2015 is gehonoreerd.
Overlegstructuur
De Raad van Bestuur voert vier keer per jaar formeel overleg met de Cliëntenraad. Daarbij is ook
de Secretaris Raad van Bestuur aanwezig. In 2015 was de Raad van Bestuur drie keer voltallig
aanwezig. Het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad spreekt maandelijks met de Secretaris Raad
van Bestuur. Dan wordt informatie uitgewisseld die ook dient ter voorbereiding op de
overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur. Alle leden van de Cliëntenraad ontvangen een
schriftelijk verslag van dat overleg. Een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad overlegt eenmaal
per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht over het gevoerde
beleid en relevante ontwikkelingen. Daarnaast neemt het lid van de Raad van Toezicht met het
aandachtsgebied cliëntenbelangen, benoemd op voordracht van de Cliëntenraad (doch handelend
zonder last of ruggenspraak) twee keer per jaar deel aan een reguliere cliëntenraadsvergadering.
In 2015 is een, zogenoemde, Communicatieleidraad vastgesteld om concreet invulling te geven
aan een transparante en open informatie-uitwisseling tussen de Raad van Bestuur, de Raad van
Toezicht en de Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft met een frequentie van acht tot tien keer per
jaar overleg met een vertegenwoordiger van de Coöperatie Medisch Specialisten ZGT.
Werkzaamheden Cliëntenraad
Tot de reguliere activiteiten van de Cliëntenraad behoort het gevraagd en ongevraagd adviseren
van de Raad van Bestuur over voorgenomen besluiten, visie, strategie, beleid, jaarplannen,
jaarverslagen en dergelijke. In 2015 zijn de volgende onderwerpen door of namens de Raad van
Bestuur besproken met de Cliëntenraad, of ter advisering voorgelegd en van een positief advies
voorzien:

Concentratie poliklinische gynaecologische oncologie;

“aanmelding en ontvangst patiënten” m.b.t. Aanmeldzuilen;

Huisregels ZGT;

Beleid kindermishandeling;

Meerjarenbeleidsvisie ZGT 2020;

Samenwerking Radiologie en Nucleaire Geneeskunde MST/ZGT;

Samenwerking Mond-Kaak-Aangezicht Twente;

Samenvoeging RVE’s Verloskunde/gynaecologie en Kindergeneeskunde;

Vervolgonderzoek samenwerkingsmodellen tussen ZGT en MST;

Herbenoeming huidige voorzitter Raad van Toezicht.
Samenwerking met MST (Medisch Spectrum Twente)
Over de activiteiten van het Twents Medisch Coöperatief (TMC) en de samenwerking binnen TMC
en MST is de Cliëntenraad regelmatig geïnformeerd. Delegaties van de cliëntenraden van MST en
ZGT vormen samen de Cliëntencommissie TMC. Deze is opgezet om de positie van de
Cliëntenraden binnen het TMC te borgen. De contacten met de Cliëntenraad van het MST zijn goed
en consistent te noemen. Er vindt ten minste twee maal per jaar overleg plaats en in 2015 namen
de raden samen deel aan een in-company training door het LSR (Landelijk Steunpunt
medezeggenschap).
3.4.4 Ondernemingsraad
De Kern OR is een medezeggenschapsorgaan dat namens alle medewerkers van ZGT overleg voert
met de Raad van Bestuur over aangelegenheden die de hele ZGT-organisatie aangaan en over het
voorgestelde strategische beleid. De Kern OR bestaat uit acht leden, die uit alle geledingen van de
organisatie afkomstig kunnen zijn.
Er zijn vier onderdeelcommissies ingesteld, die elk een aantal organisatieonderdelen toebedeeld
hebben gekregen, waarvoor namens de medewerkers van die betreffende onderdelen
medezeggenschap wordt uitgeoefend. De onderdeelcommissies bestaan uit zes leden. Hiervan
worden twee leden benoemd vanuit de Kern OR, de overige leden worden gekozen vanuit en door
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de medewerkers uit de betreffende onderdelen. De onderdeelcommissies behandelen
aangelegenheden betreffende het onderdeel waarvoor zij zijn ingesteld en plegen overleg met
degene die de leiding heeft over het onderdeel. De onderdeelcommissie heeft bevoegdheden
conform de WOR, voor zover de betreffende manager de bevoegdheid heeft, zelfstandig besluiten
te nemen aangaande die WOR-aangelegenheden, of brengt daarover desgevraagd of uit eigen
beweging advies uit aan de Kern OR.
Eén keer per vier weken zijn de overlegvergaderingen tussen de Kern OR en de Raad van Bestuur,
waarbij de voltallige Raad van Bestuur en de manager P&O aanwezig zijn. Eén keer per jaar is
hierbij een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig en daarnaast wordt (een delegatie van)
de Kern OR één keer per jaar uitgenodigd in de vergadering van de Raad van Toezicht, om de
algemene stand van zaken te bespreken.
Onderwerpen die in 2015 in de Kern OR en/of de onderdeelcommissies aan de orde zijn geweest:
Advies- en instemmingsvragen

Diverse wijzigingen werktijden/dienstroosters en invoering (nieuwe) diensten, instemming

Oprichting pijncentrum Nocepta, positief advies

Concentratie poliklinische gynaecologische oncologie, positief advies

Beoordelen door middel van de gesprekscyclus, instemming

Alcohol- & drugsbeleid ZGT, instemming

Weerbaarheidsvisie ZGT ‘omgaan met emotie en agressie’, instemming

Huisregels ZGT, positief advies

Inzet secretaresse SEH in Almelo, positief advies

Benoeming lid Raad van Toezicht, positief advies

Aanhouden huidige voorzitter Raad van Toezicht, positief advies

Organisatieontwikkeling klinische farmacie, positief advies

Vervolgonderzoek samenwerkingsmodellen tussen ZGT en MST, positief advies

inrichting leidinggevende structuur anesthesie en verkoever, positief advies

Crisisplan ZGT, instemming

Procedure overtredingen inzagerecht patiëntendossiers, instemming

Bewaren en opbergen verslag jaargesprek, instemming

Invoering zelfmanagement van patiënten (aanmeldzuilen), positief advies

Meerjarenbeleidsvisie ZGT 2020, positief advies

Leidinggevende structuur radiologie, positief advies
Overige onderwerpen

Jaarplan ZGT en jaarplannen RVE’s

Jaarrekening 2014

Begroting 2015

Kaderbrief 2016

Financiële situatie ZGT

Samenwerking met MST

Cultuur in ZGT - Gastvrijheid

Invoering procesgestuurde zorg

NIAZ-accreditatie
3.4.5 Zorgadviesraad
De ZAR stelt zich ten doel om vanuit een beroepsinhoudelijke optiek te adviseren aan RvB en RVEmanagement om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren, de beroepsinhoudelijke
ontwikkelingen te stimuleren en professionalisering en profilering van de beroepsgroepen te
bevorderen.
Deze algemene doelstelling is op te splitsen in drie subdoelstellingen:

De ZAR stimuleert beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en draagt hierdoor bij aan verdere
profilering, professionalisering en bevordering van de interdisciplinaire samenwerking van
de desbetreffende beroepen;

De ZAR heeft vanuit de invalshoek van de verpleging en verzorging, paramedische en
ondersteunende disciplines een actieve bijdrage in het korte en lange termijnbeleid van de
instelling;

De ZAR geeft vanuit een beroepsinhoudelijke optiek adviezen en doet beleidsvoorstellen
aan RvB en bedrijfskundig management teneinde de kwaliteit van zorg te waarborgen en
verbeteren.
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De ZAR bestaat uit minimaal 8 tot maximaal 10 leden met daaraan toegevoegd een ambtelijk
secretaris/ beleidsadviseur. Secretariële ondersteuning wordt geboden door een secretaresse. De
ZAR wordt gevormd door een vertegenwoordiging van medewerkers vanuit de para- en peri
medische beroepsgroepen en de verpleegkundigen en verzorgenden die nog actief werkzaam zijn
in het zorgproces van de patiënt.
Overleg met Raad van Bestuur en Bedrijfskundig manager met aandachtsgebied ZAR vindt zes keer
per jaar plaats. Tijdens dit overleg wordt de ZAR door de Raad van bestuur geïnformeerd over de
ontwikkelingen in ZGT en worden de gegeven adviezen geëvalueerd.
Advisering aan de Raad van Bestuur in 2015:
Professioneel inhoudelijke adviezen

Concentratie gynaecologische oncologische zorg MST – ZGT (maart 2015)

Aanmelding en ontvangst patiënten (september 2015)

Scholingsplan verpleegkundigen (oktober 2015)

Huisregels ZGT
Kwaliteit en Veiligheid

Accreditatie en herregistratie voor zorgprofessionals (juli 2015)

Crisisplan ZGT (augustus 2015)
Organisatieontwikkeling

Invoering Integrale tarieven ( specialist 2015) ZGT (februari 2015)

Vervolgonderzoek samenwerkingsmodellen MST - ZGT (juli 2015) Samenvoeging RVE's
Verloskunde/gynaecologie en kindergeneeskunde (november 2015)

Samenvoeging Radiologie/Nucleaire geneeskunde ZGT en MST (november 2015)

Meerjarenbeleidsvisie ZGT 2010 (november 2015)

MKA chirurgie Twente (december 2015)
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4.
4.1.

Beleid en organisatie in 2015
Bedrijfsvoering

4.1.1 Integrale bekostiging: samenwerking ziekenhuis en medisch specialisten
Met betrekking tot de invoering van de integrale bekostiging per 2015 is in 2014 in
gezamenlijkheid tussen de Raad van Bestuur en het Stafbestuur een nieuw besturingsmodel
ontwikkeld, dat per 2015 is ingegaan. ZGT heeft gekozen voor het zogenaamde niet-transparante
samenwerkingsmodel. Hiertoe is per 1 januari 2015 de Coöperatie Medisch Specialisten ZGT (CMS)
opgericht, waarmee ZGT een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de
levering van de medisch specialistische zorg. In de overeenkomst zijn tevens randvoorwaarden
benoemd waaraan moet worden voldaan, zoals op het gebied van de kwaliteit en veiligheid.
In de CMS zijn zowel de vrijgevestigde medisch specialisten als medisch specialisten in loondienst
aangesloten. De leden van de CMS betreffen de vrijgevestigde vakgroepen. De medische
specialisten in loondienst zijn (net als voorheen) in dienst van het ziekenhuis en bij de CMS
aangesloten via zogenaamde organen dienstverband (statutaire organen). De organen
dienstverband hebben binnen CMS dezelfde rechten, plichten en zeggenschap als de leden, dat wil
zeggen dat zij in de algemene ledenvergadering (ALV) stemrecht hebben over alle onderwerpen die
ter vergadering worden aangebracht, met uitzondering van onderwerpen welke specifiek de
financiële afspraken met de leden betreffen aangaande het verdelingsmodel en
productie/prijsafspraken. De CMS heeft met elk lid een ledenovereenkomst gesloten en met elke
individuele medisch specialist een kwaliteitsovereenkomst, zowel met de vrijgevestigden als met de
dienstverbanders. De doelstelling van ZGT en de CMS is om het samenwerkingsmodel door te
ontwikkelen tot een participatiemodel.
In 2015 is in een gezamenlijke stuurgroep van de Raad van Bestuur van ZGT en het bestuur van
de CMS de meerjarenbeleidsvisie 2020 tot stand gekomen. Tevens zijn eerste gedachten over de
contouren van een participatiemodel met elkaar gewisseld in een gezamenlijke stuurgroep. De
Raad van Bestuur en het bestuur van de CMS voeren wekelijks overleg, waarin strategische
beleidsthema’s besproken worden zoals samenwerking met andere zorgaanbieders en de
locatieprofielen van ZGT. Tevens worden ontwikkelingen met betrekking tot de medisch
specialistische zorg (per vakgroep), het zorgprofiel van ZGT, de kwaliteit en veiligheid, opleiding en
onderzoek en financiën besproken.
4.1.2 Planning & Control cyclus
ZGT werkt met een vastgestelde planning en control cyclus. De cyclus draagt ertoe bij dat gestelde
doelen worden geëvalueerd, risico’s worden gemonitord en afwijkingen worden beheerst. Er is
steeds aandacht voor de vertaling van het lange termijnbeleid naar (de) centrale concrete
jaarplannen, budgetten en activiteiten. ZGT is een financieel gezond ziekenhuis en heeft daarbij
een goede balans tussen opbrengsten en kosten.
Hoe ziet de planning en control cyclus er voor ZGT uit?
De Meerjarenbeleidsvisie vormt de basis voor de jaarplannen en bijbehorende begrotingen.
Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur in juni in nauwe samenspraak met het bestuur van de CMS en
het RVE-management een kaderbrief op, waarin de beleidshoofdlijnen voor het daaropvolgende
jaar worden aangegeven. Voor de budgethouders is de kaderbrief het formele startschot voor hun
jaarplannen en begrotingen. Die worden in het najaar vastgesteld. De RVE’s leggen ieder kwartaal
verantwoording af aan de Raad van Bestuur over de voortgang van het jaarplan en de vijf
verantwoordelijkheidsgebieden, te weten productie, personeel, proces, kwaliteit en financiën.
Stuurinformatie op deze gebieden is beschikbaar in een dashboard. Daarnaast heeft het RVEmanagement maandelijks overleg met de Raad van Bestuur. Evaluatie en verantwoording door de
Raad van Bestuur over het gevoerde beleid op ZGT niveau vindt in januari/februari plaats op basis
van een vastgesteld evaluatiemodel (voortgang jaarplan en behaalde scores op prestatie
indicatoren). Afdeling Financiën en Informatie (F&I) verzorgt een maandelijkse rapportage
financiën voor de Raad van Bestuur, managementteam en de Auditcommissie Financiën Raad van
Toezicht. Deze maandrapportage komt terug in elke vergadering van de Raad van Toezicht.
Bovendien verzorgt F&I een halfjaarrapportage ter evaluatie en prognotisering van productie- en
personele cijfers en financieel resultaat (o.a. ten behoeve van banken en de Raad van Toezicht).
4.1.3 Integraal risicomanagement
Ziekenhuizen worden geacht (o.a. via de Governance Code, NTA-norm 8009) te beschikken over
een Risicomanagementsysteem (Enterprise Risk Management, ERM). In 2012 is binnen ZGT een
start gemaakt met het ontwikkelen van onderdelen van het ERM vanuit de ambitie om aan de hand
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van bedrijfsdoelstellingen organisatie breed de risico’s die het behalen van de doelstellingen
bedreigen, vast te stellen en te beheersen.
Vanuit ZGT is de kwaliteitsmanagementmethode die bij de Medische Technologie sinds 2004
gebruikt wordt, de zogeheten ZGT-QMT systematiek, doorontwikkeld tot een integrale systematiek
voor Risicomanagement voor de volle breedte van het ziekenhuis. Deze systematiek heet de KRVmethode (Kwaliteit, Risicomanagement en Valorisatie). De methode gaat uit van beheersing
volgens de Plan-, Do-, Check-, Act-cyclus. In deze methode wordt zoveel mogelijk de aansluiting
gezocht met bestaande beheersprocessen, om deze systematisch in één model onder te brengen.
Om dat te bereiken, zijn acht domeinhouders benoemd voor de domeinen Patiënt, Arbeid,
Middelen, ICT, Gebouw, Imago, Financiën en Governance. Ook de Coöperatie Medisch Specialisten
heeft integraal risicomanagement als van de beleidslijnen gekozen.
Per domein zijn in 2015 de risico’s per domeinhouder geïnventariseerd. Beoordeling van de
samenhang van deze risico’s en prioritering daarvan zal periodiek leiden tot concrete
beheersmaatregelen met bijbehorende verantwoordelijken. Het toezicht op de invulling die aan dit
risicomanagement wordt gegeven, komt samen in één centraal team, het Toetsingsorgaan KRV
(TKRV). Op deze wijze wordt mede vorm gegeven aan het door ontwikkelen van kwaliteit en
veiligheid tot integraal risicomanagement.
Voor de uitvoer van beheersmaatregelen wordt gebruik gemaakt van expertteams. Deze teams
worden zo veel als mogelijk gevormd door bestaande commissies binnen het ziekenhuis.
Een van de taken van de Medical Safety Officer die in 2015 door de Raad van Bestuur op
voordracht van de CMS is aangesteld, is het samen met het hoofd kwaliteit en veiligheid vorm en
inhoud te geven aan integraal risicomanagement.
4.1.4 Sturen 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.
In 2015 is er onder andere gewerkt aan het verbeteren van de capaciteitsbalans tussen de
electieve patiëntenstroom en spoedpatiënten.
4.1.5 Locatieprofielen
Binnen ZGT is voortdurend aandacht voor de concentratie en spreiding van zorg over beide
ziekenhuislocaties. In 2014 heeft ZGT een beleidsnotitie over de profielen van de locaties Almelo en
Hengelo gepresenteerd, waarin Almelo zich meer ontwikkelt tot de locatie voor hoogcomplexe zorg
en de acute opvang en Hengelo zich ontwikkelt tot de locatie voor planbare, electieve en
hoogvolume zorg en locatie waar kortdurende opnames en specifieke diagnostische onderzoeken
plaatsvinden. Op beide locaties zal de komende jaren binnen de vastgestelde profielen worden
geïnvesteerd teneinde de kwaliteit en kwantiteit van de patiëntenzorg te ondersteunen. In 2015
zijn de klinische interne geneeskunde en de somatische klinische kindergeneeskunde in Almelo
geconcentreerd. Tevens is (naar aanleiding van de samenwerking met Medisch Spectrum Twente,
in TMC-verband) de klinische verloskunde in Almelo geconcentreerd, hiertoe is een nieuwe afdeling
verloskunde gebouwd. Door alleen hoogcomplexe en hoogrisicovolle ingrepen in Almelo te laten
plaatsvinden, is de IC in Hengelo overbodig geworden en daarom opgeheven. Voor vitaal bedreigde
patiënten in Hengelo zijn procedures en protocollen opgesteld en is een opvangmogelijkheid
gecreëerd, waarmee goede zorg voor deze categorie patiënten gewaarborgd is.

4.2

Kwaliteit en Veiligheid

4.2.1 Kwaliteit en Veiligheid in ZGT
Kwaliteit en Veiligheid heeft ook in 2015 hoge prioriteit gehad binnen ZGT. Onderdelen van het
ziekenhuisbrede kwaliteitssysteem zijn onder andere de interne audits, veiligheidsrondes en de in
ZGT ontwikkelde 90 dagen methodiek. Uitkomsten van mystery visits, spiegelbijeenkomsten,
incidentenmeldingen, calamiteitenonderzoek en klachtafhandeling worden zowel op centraal niveau
als op RVE- of afdelingsniveau gebruikt om de kwaliteit en veiligheid op een steeds hoger niveau te
brengen.
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4.2.2 Internationaal kwaliteitskeurmerk
In 2015 heeft ZGT de heraccreditatie van het NIAZ behaald. De voorbereidingen en het externe
auditbezoek zijn volgens de nieuwe internationale NIAZ 3.0 QMentum methode uitgevoerd. ZGT is
één van de twee pilot ziekenhuizen die zich volgens deze nieuwe methode hebben voorbereid en
door het externe auditteam zijn getoetst. Hiermee heeft ZGT een internationaal erkende
accreditatiestatus verkregen. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de vorige methode zijn
dat bij de voorbereiding op de audit veel meer professionals waren betrokken via de zelfevaluaties
en de decentrale K&V teams en dat tijdens de externe audit de auditoren hun oordeel voornamelijk
baseren op basis van bevindingen en documentatie die tijdens het bezoek aan het ziekenhuis zelf
gevonden worden, in plaats van op vooraf aangeleverde documentatie.
4.2.3 90 dagen methodiek
In ZGT is de 90 dagen methodiek ontwikkeld, waarbij via een cyclisch stappenplan wordt gebouwd
aan een blijvend betere kwaliteits- en veiligheidscultuur. In een periode van 90 dagen wordt de
focus gelegd op een drietal patiëntveiligheidsthema’s. Hierbij wordt bepaald welke kennis en welk
gedrag (per thema) bevorderd moet worden bij de professionals in ZGT. Vervolgens wordt per
betrokken afdeling getoetst hoe de huidige situatie is: wat zorgprofessionals weten over het thema
en de bijbehorende afspraken, en welk gedrag daarbij past. Afgezet tegen de gewenste situatie
ontstaat vervolgens onderscheid tussen de belemmerende en bevorderende factoren. Binnen een
afgebakende tijd werken de betrokken afdelingen volgens vaste stappen en met diverse
hulpmiddelen van de huidige naar de gewenste situatie toe.
4.2.4 Monitoren
In ZGT wordt op verschillende wijze de kwaliteit en veiligheid gemonitord.

Dashboard: in 2015 is veel aandacht uitgegaan naar het inrichten van een digitaal
dashboard voor belangrijke kwaliteit- en veiligheidsindicatoren, waaronder een
totaaloverzicht van de uitkomsten op alle VMS thema’s. Het bouwen van een geïntegreerd
dashboard voor de belangrijkste indicatoren van de IGZ en het kwaliteitsinstituut is nog
niet gerealiseerd;

Veiligheidsrondes: in 2015 zijn door de Raad van Bestuur, een delegatie van het Bestuur
Coöperatie Medische Staf, een afvaarding van bedrijfskundig managers en medewerkers
van 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 2015 was voorzien in 34 uit te voeren interne
audits, waarvan er 31 doorgang hebben gevonden. De drie overige interne audits zijn
vanwege uiteenlopende omstandigheden verplaatst naar het auditjaar 2016. In 2015 is ook
de tracermethodiek ingevoerd. Hiervoor zijn negen medisch specialisten en zestien
medewerkers van ZGT getraind;

Verbeterformulier: in 2013 is het digitale verbeterformulier ontwikkeld waarin de
verantwoordelijke manager in een beperkt aantal velden beschrijft op welke wijze hij/zij
een verbetering doorvoert, controleert op effectiviteit en zorg draagt voor de borging. De
verbeterformulieren worden ingezet bij verbeteractiviteiten, die voortkomen uit diverse
bronnen, zoals veiligheidsrondes, interne en externe audits, calamiteitenonderzoeken,
incidentmeldingen en klachtenafhandelingen. In een dashboard is voor het management
inzichtelijk wat de status van de diverse verbeteractiviteiten is;

Werkgroep Dossieronderzoek: deze werkgroep van oud-specialisten en verpleegkundigen
heeft ook in 2015 op basis van een representatieve steekproef dossiers van overleden
patiënten onderzocht en de bevindingen in een rapportage aan de RvB aangeboden;

Epicrisebespreking: onder leiding van de Epicrisecommissie zijn in 2015 vier
epicrisebesprekingen uitgevoerd. Na iedere epicrisebijeenkomst zijn door de voorzitter de
conclusies en leermomenten van de casus bepaald.
4.2.5 Patiëntveiligheidscultuur
De patiëntveiligheidscultuur vormt het fundament voor de patiëntveiligheid binnen
De organisatie. Kenmerkend voor afdelingen en teams met een goed ontwikkelde
patiëntveiligheidscultuur is dat incidenten gemakkelijk worden gemeld en besproken en dat zij
leiden tot constructieve oplossingen. ZGT neemt deel aan de vierjaarlijkse COMPAZ metingen,
maar heeft ook de IZEP (Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur) methodiek
ingevoerd. Met behulp van de IZEP wordt via zelfreflectie het veiligheidsniveau bepaald, waarna de
professionals zelf een concreet en eenvoudig uit te voeren verbeterplan opstellen gericht op de
vastgestelde zwakke punten. Eind 2014 zijn in ZGT 12 medewerkers geschoold om het uitvoeren
van een IZEP te kunnen begeleiden. In 2015 zijn de eerste IZEP workshops uitgevoerd.
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4.2.6 Calamiteiten
In 2015 zijn tien calamiteiten bij de IGZ gemeld. Als zich een calamiteit voordoet, wordt - in
wisselende samenstelling - een commissie ingesteld die onderzoek doet en verbetermaatregelen
voorstelt. De leden van een calamiteitencommissie hebben hiervoor een specifieke training
gevolgd. De commissie rapporteert aan de Raad van Bestuur die vervolgens de 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 2015 opnieuw geëvalueerd en bijgesteld.
4.2.7 Kwaliteit medische technologie
Per 2014 zijn aan de ZGT 24 certificaten toegekend voor kwaliteitsborging van medische
technologie. Uitgangspunt hierbij is de integrale beheersing en toetsing van het medisch
technologieproces op basis van prioritering van risico's. Jaarlijks vindt een update plaats van
kwaliteitsplannen per risicovolle technologie en wordt zowel intern als extern getoetst op borging in
de praktijk. De mede door ZGT ontwikkelde methode is in 2014 wetenschappelijk aangetoond
middels het proefschrift van Rolf Jan den Adel en Michaël Lansbergen met als titel Complexiteit de
Baas?! Zorgtechnologie is mensenwerk. Een van de onderdelen van de beproefde methode is de
doorontwikkeling van kwaliteitsborging tot integraal risicomanagement. Binnen ZGT is integraal
risicomanagement opgenomen het Meerjarenbeleid, alsmede in het beleid van de CMS.
Aangaande medische technologie is in 2015 met name ingezet op de aantoonbare bekwaamheid
van gebruikers van medische technologie. In 2016 wordt dit verder uitgebouwd en ondersteund
door de invoering van een centraal Leermanagementsysteem (LMS).
4.2.8 Feedback van patiënten
Binnen ZGT zijn er verschillende methodieken waarmee patiënten hun meningen of belevingen
kenbaar kunnen maken.
CQI
Sinds 2013 voert ZGT zelf de CQi (Consumer Quality index) voor ziekenhuizen uit. Het is een
gestandaardiseerde vragenlijst waarmee de concrete ervaringen van patiënten gemeten wordt.
Doordat hier ruim 40 zorginstellingen aan deelnemen is het mogelijk om de uitkomsten voor het
ziekenhuis te benchmarken. Na het pilotjaar zijn er in 2014 en 2015 voor zowel
ziekenhuisopnamen en poliklinische zorg vragenlijsten uitgezet met elk jaar bijna 1800
respondenten. Deze steekproef geeft op ZGT breed niveau een representatief en betrouwbaar
beeld van de ervaringen van patiënten. De uitkomsten van de voorjaarsmeting zijn geanalyseerd
op trends en ziekenhuisbrede verbeterpunten. Tijdens de kwartaalgesprekken worden met het RVE
management de CQi resultaten (uitkomsten en acties) per specialisme besproken.
Vertel het ons
Op poliklinieken, verpleegafdelingen en op de website kunnen patiënten het vertel het ons
formulier invullen. Hierop kunnen patiënten laagdrempelig hun verhaal, ervaringen, suggesties en
ideeën kwijt en kunnen ze aangeven of ze een reactie willen van ZGT.
Spiegelbijeenkomsten
In de ZGT is eind 2013 ervaring opgedaan met het voeren van een spiegelbijeenkomst door het
houden van een drietal bijeenkomsten onder begeleiding van een externe gespreksleider. De
reacties van betrokkenen, zowel de patiënten als de zorgverleners van ZGT, waren zeer positief.
ZGT heeft daarop besloten deze methodiek structureel in te gaan zetten. In september 2015 zijn in
ZGT tien medewerkers geschoold voor het begeleiden van een spiegelbijeenkomst. In het kader
van deze training zijn er in oktober en in december spiegelbijeenkomsten uitgevoerd. Uitgangspunt
is dat in ZGT minimaal vijf spiegelbijeenkomsten per jaar worden gehouden.
Mystery Visit
In 2015 is de Mystery Visit een vast onderdeel geworden van het patiëntenfeedbacksysteem van
ZGT. ZGT beschikt over acht mystery visitors die onaangekondigd afdelingen en poliklinieken
bezoeken, waarbij ze aan de hand van een kijklijst beoordelen hoe de gastvrijheid en
patiëntveiligheid op een afdeling of polikliniek is geborgd. In 2015 zijn alle poliklinieken van ZGT op
deze wijze beoordeeld. De uitkomsten van een mystery visit worden teruggekoppeld aan het
unithoofd en vervolgens besproken in het teamoverleg.
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

23

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).
De klachtencommissie heeft in 2015 21 klachten ontvangen. Hiervan zijn 14 klachten niet in
behandeling genomen om de volgende redenen:
7 klachten zijn doorgezet naar de klachtenbemiddeling;
2 klachten waren alleen ter informatie;
5 klachten waren bedoeld voor derden.
In 2015 zijn er dus in totaal 7 nieuwe klachten door de klachtencommissie behandeld. Ook zijn er
nog 2 klachten uit 2014 behandeld, wat het totaal op 9 brengt.
Deze klachten
Aantal in
behandeling
genomen
klachten
9

zijn als volgt onderverdeeld:
Klachten
Aantal gegrond
onderverdeeld in verklaarde
aantal
klachtonderdelen
klachtonderdelen
28

9

Aantal klachten
waarover de
klachtencommissie
advies heeft
uitgebracht
2 aanbevelingen

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. Een keer per jaar vindt overleg plaats tussen de
voorzitters van de klachtencommissie en de Raad van Bestuur. Afgesproken is dat de (vice-)
voorzitter van de medische staf bij dit overleg aanschuift. In het overleg worden aanbevelingen,
algemene zaken en relevante aandachtspunten besproken.
Bemiddeling van klachten door de klachtenbemiddelaars
In 2015 is een derde klachtenbemiddelaar in tijdelijk dienstverband aangesteld ( 07-09-2015) ter
ondersteuning van de twee klachtenbemiddelaars. Veruit de meeste van de ontvangen klachten
zijn door hen via bemiddeling opgelost. In 2015 hebben zij in totaal 306 klachten ontvangen.
De klachten bij de klachtenbemiddelaars hadden in 2015 betrekking op de volgende aspecten:
Accommodatie
Bejegening
Coöperatie
Deskundigheid
Financiën
Informatieverstrekking
Privacybewaking
Toegankelijkheid
Zorgvuldigheid van Zorg

5
38
9
20
7
67
2
39
119

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 de zorgverlening.
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Daarnaast geven ze een beeld over hoe de zorgverlening wordt ervaren door de afnemers hiervan.
Deze informatie wordt in de organisatie gebruikt om de geleverde zorg te verbeteren. De
verbetermaatregelen worden in werkoverleggen besproken.

4.3

Gastvrijheid

Sinds 2013 heeft ZGT onder de naam ‘Wij zijn ZGT’ een eigen gastvrijheidsconcept ontwikkeld en
geïmplementeerd. 2015 stond voor gastvrijheid in het teken van het verder ontwikkelen en
verankeren van de behaalde resultaten. Een cruciale rol hierin spelen alle medewerkers, maar in
het bijzonder het netwerk van circa 40 gastvrijheidscoaches en meer dan 100
gastvrijheidsambassadeurs. De coaches en ambassadeurs zijn medewerkers van ZGT die naast hun
reguliere werkzaamheden gastvrijheid als aandachtsgebied hebben. Elke afdeling in ZGT heeft op
deze wijze een eigen coach of ambassadeur die samen met leidinggevenden en hun collega’s
werken aan het steeds weer onder de aandacht brengen en verder ontwikkelen van gastvrijheid op
hun afdeling. In 2013 en 2014 zijn 40 coaches opgeleid. In vervolg hierop heeft ZGT in 2015 een
eigen training voor de ambassadeurs ontwikkeld en zijn 12 trainingen verzorgd. Het goed
doorlopen van deze training is voorwaarde voor het ambassadeurschap. Tijdens een feestelijke
ceremonie in september zijn de ambassadeurs geïnstalleerd door de Raad van Bestuur.
Vanuit de projectorganisatie gastvrijheid is structureel contact met de coaches en ambassadeurs
onderhouden over de ontwikkelingen en verbeterplannen op afdelings- en RVE-niveau. Ook zijn
gespreken gevoerd met de bedrijfskundig managers en hoofden van stafafdelingen over de
ontwikkeling van het ZGT gastvrijheidsconcept. Nieuwe ZGT medewerkers hebben via de
introductieworkshops, gegeven door eigen coaches, kennis gemaakt met gastvrijheid binnen ZGT.
Vervolgens werden zij op de eigen werkplek ingewijd in het thema gastvrijheid door hun eigen
afdelingscoach/-ambassadeur.
Gedurende het jaar is er aandacht besteed aan de cultuurthema’s: ‘aandacht voor elkaar’, ‘plezier
in het werk’ en ‘trots op ZGT’. Hiervoor is aandacht gevraagd door het inzetten van
pluimenkaarten, een gezellige lunch met collega’s op de dag van de medewerker en een
kerstballenactie.
In maart 2015 is ZGT geaudit door gastvrije zorg met sterren. Na de presentatie van de resultaten
heeft ZGT besloten hier geen vervolg aan te geven. Dit omdat onvoldoende meerwaarde is ervaren
aan dit meetinstrument in relatie tot de door ZGT ingezette feedbackinstrumenten. De coaches en
ambassadeurs zijn gedurende het jaar steeds betrokken, geïnformeerd en geïnspireerd door middel
van nieuwsbrieven en inspiratiebijeenkomsten.
In een viertal lunchafspraken schoven de medisch specialisten aan tafel bij de patiënt. Voor de
patiënten een waardevolle ervaring om feedback te geven over hun behandeling en verblijf, voor
specialisten een manier om op een andere wijze in contact te treden met de patiënt en van hen te
vernemen dat wat voor hen belangrijk is voor, tijdens en na hun behandeling. De informatie die
deze bijeenkomsten opleverden, werd gedeeld met de medisch en bedrijfskundig managers en de
coach en daar waar nodig opgenomen in het verbeterplan.

4.4

Zorg

4.4.1 Leefstijl en preventie
ZGT zet met de meerjarenbeleidsvisie actief in op leefstijl en preventie. Op het gebied van leefstijl
en preventie biedt ZGT diverse activiteiten, zoveel mogelijk dicht bij 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.
4.4.2 Oncologische zorg
Het oncologisch centrum van ZGT heeft de ambitie om een belangrijke aanbieder van oncologische
zorg te blijven. Dit maakt regionale afspraken ten aanzien van concentratie en spreiding van
oncologische zorg in de regio noodzakelijk, omdat landelijke kwaliteits- en volumenormen steeds
verder aangescherpt worden. In 2014 heeft ZGT een intentieverklaring getekend om met het
Medisch Spectrum Twente en Streekziekenhuis Koningin Beatrix een formeel
samenwerkingsverband aan te gaan, om zo de beste kwaliteit van oncologische zorg voor patiënten
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in de regio te behouden. Gedurende het jaar 2015 is onderzoek gedaan naar mogelijke vormen van
samenwerking. Er wordt gezocht naar een passende vorm waarbij sprake is van samenwerking,
maar tegelijkertijd niet de concurrentie dusdanig beperkt wordt dat het nadelige effecten heeft
voor verzekeraars en/of patiënten. In 2016 wordt hierover besluitvorming verwacht. Ondertussen
is er gedurende 2015 intern hard gewerkt aan innovatie en kwaliteitsverbetering. Belangrijk om te
noemen is dat begin 2015 de eerste operaties voor prostaatkanker en slokdarmkanker zijn
uitgevoerd op de operatierobot. Dit heeft succesvol uitgepakt. Op het gebied van digitalisering zijn
belangrijke stappen gezet in het regionaal uitwisselen van bestanden en beelden voor
patiëntenbesprekingen. Daarnaast is het eerste patiëntvolgsysteem in het digitaal mammadossier
ingericht voor het sturen op kortere doorlooptijden. Dit laatste is vrij uniek in Nederland. De
komende jaren wordt dit voor meer zorgpaden ingericht. In december werd de
meerjarenbeleidsvisie ZGT 2020 vastgesteld. De oncologie is hierin als belangrijk aandachtsgebied
voor de komende jaren benoemd, waarbij de volgende vier aandoeningen de speerpunten zijn:
borstkanker, huidkanker, slokdarm/maagkanker en prostaatkanker.
4.4.3 Procesgestuurde zorg
In het procesgestuurde zorgmodel voor de klinische afdelingen heeft de verpleegkundige de taak
om de uitvoering van het behandelplan te coördineren voor de aan hem of haar toegewezen
patiënten. Hierbij vindt taakdelegatie plaats naar zorgassistenten en gastheren/vrouwen. Er zijn
een aantal patiëntgebonden variabelen die bepalen hoeveel patiënten er aan één verpleegkundige
toegewezen kunnen worden. In samenwerking met het Wetenschapsbureau ZGT is een
meetinstrument ontwikkeld wat geleid heeft tot een norm voor patiëntentoewijzing in de kliniek. In
2015 hebben leidinggevenden dit meetinstrument gebruikt om patiëntentoewijzing vorm te geven
op hun afdeling. Daarbij is tevens taakdifferentiatie toegepast.
4.4.4






4.5

Voorzieningen voor cliënten
Per januari 2015 biedt ZGT aan zwangere vrouwen thuismonitoring aan. Door de
behandelend gynaecoloog wordt bepaald welke zwangere hiervoor in aanmerking komt.
ZGT thuismonitoring is een intensieve bewaking van de patiënt en haar ongeboren kind in
de thuissituatie, onder deskundige en medische begeleiding. Met ZGT thuismonitoring kan
in veel gevallen een ziekenhuisopname worden voorkomen.
ZGT biedt per oktober 2015 een gratis pendelservice aan voor patiënten van ZGT tussen de
beide ziekenhuislocaties. Dit is mede vanwege het verder doorvoeren van de
locatieprofielen, waardoor voor patiënten bepaalde zorg naar de andere locatie verplaatst
is, terwijl het voor de patiënt soms wenselijker is om voor deze zorg naar de vroegere
locatie te komen. Patiënten kunnen nu naar de locatie komen die hen het beste uitkomt, en
via de gratis pendelservice naar de locatie gaan waar zij hun afspraak hebben.
Geïnteresseerden hebben in 2015 meerdere malen een live-operatie kunnen volgen. Er zijn
live-uitzendingen geweest van twee operaties door plastische chirurgie en van één operatie
door urologie, die met behulp van de Da Vinci robot Xi is uitgevoerd. Van deze
uitzendingen zijn samenvattingen op de website geplaatst. ZGT hoopt hiermee bij te
dragen aan een goede en volledige voorlichting aan patiënten en hun naasten.

Informatievoorziening, ICT, onderhoud en gebouwen

4.5.1 Informatievoorziening
Het Stafbureau Informatievoorziening realiseert een betrouwbare, gebruikersvriendelijke,
doeltreffende en doelmatige informatiehuishouding ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen.
Daartoe behoort het inventariseren van processen, het vereenvoudigen van registraties en het
verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens. Informatievoorziening is ondersteunend bij het
inrichten van de werkprocessen, de bestuurlijke besluitvorming binnen ZGT en het afleggen van
verantwoording aan derden. Deze proces-, stuur- en verantwoordingsinformatiebehoefte bepaalt
de inrichting van de informatiehuishouding. Hieronder volgt een opsomming van een aantal
projecten dat het stafbureau in 2015 opgepakt en afgerond heeft.


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. In
oktober 2015 heeft de vakgroep Oogheelkunde als laatste vakgroep het digitale dossier in
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gebruik genomen. De ZGT Academie organiseert de scholing voor alle gebruikers van een
digitaal 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. Tevens waken zij over een uniform gebruik- wijziging
van de dossiers.
Para-perimedisch dossier
Inmiddels werken de para- en perimedici (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek,
medisch maatschappelijk werk en medische psychologie) in EZIS vanuit hun eigen dossier.
Hiermee wordt een verbinding gelegd met zowel het medisch- als het verpleegkundig
dossier.
Nederlandse Triage Standaard voor de SEH
Met de NTS wordt de verpleegkundige op de SEH ondersteund bij het bepalen van de juiste
urgentie en zorginzet. Door NTS wordt de samenwerking tussen de huisartsen,
ziekenhuizen en ambulancediensten eenvoudiger en efficiënter. Men gebruikt nu dezelfde
classificaties en adviezen en spreekt daardoor als het ware ‘één taal’.
LBZ-ICD 10
Vanaf juni 2015 heeft ZGT de verplichting om bij elk nieuw subtraject, zowel bij een nieuw
geopende Diagnose Behandelcombinatie als bij een verlengde DBC, de ICD-10 medische
diagnose vast te leggen. Dit is enerzijds voor het medische traject, o.a. voor de
aanlevering aan de Landelijke Basisregistratie Zorg en het vaststellen van de HSMR
(mortaliteitcijfers). Anderzijds voor het financiële traject, het koppelen van de ICD-10
medische diagnose aan de DBC, de aanlevering aan het DBC-Informatiesysteem. Het
vermelden van de ICD-10 op de nota naar de zorgverzekeraar is op laste van het College
Bescherming Persoonsgegevens uitgesteld. De specialist legt deze hoofddiagnose en de
eventueel daarbij behorende nevendiagnose gestructureerd vast en de ICD-10 diagnose
wordt via de mapping afgeleid. De medisch codeur ondersteunt de specialist, controleert de
klinische trajecten en zal aanvullend hierop een belangrijke rol spelen in de ondersteuning
bij de te registreren nevendiagnoses.
DICA knop
Om de registratie van DSCA (Dutch Surgical Colorectal Audit, deze audit registreert de
resultaten van darmkankeroperaties) en DUCA (Dutch Upper GI Cancer Audit, in deze audit
worden de resultaten van de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker
geregistreerd ) te vereenvoudigen is voor de afdeling chirurgie een DICA-knop in EZIS
ontwikkeld. De DICA knop is een oplossing van DICA voor Chipsoft EZIS ziekenhuizen die
als doel heeft om de registratielast omlaag te brengen. Deze knop heeft als grote voordeel
dat gegevens vastgelegd in het EPD gekoppeld kunnen worden aan de beantwoording van
de DICA-vragenlijsten. Hierdoor wordt dubbele registratie voorkomen.
MTH team mobile device
Parallel aan de ontwikkeling van het EPD is er een pilot gestart om de mogelijkheden te
onderzoeken dat de verpleegkundigen bij de patiënten thuis informatie in kunnen zien, de
rapportage vastleggen en in de agenda te plannen. Uit de pilot is het gebruik van een iPad
als beste keus naar voren gekomen. Deze zal tegelijk met het EPD in maart 2016 in
gebruik worden genomen.
Monaco
Op 21 mei is een nieuwe versie van Monaco live gegaan. Doelstelling bij dit project is
implementatie en in gebruikname van het dienstroostersysteem Monaco Suite, inclusief de
modules dienstroosterplanning, werkplekplanning, analytics en webportaal.
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.

In 2015 is de uitrol van het patiëntenportaal voortgezet. Het ZGT patiëntenportaal is inmiddels
toegankelijk voor de patiënten van de vakgroepen Psychiatrie, Urologie, Interne Geneeskunde,
Plastische Chirurgie, MDL, Dermatologie, Gynaecologie, Verloskunde, Chirurgie/Heelkunde,
Borstkliniek, Radiologie, KNO, Neurologie, Cardiologie, Kaakchirurgie en voor mensen met diabetes
die een fundusfoto willen laten maken. Naast online afspraken planning behoren ook e-consulten
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en online vragenlijsten tot de mogelijkheden. De vakgroepen hebben zelf kunnen aangeven welke
van deze mogelijkheden ze op het portaal beschikbaar willen stellen voor de patiënt. Daarnaast zijn
in 2015 de voorbereidingen getroffen om in 2016 de patiënt inschrijving vanuit huis mogelijk te
maken, gebruik te kunnen maken van de sms functionaliteit en online folders te kunnen
toewijzen.
4.5.2 ICT
In 2014 – 2015 is een belangrijk deel van de kantoorautomatisering omgeving vervangen.
Voor de gebruikers betekent dit dat nu op alle thin client computers snel kan worden ingelogd en
de gebruiker zijn sessie gedurende een hele dag met zich mee neemt naar andere thin clients
waarop hij/zij werkt. Op met name de verpleegafdelingen kan dit ook met behulp van de ID pas.
Ook is Single Sign On verder uitgerold zodat de gebruiker eenvoudiger en sneller kan inloggen op
die applicaties waarvoor een autorisatie is afgegeven. De integratie van de verschillende
deelsystemen tot een ruim opgezet elektronisch patiëntendossier is in 2014 onderscheiden met de
belangrijke HIMSS stage 6 onderscheiding.
Daarnaast is er vooral achter de schermen veel veranderd om ook te kunnen blijven voldoen aan
de toenemende groei m.b.t. werkplekken (van 2500 in 2013 naar circa 2900 in 2015) en de steeds
hogere eisen die worden gesteld aan de verschillende applicaties. Zo zijn diverse oude applicaties
inmiddels vervangen door nieuwere versies met over het algemeen meer functionaliteit ten
opzichte van de oudere versie. Ook de Citrix farm waarop dagelijks gemiddeld 1400 mensen
gelijktijdig werken is volledig vervangen door een nieuwe omgeving, die is voorbereid op de
toenemende groei van het gebruik van grafische toepassingen en het gebruik van multimedia zoals
dit naar verwachting zal worden gebruikt in het nieuw in gebruik te nemen Learning Management
System. Niet in de laatste plaats is er ook veel aandacht besteedt aan het veiliger maken van het
ICT Landschap. Dit geldt zowel voor onheil van zowel buitenaf als van binnenuit. Dit om te
voorkomen dat er door ongewenste software, bestanden door virussen en malware worden
aangetast. Ook maatregelen door om toegang tot de informatiesystemen via internet door
kwaadwillenden te voorkomen. En veilig toegang te kunnen bieden aan de patiënten via het
Patiënten portaal is van groot belang. De verplichte DigID audit waarmee ZGT hiermee
aantoonbaar kan voldoen aan de gestelde eisen wordt jaarlijks met succes afgesloten.
4.5.3 Gebouwen en onderhoud, Veiligheid van gebouwen en systemen
In 2015 is een update gemaakt van het bestaande masterplan Meerjaren Onderhoud, geldend
voor de periode 2015-2035. Ook is er in 2015 voor gekozen om alle relevante onderhoudsdata vast
te leggen in het software pakket Plandatis. Jaarlijks wordt op basis van risicoafweging een
werkplan gemaakt, de uitvoering daarvan is geborgd. Het werkplan wordt jaarlijks voorgelegd aan
en vastgesteld door de Raad van Bestuur. ZGT kan op basis van dit Meerjaren onderhoudsplan, het
geplande jaarlijkse preventieve onderhoud en de borging op basis van ‘Quality for Medical
Technology’ (QMT) systematiek, uitgaan van goed onderhouden en veilige installaties en
gebouwen. ZGT is door TÜV QMT-gecertificeerd voor gebouw gebonden installaties voor de clusters
elektriciteit, water, medische gassen en luchtbehandeling.
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4.6

Samenleving en belanghebbenden

4.6.1 Economische meerwaarde voor de omgeving
ZGT neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door een hoogwaardige kwaliteit van zorg
zo kosteneffectief mogelijk te bieden. ZGT speelt vanwege haar grote omvang een belangrijke rol
in de werkgelegenheid en opleidingsplaatsen binnen de regio.
4.6.2




4.6.3




Steun aan maatschappelijke doelen
De stichting ZGT Overzee brengt kennis en – voor zover mogelijk - (overgebleven)
materialen naar met name landen in Afrika. ZGT is de preferred supplier voor de stichting.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door medici en niet-medici van ZGT. Zij doen
dit op vrijwillige basis. Medewerkers kunnen aangeven of zij vrijwillig één euro (of meer)
per maand willen doneren aan ZGT Overzee. ZGT Overzee werkt niet alleen, maar krijgt
ondersteuning. Dat zijn soms financiële bijdragen, materialen of informatie. ZGT Overzee
werkt op dit moment samen met:
o Stichting Medic Foundation
o Stichting Twentsewens Ambulance
Vanuit ZGT sponsoren we collega’s die zich sportief inzetten voor een goed doel, dat waren
vorig jaar:
o Sponsorloop ICT Team
o Deelname aan de Roparun
o Deelname aan de Strong Sister Run
o Schaatsen voor de weissensee4kids
Deelname aan activiteiten in de omgeving
Medical Team: ZGT heeft een team van medici en paramedici die klaarstaat voor
evenementen in de regio. In 2015 is dit team ingezet bij:
o FBK games
o Wielerronde Overijssel
o Wielerronde van Twente
o Graven Alleeloop Almelo
o Motorcross Twente
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.

4.6.4 Milieubeleid
In 2015 zijn beide locaties bezocht door toezichthouders (gemeente Almelo en Hengelo, alsmede
het Waterschap Vechtstromen en Vitens):

Op 13 januari 2015 is de drinkwaterinstallatie op bovengenoemd bezoekadres
gecontroleerd door een controleur van Vitens. De controleur heeft geen situaties
aangetroffen die een vervuiling van het drinkwater kunnen veroorzaken.

Op 16 oktober en 3 november 2015 heeft een handhaver van de Gemeente Almelo een
bezoek gebracht aan ZGT Almelo i.v.m. de controle op de Wet Milieucontrole en de Wet
Bodembescherming. De bevindingen zijn verwerkt in een plan van aanpak.

Op 20 november 2015 heeft een handhaver van het Waterschap Vechtstromen een bezoek
gebracht aan ZGT Hengelo. Tijdens dit bezoek heeft hij een controle uitgevoerd in het
kader van het naleven van de Afvalwatervoorschriften. Hij heeft tijdens zijn bezoek geen
overtredingen geconstateerd.
4.6.5




Gevaarlijke stoffen
Audits Gevaarlijke Stoffen
In 2015 is op 1 mei en 3 november 2015 is een audit Gevaarlijke Stoffen uitgevoerd door
de veiligheidsadviseur van de EVO. Hij constateerde dat ZGT op de goede weg blijft;
terugkijkend op de nulmeting die in 2013 is gehouden, zijn grote veranderingen
doorgevoerd. De mentaliteit en werkwijzen van de medewerkers zijn veranderd in positieve
zin en instellingsbreed, waarvoor de organisatie de complimenten ontvangen heeft.
Opleiding ‘werken met gevaarlijke stoffen’
De veiligheidsadviseur van EVO verzorgt voor medewerkers die werken met gevaarlijke
stoffen of deze transporteren regelmatig theoretische trainingen. Door de BHV-instructeur
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zijn nu ook praktische trainingen ‘werken met gevaarlijke stoffen’ gegeven aan deze
groepen. Daarnaast wordt het onderwerp gevaarlijke stoffen ook meegenomen in de BHVtrainingen.
4.6.6 Crisisbeheersing en rampenopvang
ZGT wil werken volgens een actueel en praktisch toepasbaar Crisisplan dat ZGT breed bekend is in
de organisatie. Sleutelfunctionarissen en medewerkers van afdelingen die in een dergelijk situatie
opgeschaald moeten worden hebben kennis van het Crisisplan en zijn geoefend.
Vanuit bureau Fysieke Veiligheid wordt het crisisplan als volgt aangeboden in de organisatie:

Presentatie/informatie over het crisisplan per afdeling;

Workshop om de onderwerpen in het afdelingscrisisplan helder te krijgen, zodat dit
kan worden opgesteld door de afdeling zelf;

Training van crisissituaties afdelingsspecifiek;

Oefening van crisissituaties, waarbij een opbouw wordt gehanteerd van de eigen
afdeling naar een steeds groter aandachtsgebied.
De informatie die tijdens deze oefeningen wordt verzameld is, wordt gebruikt als input voor de
volgende versie van het crisisplan. Daarmee wordt het proces geborgd.
Belangrijkste aandachtspunten/ verbeterpunten
In 2015 is veel aandacht besteed aan de werkwijze die in het geïntegreerde crisisplan wordt
gehanteerd: een gefaseerde opbouw van de crisisorganisatie op basis van 7 kritische factoren die
voor verstoring in de bedrijfsprocessen kunnen zorgen. Om de organisatie snel met de nieuwe
werkwijze vertrouwd te maken zijn de presentaties en de workshops gecombineerd.
In oktober 2015 is het geïntegreerd crisisplan verspreid, waarbij nadrukkelijk is aangegeven dat
ook het afdelingscrisisplan onderdeel is van het crisisplan.
4.6.7 Duurzaamheid
In 2015 zijn 3 businesscases opgesteld om te onderzoeken wat de haalbaarheid/betaalbaarheid
van duurzame oplossingen voor ZGT is:
1. Vervangen bedpan spoelers door disposable-shredders:
Deze businesscase viel helaas erg onvoordelig uit voor ZGT, daarom is besloten hier van af
te zien.
2. Zonnepanelen:
Over deze businesscase zal de Raad van Bestuur begin 2016 een besluit nemen.
3. Lakesource koeling in ZGT Almelo:
Over deze businesscase zal de Raad van Bestuur begin 2016 een besluit nemen.

4.7

Samenwerking

4.7.1 Samenwerking met andere ziekenhuizen
Sinds 2013 werkt ZGT samen met MST in de vorm van de Twentse Medische Corporatie (TMC).
Diverse initiatieven hebben vanuit dit samenwerkingsverband al geleid tot een intensieve
samenwerking in verschillende vormen, zoals afspraken over de geboortezorg, het vormen van een
gezamenlijk pijncentrum, concentratie van de gynaecologische oncologie en afstemming op het
gebied van oncologische zorg. In 2015 zijn voorbereidingen gestart met betrekking tot
samenwerking op het gebied van de mond-, kaak, - en aangezichtschirurgie en radiologie/nucleaire
geneeskunde. Met MST en het Deventer Ziekenhuis is ZGT in 2015 een samenwerkingsverband
aangegaan voor het behoud van de verpleegkundige vervolgopleiding in de regio, door overname
van het Centraal Instituut voor Verpleegkundig Vervolgonderwijs (CIVO). Effectuering hiervan vindt
plaats per 2016.
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 is.
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De patiënten worden door deze samenwerking beter en sneller geholpen. De huisartsenpost (HAP)
Hengelo heeft formeel ingestemd om de HAP - net als in Almelo - te huisvesten op dezelfde locatie
als de SEH Hengelo. Om de inhuizing te realiseren dient eerst een verbouwing uitgevoerd te
worden. Deze zal in 2016 plaatsvinden. 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. In 2015 heeft ZGT deelgenomen aan het Zorgnetwerk Zenderen, waarin een
vertegenwoordiging van huisartsen, ziekenhuizen (MST en ZGT) en Menzis deelneemt. Doel van
het netwerk is tot afstemming en samenwerking tussen de eerste en tweede lijn te komen. Hierbij
is een aantal thema’s benoemd: eenmalig consult medisch specialist, wondzorg, CVRM,
osteoporose en medicatieoverdracht. 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 gesprekken met betrekking tot de
zorgcontractering en heeft bestuurlijk overleg met zorgverzekeraars waarbij productieafspraken en
concentratie & spreiding van zorg belangrijke gespreksonderwerpen zijn. Ook worden de
zorgverzekeraars met de meeste verzekerden door ZGT betrokken bij de wijzigingen in het
zorgaanbod en de spreiding en concentratie van zorg.
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.
4.7.5 Samenwerking met universiteiten en hogescholen
De komende jaren blijft ZGT de lopende samenwerking met universiteiten en hogescholen op
gebied van zorg, onderwijs en onderzoek voortzetten en inspelen op nieuwe kansen en
ontwikkelingen die zich voordoen. ZGT werkt o.a. nauw samen met de Universiteit Twente en
Saxion, voornamelijk op het gebied van veilige toepassing van technologie in de zorg. De
samenwerking draagt bij aan verbetering en vernieuwing van de dienstverlening van zowel de
opleidingsorganisatie als de zorgorganisatie.
4.7.6 Patiëntenorganisaties
ZGT werkt met patiëntenorganisaties samen bij het uitwerken van specifieke zorgpaden. Daarnaast
organiseert ZGT in samenwerking met patiëntenorganisaties inloopspreekuren voor patiënten. Bij
keuzes over concentratie en spreiding van zorg worden patiëntenorganisaties als belangrijke
stakeholders gezien.
4.7.7 KIECON
In samenwerking met Aveleijn, Accare, MST, en ‘t Roessingh is ZGT in 2015 een project gestart om
te komen tot een regionaal centrum voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen (KIECON= KInder
Expertise Centrum Oost-Nederland). Genoemde partijen hebben op 10 november 2015 een
samenwerkingsovereenkomst getekend.
4.7.8 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 expertisecentra, etc. Een belangrijke
randvoorwaarde in samenwerking en ketenzorg is dat er op een veilige manier patiëntgegevens
uitgewisseld kunnen worden. In de regio Twente werken zorgaanbieders al geruime tijd samen aan
elektronische informatie-uitwisseling. Dit wordt gedaan binnen ZorgNetOost (ZNO).

31

4.8

Medewerkers

4.8.1 Personeelsbeleid
ZGT streeft naar een aantrekkelijk werkgeverschap. Dat betekent dat op adequate wijze wordt
ingespeeld op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. ZGT wil een organisatie zijn die talent weet
aan te trekken, te ontplooien en te waarderen. Door een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket,
strategische personeelsplanning, innovatieve en eigentijds recruitment biedt ZGT het hoofd aan
schaarste vraagstukken in de personeelsvoorziening. Daarnaast worden er ruime
ontplooiingsmogelijkheden geboden aan medewerkers, zowel binnen ZGT als ook daarbuiten.
ZGT streeft naar betrokken, flexibele en loyale medewerkers die er trots op zijn dat ze bij ZGT
werken en iedere dag met plezier naar hun werk gaan. ZGT zet in op duurzame inzetbaarheid van
medewerkers. Het werkvermogen wordt methodisch gevolgd conform het van model ‘Huis van
werkvermogen’ en waar nodig wordt op afdelings- of individueel niveau actie ondernomen.
Belangrijke beleidsthema’s zijn: persoonlijk leiderschap, aandacht voor Management Development,
duurzame inzet van mensen in een (sociaal) veilige en aantrekkelijke werkomgeving, zodat de
beste zorg voor de patiënten beschikbaar is.
Individuele medewerkers dienen op hun beurt zelf proactief verantwoordelijkheid te nemen voor
hun inzetbaarheid op het gebied van gezondheid, competentie en motivatie. Indien nodig, kunnen
zij gebruik maken van één van de instrumenten die vanuit aantrekkelijk werkgeverschap worden
aangeboden. Op deze wijze blijven de medewerkers zowel fysiek als mentaal in beweging en zo
duurzaam inzetbaar voor de arbeidsmarkt.
4.8.2 Opleidingen, onderwijs en onderzoek
Als groot, topklinisch ziekenhuis, met 14 medisch-specialistische opleidingen en vrijwel alle
zorgopleidingen, investeert het ziekenhuis in opleiding, onderzoek en onderwijs.
Veel aandacht gaat daarnaast uit naar bij- en nascholingen op onder meer het gebied van
patiëntveiligheid, weerbaarheid van medewerkers en de bij- en nascholing van MBO opgeleide
verpleegkundigen in HBO competenties.
In het verslagjaar heeft het ziekenhuis samen met MST, UT en Menzis weer vouchers uitgereikt aan
onderzoekers van de drie instellingen om veelbelovende onderzoekstrajecten te stimuleren. De
ambities die ZGT heeft op het gebied van onderzoek en wetenschap komt tot uitdrukking in een
groot aantal publicaties en presentaties door ZGT medewerkers. Naast onderzoek en publicaties1
door medici is sprake van een toenemend aantal andere zorgverleners die ook bijdragen aan het
wetenschappelijke klimaat binnen ZGT. Een en ander wordt niet alleen vanuit de ZGT Academie
ondersteund, ook de nieuwe Centrale Wetenschap Commissie heeft hierin een belangrijke taak.
ZGT heeft de ambitie om de STZ status te behalen. Zodra de bouw van de nieuwe IC duidelijk is en
de bijhorende kwaliteitsvisitatie met goed gevolg is afgelegd zal ZGT bij STZ de aanvraag indienen.
In de loop van het jaar is de bouw van de nieuwe Academie gestart en naar verwachting wordt in
februari 2016 het eerste deel van de nieuwbouw op de 6e etage in gebruik genomen.

4.9

Financieel beleid

Het financiële beleid van ZGT is gericht op een structureel goede vermogenspositie. Voortdurend
wisselende externe factoren en overheidsbeleid beïnvloedden dit in de afgelopen jaren in sterke
mate. De toenemende marktwerking en zorginkoop door zorgverzekeraars, evenals de stringentere
eisen die banken stellen aan het verstrekken en verlengen van leningen, maken dat voor de
continuïteit van de organisatie een goede vermogenspositie steeds belangrijker wordt. De bepaling
van de omzet als gevolg van de steeds weer wisselende productstructuur en regelgeving blijft een
van de belangrijkste aandachtspunten voor het ziekenhuis. Dit zal ook de komende jaren behoorlijk
de aandacht van het management vragen.
4.9.1 Financieel resultaat 2015
Het Eigen Vermogen van het concern – Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente – bedraagt
€ 62,3 miljoen.
Het resultaat 2015 is als volgt:
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente: € 5,2 mln. positief, waarvan:
Stichting Ziekenhuisgroep Twente: € 5,9 mln. positief
Overige concernonderdelen: € 0,7 mln. negatief.
1

In de bijlage is een lijst met alle wetenschappelijke publicaties in 2015 opgenomen

32

Ter versterking van de vermogenspositie is de doelstelling om ieder jaar tenminste 2% marge te
realiseren. Voor 2015 was een structureel positief exploitatieresultaat voor het ziekenhuis van
€ 4,9 miljoen begroot. Het uiteindelijke resultaat van € 5,9 mln. ligt hiermee 21% boven het
begrote resultaat.
Het resultaat voor de overige concernonderdelen bedraagt € 0,7 mln. negatief.
Het gemiddeld aantal personeelsleden van Stichting ZGT op basis van fulltime eenheden is gelijk
gebleven. De totale personeelskosten zijn gestegen met 2,8%.
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
Financiële baten en lasten
Resultaat
Resultaatratio (resultaat/opbrengsten)

2015
331,2
319,4
-5,8
5,9
1,79%

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

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

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

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

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

2015
67,4
20,34%
20,25%

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

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

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

2011
39,7
16,12%
11,70%

Liquiditeit
Quick ratio
Current ratio

2015
75,14%
80,65%

2014
61,90%
60,29%

2013
64,82%
75,79%

2012
2011
84,29% 114,33%
91,35% 104,95%

Conform de beleidsdoelstellingen zijn de vermogenspositie en de solvabiliteit sterk verbeterd ten
opzichte van de periode voor 2013.
De liquiditeitspositie is verbeterd ten opzichte van 2014. Dit heeft te maken met de
bevoorschotting en facturatie in 2015. ZGT heeft een voorschot gekregen van de verzekeraars op
de productie van 2015. In het laatste kwartaal van 2015 was ZGT pas in staat de productie voor
2015 uit te factureren (net als de meeste ziekenhuizen). In 2015 heeft er een wijziging
plaatsgevonden in de DBC-systematiek. Hierbij is de looptijd verkort van 365 naar maximaal 120
dagen. Landelijk is afgesproken dat deze overgang volgens een conversiemethodiek moest
verlopen, waardoor er vertraging is opgetreden in de looptijd tussen het maken van de afspraken
met de zorgverzekeraars en de daadwerkelijke facturering. Als gevolg hiervan waren eind 2015
nog niet alle voorschotten terugbetaald aan de zorgverzekeraars. Deze terugbetaling zal in 2016
plaatsvinden.
4.9.2 Productieontwikkeling
Vorig jaar is al vermeld dat de in 2014 opnieuw gewijzigde definities van een aantal
productieparameters ertoe leiden dat een vergelijking van de productie over de jaren heen niet
meer mogelijk is. Daarenboven is in 2015 de zogenaamde “120 dagen doorlooptijdverkorting”
ingevoerd, waardoor een materieel aantal behandeltrajecten eerder wordt afgesloten dan in
voorgaande jaren (en er dus ook eerder vervolgtrajecten worden geopend in 2015). Hierdoor stijgt
structureel het aantal behandeltrajecten per jaar.
Met deze kanttekeningen zijn de volgende opmerkingen te maken ten aanzien van de
productieontwikkeling in 2015:
Het aantal geopende zorgproducten is ten opzichte van het voorafgaande jaar met 3,1%
gestegen; dit is dus een logisch gevolg van de 120 dagen doorlooptijdverkorting. Verder is
het aantal overige en ondersteunende producten met 11,4% toegenomen.
De gerealiseerde omzet voor al deze producten is in 2015 vrijwel gelijk aan die van 2014.
Het aantal poliklinische consulten is ruim 34.000 lager dan in het voorgaande jaar.
Mede als gevolg van de definitiewijzigingen in 2013 en 2014 daalt het aantal klinische

33

-

opnamen inclusief het aantal klinische observaties ook in 2015 (met ruim 400 opnames).
de gemiddelde verpleegduur is in 2015 gelijk gebleven met die in 2014: 4,7 verpleegdag.

4.9.3 Productie PAAZ 2015
De ingezette koers om de focus meer op ziekenhuispsychiatrie te richten, is duidelijk terug te zien
in de productie van de PAAZ 2015. T.o.v. 2014 is in 2015 het aantal GGZ DBC’s nog wat verder
gedaald (van 2042 naar 1813). Dit terwijl het aantal behandeluren en verblijfsdagen min of meer
gelijk is gebleven. M.a.w. in 2015 zijn de DBC’s relatief zwaarder dan in 2014. Gezien
bovenstaande verwachten wij dat de omzet op hetzelfde niveau zal blijven.
4.9.4 Investeringen
ZGT heeft in 2015 voor ruim € 14,5 miljoen geïnvesteerd.
De investeringen betreffen:
Investeringen in vastgoed
Medische en overige inventaris
ICT

€ 9,8 miljoen
€ 2,8 miljoen
€ 1,9 miljoen

De besluitvorming over investeringen in medische apparatuur en inventaris wordt voorbereid in de
Beleids- en Investeringscommissie (BIC), waarin medische staf en ziekenhuismanagement zijn
vertegenwoordigd.
De besluitvorming over investeringen in medische apparatuur en inventaris wordt voorbereid in de
Beleids- en Investeringscommissie (BIC), waarin medische staf en ziekenhuismanagement zijn
vertegenwoordigd.
4.9.5 Financiële instrumenten
ZGT maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die
de stichting blootstelt aan kredietrisico, renterisico, kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze
risico’s te beheersen heeft de Raad van Bestuur een Treasurystatuut vastgesteld, waarin het
financieringsbeleid is vastgelegd. Daarnaast beschikt ZGT over meerjaren liquiditeits- en
investeringsbegrotingen welke zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de
Raad van Toezicht.
4.9.6 Kredietrisico
ZGT loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa,
debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt € 126
miljoen. De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 52% geconcentreerd bij
drie grote verzekeraars.
4.9.7 Renterisico en kasstroomrisico
Het beleid van ZGT is om haar financieringen voor 100% aan te trekken met vastrentende
leningen. ZGT loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering
van bestaande leningen. Voor vorderingen en schulden met variabel rentende afspraken loopt ZGT
risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Om de variabiliteit van de variabel rentende
leningen te beperken heeft ZGT afgeleide rente-instrumenten afgesloten. Alle derivaten betreffen
reguliere intrest rate swaps waarbij ZGT een vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd
op het Euribor tarief ontvangt.
4.9.8 Liquiditeitsrisico
ZGT bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het
management ziet er op toe dat steeds voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om aan de
verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare
kredietfaciliteiten beschikbaar blijft zodat ZGT steeds aan de gestelde leningsvoorwaarden kan
blijven voldoen.
4.9.9 Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder de
vorderingen, effecten, liquide middelen, kortlopende schulden en langlopende schulden, benadert
de bijbehorende boekwaarde.
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4.10

Perspectief 2016-2020

De zorg is continu in beweging. ZGT beweegt mee, gedreven door externe invloeden én door
interne initiatieven en ambities. Er is vooruitgang in diagnostiek en behandelmethoden, er ontstaan
nieuwe samenwerkingsverbanden met externe partijen, er zijn initiatieven om de zorg anders te
organiseren en professionals maken zich nieuwe competenties eigen. Kortom: ZGT is een
ziekenhuis dat anticipeert op de veranderingen en continu werkt aan verbetering van de zorg en de
dienstverlening. Om de strategische koers voor de beleidsperiode tot 2020 te bepalen heeft ZGT de
balans opgemaakt. Het resultaat hiervan is de meerjarenbeleidsvisie ‘ZGT 2020’.
ZGT is zich ervan bewust dat het noodzakelijk is de komende jaren ingrijpende veranderingen en
innovaties te realiseren in de zorg- en dienstverlening. Nieuwe zorgconcepten, organisatievormen
en verdienmodellen zullen ontwikkeld moeten worden. Waar gewenst worden hiertoe nieuwe
samenwerkingsrelaties aangegaan. ZGT kiest hierbij niet voor een radicale transitie maar voor een
geleidelijke doorontwikkeling van het ziekenhuis in die gewenste richting.
De missie van ZGT is geherdefinieerd:
Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig
leven.
ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in onze regio en daarbuiten, met de beste
zorg, in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging.
Wij bieden onze (para)medische en verpleegkundige expertise aan op een gastvrije en
deskundige manier, in nauwe samenspraak met de patiënt en andere partijen.
ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt haar medewerkers
een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en
onderzoek centraal staan.
In deze missie staat de gezondheid van mensen centraal in plaats van het ziek-zijn. Dit
uitgangspunt heeft gevolgen voor het aanbod van ZGT, de werkwijze en de wijze waarop ZGT
georganiseerd is. Het vraagt om een meer innovatieve benadering van de zorg. Vanuit de visie van
ZGT omvat zorginnovatie, naast de medisch-inhoudelijke ontwikkeling van diagnostiek en
behandeling, de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten. Dit betekent dat ZGT, naast bestaande
zorg, nieuwe (vormen van) zorg- en dienstverlening zal ontwikkelen, en bepaalde zorg- en
dienstverlening aan anderen zal overlaten (substitutie).
De beleidskeuzes van ZGT in 2016-2020:
Het zorgaanbod van ZGT kenmerkt zich door:

Een breed aanbod, waar nodig in samenwerking met andere zorgaanbieders;

Speerpunten: ZGT beschikt op verschillende gebieden over bijzondere expertise. Op drie
van deze gebieden wil ZGT excelleren en een supraregionale positie verwerven. De drie
speerpunten zijn:
1. Metabool syndroom (met name: morbide obesitas en complexe diabetes)
2. Kwetsbare ouderen
3. Oncologische zorg op het gebied van prostaatkanker, slokdarm/ maagkanker,
borstkanker en huidkanker;

ZGT zet zich in voor de ontwikkeling van preventie;

ZGT realiseert topklinische zorg. Dit weerspiegelt de hoogwaardige medisch specialistische
expertise van ZGT, onderhouden door middel van onderzoek, onderwijs en opleiding, en
ingezet ten behoeve van de patiëntenzorg. Op deze topklinische functies heeft ZGT een
supraregionale functie en onderhoudt het samenwerkingsrelaties met universitaire centra.
De werkwijze van ZGT kenmerkt zich door:

Deskundigheid: ZGT ziet het toepassen, ontwikkelen en uitdragen van (para)medische en
verpleegkundige kennis ten behoeve van patiënten en andere zorgaanbieders als haar
kernfunctie. Dit in het brede spectrum van preventie, diagnostiek, verpleging en
behandeling;

Gastvrijheid: ZGT wil hét gastvrije ziekenhuis zijn, waar klanten (patiënten, hun naasten
en bezoekers) en medewerkers zich welkom voelen en loyaal zijn en blijven aan ZGT;

Co-makership: Het gezamenlijk vormgeven en uitvoeren van het zorgproces (preventie,
diagnostiek, behandeling, verpleging, revalidatie of nazorg) door de patiënt (en diens
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naaste omgeving) en zorgverlener. Meer en meer kan en zal de patiënt zelf ook een actieve
rol hebben in diagnostiek en behandeling. Technologische ontwikkelingen spelen hierbij een
belangrijke rol.
De organisatie van ZGT kenmerkt zich door:

Een netwerkstructuur: de traditionele ziekenhuisorganisatie, waarin alle typen van zorg
organisatorisch onder één dak zijn ondergebracht, biedt niet de ruimte en flexibiliteit om de
beoogde zorginnovatie tot stand te brengen. Er is dus ruimte nodig voor differentiatie.
Deze ruimte kan alleen ontstaan als er een zekere ‘ontvlechting’ plaatsvindt van het
ziekenhuis. Niet als doel op zich, maar om organisatorische eenheden te creëren met
onderlinge samenhang en met de nodige beleidsmatige ruimte om te kunnen inspelen op
nieuwe ontwikkelingen. Dit biedt de mogelijkheid voor ondernemerschap, innovatie en
ontwikkeling van effectieve samenwerkingsrelaties met andere partijen. ZGT ontwikkelt
zich tot een netwerkorganisatie die bestaat uit een kernziekenhuis met businessunits en
focusklinieken waarin ZGT een aandeel heeft;

Uit oogpunt van gezamenlijkheid en gelijkgerichtheid zal ZGT met de Coöperatie Medisch
Specialisten ZGT uitwerking geven aan modellen voor participatie van medisch specialisten.
Naast vormen van management- en bestuursparticipatie omvat dit (mogelijk) ook
juridische en economische participatie. Hierbij wordt de mogelijkheid open gehouden dat
ook andere partijen, zoals medewerkers, huisartsen en dergelijke gaan participeren.
Technologische innovatie:
ZGT zet in op technologische innovatie ter ondersteuning van de andere beleidsthema’s, waaronder
met name preventie, co-makership, en de speerpunten. De volgende kansrijke gebieden voor
technologische innovatie worden onderscheiden:

informatisering (big data /datamining) en communicatietechnologie (portals, app's, e.d.);

robotisering;

medische technologie (behandeling en diagnostiek);

processturing, capaciteitsmanagement, logistiek.
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Jaarrekening en overige gegevens
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1
2
3

18.064
225.380.369
1.557.322
226.955.755

14.288
234.184.288
1.462.417
235.660.993

4
5

3.529.967
3.577.667

3.263.222
0

6
7
9

5.948.421
59.575.031
61.785.614
134.416.701

5.622.293
52.911.652
4.254.533
66.051.700

361.372.456

301.712.693

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1.407
62.214.202
61.888
62.277.497

1.407
57.037.855
71.667
57.110.928

ACTIVA

Vaste activa

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

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

Ref.
PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Aandeel van derden
Totaal groepsvermogen

10

Voorzieningen

11

1.572.194

1.403.622

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

126.319.079

145.984.592

13

171.203.687

97.213.551

361.372.456

301.712.693

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015
Ref.

2015
€

2014
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties

16

286.177.134

229.526.535

Subsidies

17

9.801.209

8.839.253

Overige bedrijfsopbrengsten

18

39.657.239

38.202.363

335.635.582

276.568.151

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

19

150.535.316

146.794.377

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

23.676.836

22.564.459

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

22

47.200.000

0

Overige bedrijfskosten

23

101.915.485

94.648.300

Som der bedrijfslasten

323.327.638

264.007.136

BEDRIJFSRESULTAAT

12.307.945

12.561.014

-7.138.514

-8.040.134

5.169.431

4.520.880

2.338

-11.339

5.171.769

4.509.541

4.583

-22.226

5.176.351

4.487.315

2015
€

2014
€

5.176.351
5.176.351

4.487.315
4.487.315

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

Vennootschapsbelasting

25

RESULTAAT BOEKJAAR INCL. AANDEEL DERDEN

Aandeel van derden in het resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015
Ref.
€

2015
€

€

2014
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

12.307.945

20
11

23.676.836
168.572

12.561.014

22.564.459
-2.673.262
23.845.408

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

4

-266.745

-380.191

7

-3.577.667
-6.663.379

2.065.444
3.271

-326.128
78.115.157

14.264.508
-6.336.457

6

67.281.238
103.434.591

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Vennootschapsbelasting

19.891.197

24
24
25

81.511
-7.475.370
2.338

9.616.574
42.068.785
78.238
-8.508.455
-11.339

-7.391.521
96.043.070

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-8.441.556
33.627.229

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Verwervingen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

2
2
1

-14.878.386
13.826
-12.133
0

-19.115.950
21.404
-21.432
0

-100.105

15.349
-14.976.799

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-19.100.629

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

12

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
-23.535.189

10.000.000
-20.275.961
-23.535.189

-10.275.961

Mutatie geldmiddelen

57.531.081

4.250.639

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

4.254.533
61.785.614
57.531.081

3.894
4.254.533
4.250.639

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting Ziekenhuisgroep Twente, ZGT Holding B.V. en Boekelo Kuur B.V. behoren tot de
Ziekenhuisgroep Twente te Almelo. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep
Twente te Almelo. De jaarrekeningen van bovengenoemde instellingen zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Stichting Ziekenhuisgroep Twente. Stichting Ziekenhuisgroep Twente is gevestigd aan de
Zilvermeeuw te Almelo.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2015, dat is geëindigd op balansdatum
31 december 2015.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
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.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.
Deze herrubriceringen betreffen:
- Schuld uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 en nacalculatie 2013
ad € 522.861. Deze is nu als afzonderlijke post opgenomen onder de overige kortlopende schulden.
In de jaarrekening 2014 was deze post gesaldeerd met de post vorderingen uit hoofde van financieringstekort.
- Vorderingen uit hoofde van transitieregeling ad € 2.037.837. Deze is nu als afzonderlijke post opgenomen
onder de post Debiteuren en overige vorderingen, in de jaarrekening 2014 was deze post opgenomen onder
de post Vorderingen uit hoofde van financieringstekort.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De belangrijkste schattingen betreffen de posten, omzet, voorzieningen en garantieregeling kapitaallasten.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente zijn de financiële gegevens
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van 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.
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.
Groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden in het eigen
vermogen afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. Het aandeel van derden in het resultaat wordt afzonderlijk als
laatste post in de geconsolideerde winst- en verliesrekening in aftrek op het groepsresultaat gebracht.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en
transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen
geëlimineerd voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Bij een
transactie waarbij de rechtspersoon een niet-100% belang heeft in de verkopende groepsmaatschappij wordt de
eliminatie uit het groepsresultaat pro rata toegerekend aan het minderheidsbelang op basis van het aandeel van
de minderheid in de verkopende groepsmaatschappij.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen

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.
Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)
heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het
opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzijn anders vermeld in de verdere
grondslagen.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar Stichting Ziekenhuisgroep Twente zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich
bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie (met betrekking tot het
actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot
het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief
of de verplichtingen aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de
balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van
de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Ziekenhuisgroep Twente.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De 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 en terreinen: 0 tot 5 %.
• Machines en installaties : 5 tot 10 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 tot 20 %.
• Kosten van goodwill die van derden is verkregen : 33 %.
In de investeringen is geen geactiveerde rente opgenomen.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Financiële vaste activa
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.
Deelnemingen waarin overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, worden in de enkelvoudige
jaarrekening gewaardeerd volgens dezelfde grondslagen als deelnemingen waarin invloed van betekenis kan
worden uitgeoefend. Het resultaat deelnemingen in de enkelvoudige winst-en-verliesrekening omvat het
aandeel van de onderneming in de resultaten van deelnemingen [die zijn gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode], na aftrek van belastingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa
en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft
plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die volgens de
vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht
naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (proportionele
resultaatsbepaling). Een verlies dat voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzondere
waardevermindering van vaste activa wordt wel volledig verwerkt.
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.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige
nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en
de realiseerbare waarde.

Ziekenhuisgroep Twente heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed
benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van het
vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2015.
Uit deze vergelijking is naar voren gekomen dat er geen sprake is van bijzondere waardeverminderingen.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat uit de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vermeerderd met overige kosten om de voorraden op hun huidige plaats en
in hun huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van het
bedrag dat de voorraden naar verwachting zullen opbrengen.
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten en andere
kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden. Handelskortingen, rabatten en
soortgelijke (te) ontvangen vergoedingen met betrekking tot de inkoop worden in mindering gebracht op de
verkrijgingsprijs.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
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.
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Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na de eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. De
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.
Afgeleide financiële instrumenten
De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke 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
opbrengstwaarde, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het
onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBCzorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die
ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
Indien het saldo van de DBC / DBC-zorgproduct per zorgverzekeraar een:
a. debetstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een actief;
b. een creditstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een schuld.

Voor een toelichting op de waardering van vorderingen wordt verwezen naar de grondslagen onder Financiële
instrumenten.
Een voorzieningop de vorderingen wordt getroffen op grond van de verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het proportionele deel van derden in de netto-waarde van
de activa en verplichtingen, bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van de onderneming.
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 contante waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde
disconteringsvoet is 2%. Het effect van de discontering is € 157.000. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet
5,5%. Door wijziging van de disconteringsvoet zijn de voorziening toegenomen met
€ 200.000.

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.
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Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting
in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren
PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot
het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.
Schulden

Voor een toelichting op de waardering van schulden wordt verwezen naar de grondslagen onder Financiële
instrumenten.
Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente
belastingen. De belastingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen, behalve voor zover ze
betrekking hebben op:
* posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen; dan wordt de belasting
verwerkt in het eigen vermogen;
* overnames.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over
de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op
verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten; en eventuele correcties op de over
voorgaande jaren verschuldigde belasting.
Als de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaglegging afwijken van hun
fiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen.

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte
fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen, maar uitsluitend voor zover
het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening respectievelijk
compensatie. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum verlaagd, voor zover het niet langer
waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, buitenlandse niet-zelfstandige eenheden,
deelnemingen en joint ventures wordt een latente belastingverplichting opgenomen tenzij Ziekenhuisgroep
Twente in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil te bepalen en het waarschijnlijk is dat het
tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst niet zal aflopen.
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, buitenlandse niet-zelfstandige eenheden,
deelnemingen en joint ventures wordt een latente belastingvordering opgenomen uitsluitend voor zover het
waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst afloopt en er fiscale winst beschikbaar zal
zijn ter compensatie van het tijdelijke verschil.
De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de
fiscale gevolgen van de door de vennootschap op balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling
van haar activa, voorzieningen, schulden en overlopende passiva. Latente belastingvorderingen en verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Leasing
Ziekenhuisgroep Twente kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst
waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door
de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten
classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie
bepalend, en niet zozeer de juridische vorm.
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Financiële leases
Als Ziekenhuisgroep Twente optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee
samenhangende verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde
van het leaseobject; of, als deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide
waardes worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet
bij de berekening van de contante waarde is de impliciete rentevoet. Als deze rentevoet praktisch niet te bepalen
is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste
waardering van het leaseobject.
De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder het hoofd Materiële vaste
activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat Ziekenhuisgroep Twente eigenaar van een leaseobject zal
worden aan het einde van de leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van de
leaseperiode of de gebruiksduur van het object.
De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande leaseverplichting.
De rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in
een constante periodieke rentevoet over de resterende nettoverplichting met betrekking tot de financiële lease.
Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling
wordt voldaan.
Operationele leases
Als Ziekenhuisgroep Twente optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet
geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de
winst-en-verliesrekening gebracht.
Algemeen
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.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de
voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c.
de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en
d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat
niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening).
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Pensioenen
Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij ZGT. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht
bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. ZGT betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld
door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.
Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het
gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu
minder sterk schommelen. In juni 2015 bedroeg de dekkingsgraad 102%. Het vereiste niveau van de
dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen
voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. ZGT heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
ZGT heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel
van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de
winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen
een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt
zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het
krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel
wordt verwerkt als overheidssubsidie.
5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op
de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die
worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of kasstroomhedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de
kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet
langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de
hedge accounting is beëindigd.
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Specifieke aandachtspunten jaarrekening 2015 medisch specialistische zorg
Inleiding
De landelijke onzekerheden voor instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s)
zijn de afgelopen jaren verder verminderd. De resterende in de jaarrekening 2015 van toepassing zijnde
(landelijke) aandachtspunten voor ZGT hebben betrekking op:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014;
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015;
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;
4. overgangsregeling kapitaallasten.

Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft ZGT de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in deze paragraaf. Hierbij zijn de uitkomsten van
het aanvullend omzetonderzoek 2014 meegenomen en is de “Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek 2015
Medisch Specialistische Zorg” gevolgd.
Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2015

De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2015 zijn (inclusief de status hiervan)
hierna toegelicht voor ZGT:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014
ZGT heeft de over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2014 finale overeenstemming bereikt met de
zorgverzekeraars. De uitkomsten van de onderhandelingen hierover met de zorgverzekeraars zijn verwerkt in
deze jaarrekening en dit heeft niet geleid tot materiële wijzigingen van de in de jaarrekening 2014 opgenomen
nuanceringen.
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015
De NFU, NVZ en ZN hebben in december 2015 een Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2015
gepubliceerd. Door de NZa is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke
regelgeving, waarmee een inherent risico blijft bestaan.
Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende zorgverzekeraars. Op basis van dit
oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de facturatie 2015 concluderen.
De instelling heeft op basis van een risicoanalyse onderzoek verricht naar de risico’s die voor ZGT materieel
zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder uitgevoerde aanvullende omzetonderzoeken en
beschikbare overige in- en externe controles betrokken. Ook is een inschatting gemaakt van de DCM-controles
over 2015 op basis van schattingen.
Daarnaast is ZGT bezig op basis van deze handreiking een onderzoek inzake 2015 uit te voeren. De voorlopige
uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze jaarrekening en het inschatten van de risico’s die
voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of declaraties, rekening houdende met de
contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting zal ZGT de definitieve rapportage vóór 1 juli 2016
aan de representerende zorgverzekeraars aanleveren en volgt voor eind november 2016 uitsluitsel over dit
onderzoek. Dit kan naar verwachting van de raad van bestuur van ZGT leiden tot niet-materiële, nagekomen
baten of lasten. Waar nodig heeft ZGT nuanceringen geboekt.
Doelmatigheidscontroles over 2015 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden. ZGT gaat er van uit
dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft. De NZa heeft in het landelijk overleg echter niet
bevestigd dat dit een terechte aanname is, dus deze onzekerheid blijft vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk
heeft ZGT geen afspraken terzake gemaakt met verzekeraars, anders dan verwerking van de aandachtspunten
zoals opgenomen in het landelijke omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe
doelmatigheidsaspecten.

De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op
de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.
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3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar
ZGT heeft met de zorgverzekeraars voor 2015 plafondafspraken gemaakt. Toerekening van de
schadelastafspraken aan het boekjaar 2015 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het
voortgangspercentage ultimo 2015 in lijn met de Handreiking omzetverantwoording, rekening houdend met de
verwachte effecten van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties zijn conform de Handreiking
omzetverantwoording op de omzet 2015 in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de waardering van het
onderhanden werk ultimo 2015.
De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is
de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten verwerkt.
4. Afwikkeling FB tot en met 2011
De NZa heeft met circulaire d.d. 4 juli 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt zoals
deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. De koepels ZN, NVZ en NFU hebben een convenant
gesloten over de procedure van afwikkeling. ZGT heeft de jaren tot en met 2011 definitief afgewikkeld, inclusief
de effecten van materiële controles . Over de ultimo 2015 opgenomen post nog in tarieven te verrekenen
bedragen in de balans is overeenstemming over de omvang en wijze van afwikkeling bereikt.

5. Overgangsregeling kapitaallasten
ZGT heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016 (BR/CU-2139) en de door de
NZa beschikbaar gestelde formulieren berekend op welke suppletie ZGT recht heeft. Voor het jaar 2013 is
inmiddels een bedrag van EUR 4,5 miljoen toegekend. In de balans per ultimo 2015 is een bedrag van EUR 1,8
miljoen als beste schatting voor de vordering m.b.t. de jaren 2014 en 2015 opgenomen. Tevens is in de omzet
het verschil verwerkt tussen het vorig jaar ingeschatte bedrag en de geactualiseerde inschatting. ZGT is
voornemens om de aanvraag tot suppletie met daarbij een bestuursverklaring in te dienen bij de NZa. De
volgende onzekerheden zijn van toepassing op het opgenomen bedrag:
* Onzekerheden in de berekening en interpretatie van begrippen;
* Definitieve vaststelling van de suppletie door de NZa, eventueel voorafgegaan door aanvullend onderzoek door
de NZa.
Conclusie Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best
mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot
bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van mening dat, met
voornoemde toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van
ZGT op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.
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ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Kosten van goodwill die van derden is verkregen

18.064

14.288

Totaal immateriële vaste activa

18.064

14.288

2015
€

2014
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

14.288
12.133
8.358

0
21.432
7.144

Boekwaarde per 31 december

18.064

14.288

De specificatie is als volgt:

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

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

2. Materiële vaste activa
31-dec-15
€

31-dec-14
€

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

172.254.667
7.669.662
33.581.979
11.874.062
0

175.864.534
8.175.025
33.283.825
16.860.904
0

Totaal materiële vaste activa

225.380.370

234.184.288

2015
€

2014
€

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

234.184.288
14.878.386
23.668.479
13.826

237.647.057
19.115.950
22.557.315
21.404

Boekwaarde per 31 december

225.380.369

234.184.288

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.7.
Er is geen informatie beschikbaar over de actuele waarde van het vastgoed.
De materiële vaste activa dienen als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen.
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ACTIVA
3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Deelnemingen

1.557.322

1.462.417

Totaal financiële vaste activa

1.557.322

1.462.417

2015
€

2014
€

Boekwaarde per 1 januari
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen

1.462.417
70.000
24.905

1.477.766
0
-15.349

Boekwaarde per 31 december

1.557.322

1.462.417

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

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

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

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

18.000
18.151
1.534.876
859.770
9.180
4.500

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

-5.322.296
335.997
2.861.630
1.551
126.303
-60.651

-758.300
-23.025
19.111
-557.696
-9.354
4.757

houdstermaatschappij

0

0%

62.277.497

5.176.351

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

18.000
18.160
18.000

100%
100%
100%

-4.233.562
-557.130
778.567

-634.916
-92.172
6.805

Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV:
pijnbestrijding
Nocepta

70.000

33%

nb

nb

Kernactiviteit

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

Verschaft
kapitaal

Toelichting:

Per 1 juli 2015 hebben ZGT, MST en aan de huizen verbonden anesthesiologen een regionaal pijncentrum opgericht
onder de naam Nocepta VoF. Er is gekozen voor een verlengd boekjaar van 1 juli 2015 t/m 31 december 2016, cijfers m.b.t.
eigen vermogen en resultaat zijn daarom niet opgenomen.
Van IZIT.NL BV is het eigen vermogen en resultaat opgenomen per 31 december 2014 respectievelijk over 2014.
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ACTIVA
4. Voorraden

De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

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

3.300.786
50.772

3.075.423
46.007

45.379
101.163
31.867

11.375
100.726
29.691

Totaal voorraden

3.529.967

3.263.222

Toelichting:
De courantheid van de voorraden is beoordeeld en een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Op de voorraden is pandrecht gevestigd als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden.

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

De specificatie is als volgt:

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

31-dec-15
€

31-dec-14
€

0
44.987.737
3.864.110
-146.238.007

2.100.428
34.766.206
3.438.033
-41.177.007

-97.386.161

-872.341

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

3.577.667
-100.963.828
-97.386.161
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2012
€

2013
€

2014
€

5.901.129

-116.453

-162.383

0
47.292
47.292

0
116.453
116.453

0
162.383
162.383

totaal
€

0

0
0
326.128
326.128

5.948.421

0

0

0

5.948.421

31-dec-15
€

31-dec-14
€

5.948.421
0
5.948.421

5.622.293
0
5.622.293

5.622.293
0

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

2015
€

Stadium van vaststelling (per erkenning):
a

c

c

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

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

Toelichting:

De bedragen in de kolommen 2013 en 2014 betreffen de verrekenbedragen in het kader van de overgangsregeling
NHC GGZ. De vordering ultimo 2015 ad € 5,9 mln. betreft de afwikkeling FB 2011 en wordt in 2016 ontvangen.

7. Debiteuren en overige vorderingen
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 en
nacalculatie 2013
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen:
Nog te ontvangen bedragen:
Overige overlopende activa:

15.301.832
18.426.482
0
0

35.312.672
0
2.037.837
0

19.432.082
5.935.642
0
478.994

13.979.203
1.461.211

Totaal debiteuren en overige vorderingen

59.575.032

52.911.652

De specificatie is als volgt:

120.730

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 1,6 mln. (2014: € 2,0 mln.).

Onder de overige vorderingen is, naast nog niet gefactureerde overige dienstverlening, een bedrag van € 6,3 mln. opgenomen als
vordering garantieregeling kapitaallasten.
In de overige vorderingen zjjn geen vorderingen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar opgenomen.
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ACTIVA
9. Liquide middelen
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Bankrekeningen
Kassen

61.778.112
7.503

4.247.770
6.763

Totaal liquide middelen

61.785.614

4.254.533

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

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

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Algemene en overige reserves
Aandeel derden in eigen vermogen
Totaal groepsvermogen

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1.407
62.214.202
61.888
62.277.497

1.407
57.037.855
71.667
57.110.928

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Kapitaal

1.407

0

0

1.407

Totaal kapitaal

1.407

0

0

1.407

Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Algemene reserves:
Algemene reserve
Aandeel derden in het vermogen

57.037.855
71.667

5.176.351
-4.583

0
-5.195

62.214.206
61.888

Totaal algemene en overige reserves

57.109.522

5.171.768

-5.195

62.276.094

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:

Bij de post Aandeel derden in het vermogen is onder overige mutaties € -5.195 verantwoord zijnde een correctie op het resultaat
van 2014 zoals dat in de geconsolideerde jaarrekening 2014 is verantwoord.
2015
2014
Het totale eigen vermogen in miljoen euro bedraagt ultimo: €
62,3
€
57,1
Als percentage van de som van de bedrijfsopbrengsten:
18,6%
20,6%
De relatieve daling is veroorzaakt doordat er met ingang van 2015 sprake is van integrale tarieven en het honorarium van de
vrijgevestigde specialisten onderdeel uitmaakt van de bedrijfsopbrengsten van ZGT.
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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-2015
€

31-dec-2014
€

5.176.351

4.487.315

0
0

0
0

0

0

5.176.351

4.487.315
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PASSIVA
11. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening jubilea
Voorziening PLB-overgangsregeling
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2015
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2015
€

895.673
507.950

211.129
165.780

208.337
0

0
0

898.465
673.730

1.403.622

376.910

208.337

0

1.572.194

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2015

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

258.770
1.313.424
0

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening jubilea heeft betrekking op de berekening van de toekomstige uitkeringen ter gelegenheid van jubilea van
medewerkers. In de berekening is rekening gehouden met het feit dat een aantal medewerkers het ziekenhuis verlaat voordat zij
een jubileumdatum bereiken.
Per 1 januari 2010 is het persoonlijk levensfasebeleid (PLB) opgenomen in de CAO Ziekenhuizen. Deze regeling vervangt de
bestaande levensfase afhankelijke verlofregelingen. Werknemers die op 31 december 2009 in de leeftijdscategorie 45 t/m 49 jaar
vallen hebben op het moment dat zij 55 jaar worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen, recht op een eenmalige storting van
200 uur verlof in het PLB.
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PASSIVA
12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan banken

126.319.079

145.984.592

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

126.319.079

145.984.592

2015
€

2014
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

169.010.781
0
23.535.189

179.286.742
10.000.000
20.275.961

Stand per 31 december

145.475.592

169.010.781

19.156.514

23.026.190

126.319.079

145.984.592

De specificatie is als volgt:

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)

19.156.514
126.319.079
68.720.994

23.026.190
145.984.592
84.263.964

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 bedrijfsgebouwen en -terreinen;
• pandrecht op vorderingen;
• pandrecht op roerende zaken.
Eind 2015 is er een kredietfaciliteit van € 30 mln. beschikbaar gesteld door ABN AMRO N.V. en ING Bank N.V. Als aanvullende
zekerheid is door ZGT pandrecht op roerende zaken verstrekt.
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13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan banken
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Schuld uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 en
nacalculatie 2013
Te betalen intrest
Ontvangen voorschotten minus onderhanden werk
Nog te betalen kosten en overige schulden

0
8.738.995
19.156.514
7.499.985
1.023.780
1.519.107
4.061.312
12.553.024
0

2.216.423
10.304.820
23.026.190
7.211.657
1.372.197
726.909
3.975.455
10.783.116
522.862

1.677.414
100.963.829
14.009.727

1.932.759
872.341
34.268.822

Totaal overige kortlopende schulden

171.203.687

97.213.551

Toelichting:
De kredietfaciliteit bedraagt per 31 december 2015:
- bij de ABN Amro Bank N.V. € 31,35 mln. (rente Euribor + 1,85%)
- bij de ING Bank N.V. € 31,35 mln. (rente Euribor + 1,85%).
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;
• pandrecht op vorderingen;
• pandrecht op roerende zaken.
Met de banken zijn daarnaast de volgende convenanten afgesproken:
• negative pledge
• pari passu
• een debt service coverage ratio van 1,20
• een solvabiliteit van 17% voor 2015, oplopend tot 20% voor 2018 en verder.
Onder de post Ontvangen voorschotten minus onderhanden werk is het saldo opgenomen van de van de zorgverzekeraars
ontvangen voorschotten voor het onderhanden werk en voor de conversiefinanciering enerzijds en het onderhanden werk
anderzijds.

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 € 122,9 miljoen.
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 60% 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 ZGT afgeleide rente instrumenten afgesloten.
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Ultimo boekjaar staan de volgende afgeleide instrumenten uit:
Hoofdsom
x € 1.000

Te betalen
rente

Te ontv.
rente

Startdatum

Einddatum

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

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

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

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

12.000
28.000
9.500
26.813
12.344
9.500
26.813
12.344
2.322
139.636

Marktwaarde
x € 1.000

-1.347
-2.886
-3
-1.222
-1.342
-3
-1.221
-1.342
-207
-9.573

Alle derivaten betreffen reguliere interest rate swaps waarbij de instelling een vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd
op Euribor ontvangt. Alle toekomstige kasstromen uit de interest swaps staan tegenover toekomstige kasstromen van variabel
rentende leningen. De hedgerelatie is dus effectief op balansdatum.
Bij de laatst genoemde swap is er sprake van een afgesproken bedrag van € 350.000. Mocht dit bedrag overschreden worden, dan
dienen afspraken te worden gemaakt met de Rabobank over het verhogen van het bedrag.
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. Genoemde marktwaarden bij de derivaten zijn gebaseerd op
externe bevestigingen van banken.
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 aan de gestelde eisen van
het leningconvenant zoals afgesproken met de banken kan blijven voldoen.
Eind 2015 is er door de banken een investeringsfaciliteit beschikbaar gesteld van € 30,0 mln. Hierdoor is de beschikbaarheid van
voldoende liquide middelen gewaarborgd.
15. Niet in de balans opgenomen regelingen
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting Ziekenhuisgroep
Twente is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en
deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31
december 2015.
Overige niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
(> € 250.000 per jr.)
Aard van de verplichting

Looptijd tot

Bedrag
per jaar
€ 1.000

Contracten:

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

31-12-2016
31-12-2020
31-12-2018
30-11-2021

1.409
2.030
638
349

Investeringsverplichtingen
Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investeringsverplichtingen van € 6,3 miljoen.
Garantiestelling
Tot zekerheid van de geldlening verstrekt door Rabobank aan ZGT Vastgoed B.V., groot in hoofdsom € 2,7 miljoen,
heeft ZGT zich garant gesteld voor de betaling van de rente- en aflossingsverplichtingen.
ZGT heeft zich borg gesteld voor ZGT Vastgoed B.V. ten gunste van ABN AMRO Bank N.V.
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15. Niet in de balans opgenomen regelingen
Hypotheek en verpanding roerende zaken
In verband met de kredietverstrekking door ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. is er door de Stichting
Ziekenhuisgroep Twente een hypotheekrecht verstrekt op registergoederen van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente,
een pandrecht op vorderingen en een pandrecht op roerende zaken.

In verband met 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 tot en met 29 december 2016.
Fiscale eenheid
ZGT maar deel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met ZGT Vastgoed BV, THC Oost BV, ZGT Private Activiteiten BV
en ZGT Holding BV.
Elke rechtspersoon is volgens de wet aansprakelijk voor de verschuldigde belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken
rechtspersonen. Ultimo 2015 bedragen de schulden van de ficale eenheid € 343.661.

Onregelmatigheidstoeslag
Op grond van een uitspraak van de kantonrechter inzake een geschil tussen een verpleegkundige en een ziekenhuis is landelijk
discussie ontstaan over het vergoeden van ORT tijdens verlof. Mogelijk komt hieruit dat met terugwerkende kracht
ORT-vergoeding betaald moet worden aan medewerkers van ZGT.
Omdat een eventuele verplichting niet kan worden ingeschat, is deze niet opgenomen op de balans.
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0
-14.288
0
0

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

Afschrijvingspercentage

33,3%

0

21.432
-14.288
7.144

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2015

-14.288

26.490.887
0
26.490.887
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0

14.288

Boekwaarde per 1 januari 2015

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

26.512.319
0
26.498.031

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Aanloop
kosten
€

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA
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0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

Kosten van
ontwikkeling
€

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

Kosten van
concessies,
vergunningen
en rechten van
intellectuele
eigendom
€

18.064

12.133
14.288
8.358

18.064

0
0
0
0

0
0
0

12.133
14.288
8.358
0

0

0
0
0

Kosten van
goodwill die
van derden is
verkregen
€

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

Vooruitbetalingen op
immateriële
activa
€

18.064

33.565
0
15.502

3.776

26.490.887
0
26.490.887
0

0
0
0

12.133
0
8.358
0

14.288

26.512.319
0
26.498.031

€

Totaal
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0,0% tot 5,0%

172.254.667

Boekwaarde per 31 december 2015

Afschrijvingspercentage

378.353.640
500.269
206.599.243

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

-3.609.867

0
0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0
0

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

7.947.226
0
11.557.094
0

175.864.534

Boekwaarde per 1 januari 2015

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- in gebruik genomen activa in uitvoering
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

370.406.414
500.269
195.042.149

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
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5,0%

7.669.662

50.437.711
0
42.768.049

-505.363

0
0
0
0

0
0
0

55.276
0
560.639
0

8.175.025

50.382.435
0
42.207.410

Machines en
installaties
€

10,0 tot 20,0%

33.581.979

175.364.055
0
141.782.076

298.154

1.114.622
0
1.100.796
13.826

0
0
0

11.862.726
0
11.550.746
0

33.283.825

164.615.951
0
131.332.126

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

11.874.062

11.874.062
0
0

29.923.927

0
0
0
0

0
0
0

0

12.468.543
17.455.385

16.860.904

16.860.904
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

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

225.380.369

616.029.468
500.269
391.149.368

26.106.851

1.114.622
0
1.100.796
13.826

0
0
0

32.333.771
17.455.385
23.668.479
0

234.184.288

602.265.704
500.269
368.581.685

€

Totaal
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1.557.322

Boekwaarde per 31 december 2015

Som waardeverminderingen

1.462.417
70.000
24.905
0,0%

Boekwaarde per 1 januari 2015
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Verstrekte leningen / verkregen effecten
Ontvangen dividend / aflossing leningen
(Terugname) waardeverminderingen
Amortisatie (dis)agio
0

0,0%

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

5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

0

Overige
effecten
€

0

Vordering op
grond van
compensatieregeling
€

0

Overige
vorderingen
€

0

1.557.322

1.462.417
70.000
24.905
0
0
0
0
0

€

Totaal

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

Leninggever

1993
1993
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1999
1999
2005
2006
2006
2008
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2014
2014
2002
2004
2008
2010
2011

Datum

€
3.743.687
12.705.846
6.806.703
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
5.000.000
5.000.000
1.100.000
1.200.000
2.700.000
6.700.000
25.000.000

Hoofdsom

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

Totale
looptijd

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

BIJLAGE
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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
Lineair
Lineair/bullet
Bullet

Soort lening

%
2,37%
2,43%
3,56%
3,57%
3,39%
3,37%
6,65%
4,32%
4,72%
4,01%
3,40%
2,76%
4,20%
3,10%
6,31%
6,31%
3,88%
4,58%
4,95%
3,88%
4,58%
4,95%
4,60%
3,90%
4,34%
4,17%
4,12%
2,75%
2,75%
3,93%
4,49%
4,31%
5,43%
3,53%

€
1.361.341
4.367.635
2.495.791
2.559.953
1.247.896
2.495.791
1.361.341
1.919.871
2.042.011
1.512.608
1.597.306
1.701.676
1.701.673
2.858.812
6.375.000
14.875.000
2.500.000
17.187.500
10.156.250
2.500.000
17.187.500
10.156.250
3.740.818
5.085.000
2.722.682
1.588.231
2.382.346
4.875.000
4.875.000
616.000
720.000
2.052.000
5.192.500
25.000.000
169.010.781

€
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

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2014
2015
€
113.445
397.058
2.495.791
232.698
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
2.500.000
2.750.000
625.000
2.000.000
2.750.000
625.000
1.828.357
452.000
226.890
113.445
170.167
500.000
500.000
44.000
48.000
117.000
335.000
0
23.535.189

€
1.247.896
3.970.577
0
2.327.255
1.134.451
2.268.901
1.247.896
1.745.338
1.871.843
1.210.087
1.452.097
1.588.231
1.588.227
2.620.577
5.475.000
12.775.000
0
14.437.500
9.531.250
500.000
14.437.500
9.531.250
1.912.461
4.633.000
2.495.792
1.474.786
2.212.179
4.375.000
4.375.000
572.000
672.000
1.935.000
4.857.500
25.000.000
145.475.592

€
680.670
1.985.288
0
1.163.760
567.225
0
680.670
872.673
1.021.006
0
726.048
1.021.006
1.020.997
1.429.402
975.000
2.275.000
0
687.500
6.406.250
0
687.500
6.406.250
0
2.373.000
1.361.342
907.561
1.361.344
1.875.000
1.875.000
352.000
432.000
1.395.000
3.182.500
25.000.000
68.720.994

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2015
over 5 jaar
2015

11
10
0
10
10
1
11
10
11
4
9
13
14
11
13
13
0
5
5
0
5
5
1
11
11
11
13
9
9
12
14
18
5
6

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
Vast bedrag
Vast bedrag

Resterende
looptijd in Aflossingsjaren eind
wijze
2015
€
113.445
397.058
0
232.699
113.445
2.268.901
113.445
174.533
170.168
302.522
145.210
113.445
113.446
238.235
900.000
2.100.000
0
2.750.000
625.000
500.000
2.750.000
625.000
1.912.461
452.000
226.890
113.445
170.167
500.000
500.000
44.000
48.000
108.000
335.000
0
19.156.514

Aflossing
2016

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
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht

Gestelde
zekerheden
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BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties
2015
€

2014
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

278.275.647
7.901.487

220.041.531
9.485.004

Totaal

286.177.134

229.526.535

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

De opbrengsten zorgprestaties zijn gestegen als gevolg van de invoering van de integrale tarieven per 1 januari 2015. Daarnaast is
onder deze post een bedrag van € 5,3 mln. verantwoord in het kader van de Garantieregeling kapitaallasten.
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.

17. Subsidies
2015
€

2014
€

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

2.418.430
7.227.055
155.725

1.177.671
7.468.165
193.416

Totaal

9.801.209

8.839.253

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

Onder de post Subsidies Zvw-zorg is ook de subsidie in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg
(KPZ) verantwoord. Het subsidiebedrag voor 2015 is ca. € 1,2 mln. hoger dan dat voor 2014 met name als gevolg van stijging van het
macro budget.

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

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

6.571.926

6.168.173

2.816.953
30.268.360

2.651.331
29.382.859

Totaal

39.657.239

38.202.363

Toelichting:

De stijging van de overige opbrengsten wordt met name veroorzaakt door de opening van de poliklinische apotheek in Almelo in april
2015. Onder deze post zijn naast de opbrengsten van de poliklinische apotheek, de vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur
onroerend goed ook de vergoedingen voor de dienstverlening aan OCON opgenomen.
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19. Personeelskosten
2015
€

2014
€

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

110.744.680
16.674.346
9.303.047
6.466.359
143.188.431
3.952.081
3.394.805

109.359.116
16.254.237
9.934.398
3.775.932
139.323.683
3.899.691
3.571.003

Totaal personeelskosten

150.535.316

146.794.377

2.332
83
2.415

2.309
110
2.419

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:

De stijging van de lonen en salarissen is men name veroorzaakt door de cao-stijging van 1,5% en de eenmalige uitkering in juli 2015.
Omdat in 2014 in voorgaande jaren voorziene kosten zijn vrijgevallen ten gunste van de overige personeelskosten, was deze post in
2014 eenmalig lager dan in andere jaren. In 2015 heeft deze post weer zijn structurele niveau.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2015
€

2014
€

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

8.358
23.668.478

7.144
22.557.315

Totaal afschrijvingen

23.676.836

22.564.459

De specificatie is als volgt:
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22. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
2015
€

2014
€

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

47.200.000

0

Totaal

47.200.000

0

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

Vanaf 1 januari 2015 is er sprake van integrale tarieven en mogen medisch specialisten uitsluitend nog aan het ziekenhuis declareren.

23. Overige bedrijfskosten
2015
€

2014
€

7.238.360
16.261.225
72.172.147

7.555.873
15.184.874
67.145.142

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

2.741.096
2.169.153
651.690
5.561.939

2.979.155
2.238.239
578.494
5.795.887

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorziening dubieuze debiteuren en voorziening onderhoud

1.012.418
-330.603

749.849
-1.783.325

101.915.485

94.648.300

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting:

De patiëntgebonden kosten zijn gestegen als gevolg van de toename van de kosten van dure geneesmiddelen, oncolytica en TNFalfaremmers. Hier staan ook hogere opbrengsten tegenover.
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24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

81.511
81.511

78.238
78.238

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-7.220.025
-7.220.025

-8.118.372
-8.118.372

Totaal financiële baten en lasten

-7.138.514

-8.040.134

De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Vennootschapsbelasting

2.338

-11.339

Totaal vennootschapsbelasting

2.338

-11.339

25. Vennootschapsbelasting

Toelichting:

Over het resultaat van ZGT Cleancare B.V. is vennootschapsbelasting verschuldigd (2014) c.q. verrekenbaar (2015).
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26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de bestuurders die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1

Functionaris
Functienaam
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)

MJP Schmidt
voorzitter RvB

AAM Ruikes
lid RvB

1-11-2008
heden
100,00%
217.918

1-9-2012
heden
100,00%
208.600

0
217.918
0
10.799

0
208.600
0
10.760

0

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

228.717

219.360

11

228.965

230.429

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Beloning 2014

De bezoldiging van de leden Raad van Toezicht die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1

Functionaris (functienaam)

2
3
4
5

In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)

PHM te Riele
voorzitter RvT
heel 2015

AH Hilbers
vice-voorzitter RvT
heel 2015

T Wiggers
lid RvT
heel 2015

TE van Scheijndel
lid RvT
heel 2015

15.739

10.493

10.493

11.331

0
15.739
0
0

0
10.493
0
0

0
10.493
0
0

0
11.331
0
0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

15.739

10.493

10.493

11.331

11

Beloning 2014

17.099

10.493

11.053

3.498

1

Functionaris (functienaam)

JFM van Rooijen
lid RvT

G.Tadema
lid RvT

2
3
4
5

In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)

MH Oosterwijk
lid RvT
heel 2015

1-7-2015
31-12-2015

1-1-2015
2-7-2015

11.183

5.485

5.247

0
11.183
0
0

0
5.485
0
0

0
5.247
0
0

0

0

0

11.183

5.485

5.247

3.635

0

10.746

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)
11

Beloning 2014
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26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

medisch specialist
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
heel 2015
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
100,00%
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
195.837
Winstdelingen en bonusbetalingen
0
Totaal beloning (5 en 6)
195.837
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
0
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
10.756
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
0

medisch specialist

medisch specialist

medisch specialist

heel 2015

heel 2015

100,00%
174.471
0
174.471
0
10.713
0

80,00%
157.854
0
157.854
0
8.600
0

1-1-2015
30-6-2015
100,00%
130.791
0
130.791
0
5.379
0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

206.593

185.184

166.454

136.170

11

Beloning 2014

211.424

188.073

168.933

212.944

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
Uitkeringen in verband met beëindiging van het

manager

manager

heel 2015

heel 2015

100,00%
169.299
0
169.299
0
10.701
0

100,00%
169.131
0
169.131
0
10.701
0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

180.000

179.832

11

181.382

181.222

Beloning 2014

Toelichting:

Het van toepassing zijnde bestuursmodel is 'Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht'.
De samenstelling van het bestuur is 'Tweehoofdig met voorzitter'.
Het beleid voor de bezoldiging van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is conform het beleid van de NVTZ.
ZGT is volgens de klassenindeling van de WNT ingedeeld in bezoldigingsklasse J.
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.

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

Bij Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is er geen sprake van overschrijding van de WNT-norm.
Bij de overige functionarissen (medisch specialisten en managers) betreft het reeds bestaande beloningsafspraken.
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27. Honoraria accountant

2015
€

2014
€

143.394
45.375
41.458
0

175.657
36.420
65.477
0

230.227

277.554

De honoraria van de accountant over 2015 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

28. 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 26.
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(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-15
€

31-dec-14
€

2
3

193.974.685
1.621.736
195.596.421

201.776.855
1.537.009
203.313.864

4
5

3.423.504
3.577.667

3.156.327
0

6
7
9

5.948.421
63.260.767
60.823.187
137.033.547

5.622.293
56.447.386
2.611.031
67.837.037

332.629.968

271.150.901

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1.407
67.349.044
67.350.450

1.407
61.415.366
61.416.772

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa

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

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen

11

1.560.059

1.388.449

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

93.817.579

112.939.092

13

169.901.879

95.406.588

332.629.968

271.150.901

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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Ref.

2015
€

2014
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties

16

286.177.134

229.526.535

Subsidies

17

9.801.209

8.839.253

Overige bedrijfsopbrengsten

18

35.224.263

33.508.537

331.202.606

271.874.325

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

19

145.904.272

141.960.017

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

22.317.559

21.225.291

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

22

47.200.000

0

Overige bedrijfskosten

23

104.008.661

97.048.976

Som der bedrijfslasten

319.430.493

260.234.284

BEDRIJFSRESULTAAT

11.772.113

11.640.040

-5.838.435

-6.732.914

5.933.678

4.907.126

2015
€

2014
€

5.933.678
5.933.678

4.907.126
4.907.126

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve
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5.1.13 ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT
Ref.
€

2015
€

€

2014
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

11.772.113

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

22.317.559
171.610

11.640.040

21.225.291
-2.688.435
22.489.170

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

18.536.856

-267.177

-320.511

-3.577.667
-6.813.381

2.065.444
-70.550

-326.128
78.692.031

14.264.507
-8.763.818
67.707.678
101.968.961

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-6.165.498

Betaalde interest

7.175.072
37.351.968
-7.025.681

-6.165.498
95.803.462

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-7.025.681
30.326.287

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Verwervingen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

-14.529.216
13.826

-17.990.451
21.404

-84.727

-7.784
-14.600.117

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-17.976.831

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
0
-22.991.189

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

10.000.000
-19.740.961
-22.991.189

-9.740.961

Mutatie geldmiddelen

58.212.156

2.608.496

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

2.611.031
60.823.187
58.212.156

2.536
2.611.031
2.608.496

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna
niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
ACTIVA
2. Materiële vaste activa
31-dec-15
€

31-dec-14
€

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

145.296.392
55.656
36.748.576
11.874.062
0

148.412.778
83.542
36.419.630
16.860.904
0

Totaal materiële vaste activa

193.974.685

201.776.855

2015
€

2014
€

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

201.776.855
14.529.216
0
22.317.559
0
0
13.826

205.033.099
17.990.451
0
21.225.291
0
0
21.404

Boekwaarde per 31 december

193.974.685

201.776.855

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.16.
Er is geen informatie beschikbaar over de actuele waarde van het vastgoed.
De materiële vaste activa dienen als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen.
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ACTIVA
3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

1.621.736

1.537.009

Totaal financiële vaste activa

1.621.736

1.537.009

2015
€

2014
€

Boekwaarde per 1 januari
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen

1.537.009
70.000
14.727

1.529.225
0
7.784

Boekwaarde per 31 december

1.621.736

1.537.009

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

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

De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

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

3.194.323
50.772

2.968.528
46.007

45.379
101.163
31.867

11.375
100.726
29.691

Totaal voorraden

3.423.504

3.156.327

Toelichting:
De courantheid van de voorraden is beoordeeld en een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Op de voorraden is pandrecht gevestigd als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden.

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

De specificatie is als volgt:

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

31-dec-15
€

31-dec-14
€

0
44.987.737
3.864.110
-146.238.008

2.100.428
34.766.206
3.438.033
-41.177.007

-97.386.162

-872.341

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

3.577.667
-100.963.829
-97.386.162
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2012
€

2013
€

2014
€

5.901.129

-116.453

-162.383

0
47.292
47.292

0
116.453
116.453

0
162.383
162.383

totaal
€

0

0
0
326.128
326.128

5.948.421

0

0

0

5.948.421

31-dec-15
€

31-dec-14
€

5.948.421
0
5.948.421

5.622.293
0
5.622.293

5.622.293
0

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

2015
€

Stadium van vaststelling (per erkenning):
a

c

c

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

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

Toelichting:
De bedragen in de kolommen 2013 en 2014 betreffen de verrekenbedragen in het kader van de overgangsregeling
NHC GGZ. De vordering ultimo 2015 ad € 5,9 mln. betreft de afwikkeling FB 2011 en wordt in 2016 ontvangen.

7. Debiteuren en overige vorderingen
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 en
nacalculatie 2013 GGZ
Vorderingen op groepsmaatschappijen:
- ZGT Vastgoed B.V.
- ZGT Holding B.V.
- ZGT Private Activiteiten B.V.
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige overlopende activa:
- voorschotten personeel inzake flexibele arbeidsvoorwaarden

15.293.168
18.426.482
0
0

35.459.377
0
2.037.837
0

2.026.049
179.428
2.154.131
18.868.450
5.834.065

1.995.047
172.288
2.025.066
13.175.830
1.461.211

478.994

120.730

Totaal debiteuren en overige vorderingen

63.260.767

56.447.386

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 1,6 mln. (2014: € 2,0 mln.).

Onder de overige vorderingen is, naast nog niet gefactureerde overige dienstverlening, een bedrag van € 6,3 mln. opgenomen als
vordering garantieregeling kapitaallasten.
In de overige vorderingen zjjn geen vorderingen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar opgenomen.
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ACTIVA
9. Liquide middelen
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Bankrekeningen
Kassen

60.818.712
4.475

2.608.302
2.729

Totaal liquide middelen

60.823.187

2.611.031

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
Er is voor een totaalbedrag van € 22.000 garanties gegeven aan derden.
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PASSIVA
10. Eigen vermogen
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

1.407
0
0
67.349.044

1.407
0
0
61.415.366

Totaal eigen vermogen

67.350.450

61.416.772

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Kapitaal

1.407

0

0

1.407

Totaal kapitaal

1.407

0

0

1.407

Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Algemene reserves:
Algemene reserve

61.415.366

5.933.678

0

67.349.044

Totaal algemene en overige reserves

61.415.366

5.933.678

0

67.349.044

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:

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

2015
67,4
20,3%

€

€

2014
61,4
22,6%

De relatieve daling is veroorzaakt doordat er met ingang van 2015 sprake is van integrale tarieven en het honorarium van de
vrijgevestigde specialisten onderdeel uitmaakt van de bedrijfsopbrengsten van ZGT.
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PASSIVA
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2015
en resultaat over 2015

De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

67.350.450

5.933.678

5.134.842

-757.326

62.215.608

5.176.352

Stichting Bestuur ZGT
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

11. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening jubilea
Voorziening PLB-overgangsregeling
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2015
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2015
€

880.500
507.950

214.167
165.780

208.337
0

0
0

886.330
673.730

1.388.449

379.948

208.337

0

1.560.059

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2015

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

258.770
1.301.289
0

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening jubilea heeft betrekking op de berekening van de toekomstige uitkeringen ter gelegenheid van jubilea van
medewerkers. In de berekening is rekening gehouden met het feit dat een aantal medewerkers het ziekenhuis verlaat voordat zij
een jubileumdatum bereiken.
Per 1 januari 2010 is het persoonlijk levensfasebeleid (PLB) opgenomen in de CAO Ziekenhuizen. Deze regeling vervangt de
bestaande levensfase afhankelijke verlofregelingen. Werknemers die op 31 december 2009 in de leeftijdscategorie 45 t/m 49 jaar
vallen hebben op het moment dat zij 55 jaar worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen, recht op een eenmalige storting van
200 uur verlof in het PLB.
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PASSIVA
12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan banken

93.817.579

112.939.092

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

93.817.579

112.939.092

2015
€

2014
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

135.430.281
0
22.991.189

145.171.242
10.000.000
19.740.961

Stand per 31 december

112.439.092

135.430.281

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

18.621.514

22.491.190

Stand langlopende schulden per 31 december

93.817.579

112.939.092

De specificatie is als volgt:

Het verloop is als volgt weer te geven:

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

18.621.514
93.817.579
38.359.494

22.491.190
112.939.092
53.358.464

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 bedrijfsgebouwen en -terreinen;
• pandrecht op vorderingen;
• pandrecht op roerende zaken.
Eind 2015 is er een kredietfaciliteit van € 30 mln. beschikbaar gesteld door ABN AMRO N.V. en ING Bank N.V. Als aanvullende
zekerheid is door ZGT pandrecht op roerende zaken verstrekt.
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13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Schuld uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 en
nacalculatie 2013
Te betalen intrest
Ontvangen voorschotten minus onderhanden werk
Nog te betalen kosten en overige schulden
Schulden op groepsmaatschappijen:
- Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente
- ZGT Cleancare BV
- ZGT Vastgoed BV
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-15
€

31-dec-14
€

0
8.527.772
18.621.514
7.207.787
1.023.780
1.299.385
4.035.758
12.334.716
0
0

2.213.018
10.285.558
22.491.190
7.006.004
1.372.197
516.887
3.938.658
10.570.846
0
522.862

1.605.696
100.963.829
13.763.621

1.932.759
872.341
33.668.791

15.477
372.730
129.815

15.477
0
0

169.901.880

95.406.588

Toelichting:
De kredietfaciliteit bedraagt per 31 december 2015:
- bij de ABN Amro Bank N.V. € 31,35 mln. (rente Euribor + 1,85%)
- bij de ING Bank N.V. € 31,35 mln. (rente Euribor + 1,85%).
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;
• pandrecht op vorderingen;
• pandrecht op roerende zaken.
Onder de post Ontvangen voorschotten minus onderhanden werk is het saldo opgenomen van de van de zorgverzekeraars
ontvangen voorschotten voor het onderhanden werk en voor de conversiefinanciering enerzijds en het onderhanden werk
anderzijds.

14. Financiële instrumenten

De financiële instrumenten zijn toegelicht in de toelichting op de geconsolideerde balans.
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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
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting Ziekenhuisgroep
Twente is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en
deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31
december 2015.
Overige niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
(> € 250.000 per jr.)
Aard van de verplichting

Looptijd tot

Bedrag
per jaar
€ 1.000

Contracten:

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

31-12-2016
onbepaalde tijd
31-12-2020
31-12-2018
30-11-2021

1.409
4.500
2.030
638
349

Investeringsverplichtingen
Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investeringsverplichtingen van € 6,3 miljoen.
Garantstelling
Tot zekerheid van de geldlening verstrekt door Rabobank aan ZGT Vastgoed BV, groot in hoofdsom € 2,7 miljoen,
heeft ZGT zich garant gesteld voor de betaling van de rente- en aflossingsverplichtingen.
ZGT heeft zich borg gesteld voor ZGT Vastgoed BV ten gunste van ABN AMRO Bank NV.
Hypotheek en verpanding roerende zaken
In verband met de kredietverstrekking door ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. is er door de Stichting
Ziekenhuisgroep Twente een hypotheekrecht verstrekt op registergoederen van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente,
een pandrecht op vorderingen en een pandrecht op roerende zaken.

In verband met een financiële pandlease van € 10,2 miljoen door ABN AMRO Lease NV is er een eerste pandrecht
verstrekt op een deel van de apparatuur tot en met 29 december 2016.
Fiscale eenheid
ZGT maar deel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met ZGT Vastgoed BV, THC Oost BV, ZGT Private Activiteiten BV
en ZGT Holding BV.
Elke rechtspersoon is volgens de wet aansprakelijk voor de verschuldigde belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken
rechtspersonen. Ultimo 2015 bedragen de schulden van de ficale eenheid € 343.661.

Onregelmatigheidstoeslag
Op grond van een uitspraak van de kantonrechter inzake een geschil tussen een verpleegkundige en een ziekenhuis is landelijk
discussie ontstaan over het vergoeden van ORT tijdens verlof. Mogelijk komt hieruit dat met terugwerkende kracht
ORT-vergoeding betaald moet worden aan medewerkers van ZGT.
Omdat een eventuele verplichting niet kan worden ingeschat, is deze niet opgenomen op de balans.
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347.369.067
500.269
202.572.945

145.296.392

5,0% / 10,0%

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2015

Afschrijvingspercentage

-3.116.387

0
0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0
0

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

7.684.456
0
10.800.843
0

148.412.778

Boekwaarde per 1 januari 2015

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- in gebruik genomen activa in uitvoering
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

339.684.611
500.269
191.772.102

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

5,0%

55.656

41.726.110
0
41.670.454

-27.887

0
0
0
0

0
0
0

0
0
27.887
0

83.542

41.726.110
0
41.642.567

Machines en
installaties
€

5.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

10,0% / 20,0%

36.748.576

179.307.664
0
142.559.088

328.946

1.114.622
0
1.100.796
13.826

0
0
0

11.831.601
0
11.488.829
0

36.419.630

168.590.684
0
132.171.054

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

11.874.062

11.874.062
0
0

-4.986.842

0
0
0
0

0
0
0

12.468.543
17.455.385
0
0

16.860.904

16.860.904
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

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

193.974.685

580.276.903
500.269
386.802.486

27.108.600

1.114.622
0
1.100.796
13.826

0
0
0

31.984.600
17.455.385
22.317.559
0

201.776.855

566.862.309
500.269
365.585.723

€

Totaal

90

1.621.736

Boekwaarde per 31 december 2015

Som waardeverminderingen

1.537.009
70.000
14.727

Boekwaarde per 1 januari 2015
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Verstrekte leningen / verkregen effecten
Ontvangen dividend / aflossing leningen
(Terugname) waardeverminderingen
Amortisatie (dis)agio

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen
€

0

0

Overige
deelnemingen
€

5.1.17 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA
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0

0

Vorderingen op
groepsmaatschappijen
€

0

0

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

0

0

Overige
effecten
€

0

0

Vordering op
grond van
compensatieregeling
€

0

0

Overige
vorderingen
€

0

1.621.736

1.537.009
70.000
14.727
0
0
0
0
0

€

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

Leninggever

1993
1993
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1999
1999
2005
2006
2006
2008
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2014
2014

Datum

3.743.687
12.705.846
6.806.703
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
5.000.000
5.000.000

€

Hoofdsom

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

Totale
looptijd

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

Soort lening

5.1.18 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015 (enkelvoudig)

BIJLAGE
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2,37%
2,43%
3,56%
3,57%
3,39%
3,37%
6,65%
4,32%
4,72%
4,01%
3,40%
2,76%
4,20%
3,10%
6,31%
6,31%
3,88%
4,58%
4,95%
3,88%
4,58%
4,95%
4,60%
3,90%
4,34%
4,17%
4,12%
2,75%
2,75%

%
1.361.341
4.367.635
2.495.791
2.559.953
1.247.896
2.495.791
1.361.341
1.919.871
2.042.011
1.512.608
1.597.306
1.701.676
1.701.673
2.858.812
6.375.000
14.875.000
2.500.000
17.187.500
10.156.250
2.500.000
17.187.500
10.156.250
3.740.818
5.085.000
2.722.682
1.588.231
2.382.346
4.875.000
4.875.000
135.430.281

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

€

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2014
2015

113.445
397.058
2.495.791
232.698
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
2.500.000
2.750.000
625.000
2.000.000
2.750.000
625.000
1.828.357
452.000
226.890
113.445
170.167
500.000
500.000
22.991.189

€

Aflossing
in 2015
€
680.670
1.985.288
0
1.163.760
567.225
0
680.670
872.673
1.021.006
0
726.048
1.021.006
1.020.997
1.429.402
975.000
2.275.000
0
687.500
6.406.250
0
687.500
6.406.250
0
2.373.000
1.361.342
907.561
1.361.344
1.875.000
1.875.000
38.359.494

€
1.247.896
3.970.577
0
2.327.255
1.134.451
2.268.901
1.247.896
1.745.338
1.871.843
1.210.087
1.452.097
1.588.231
1.588.227
2.620.577
5.475.000
12.775.000
0
14.437.500
9.531.250
500.000
14.437.500
9.531.250
1.912.461
4.633.000
2.495.792
1.474.786
2.212.179
4.375.000
4.375.000
112.439.092

Restschuld
Restschuld
31 december
over 5 jaar
2015

11
10
0
10
10
1
11
10
11
4
9
13
14
11
13
13
0
5
5
0
5
5
1
11
11
11
13
9
9

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

113.445
397.058
0
232.699
113.445
2.268.901
113.445
174.533
170.168
302.522
145.210
113.445
113.446
238.235
900.000
2.100.000
0
2.750.000
625.000
500.000
2.750.000
625.000
1.912.461
452.000
226.890
113.445
170.167
500.000
500.000
18.621.514

€

Resterende
looptijd in Aflossings- Aflossing
jaren eind
wijze
2016
2015

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

Gestelde
zekerheden
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Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening
zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties
2015
€

2014
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

278.275.647
7.901.487

220.041.531
9.485.004

Totaal

286.177.134

229.526.535

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

De opbrengsten zorgprestaties zijn gestegen als gevolg van de invoering van de integrale tarieven per 1 januari 2015. Daarnaast is
onder deze post een bedrag van € 5,3 mln. verantwoord in het kader van de Garantieregeling kapitaallasten.
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.

17. Subsidies
2015
€

2014
€

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

2.418.430
7.227.055
155.725

1.177.671
7.468.165
193.416

Totaal

9.801.209

8.839.253

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

Onder de post Subsidies Zvw-zorg is ook de subsidie in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg
(KPZ) verantwoord. Het subsidiebedrag voor 2015 is ca. € 1,2 mln. hoger dan dat voor 2014 met name als gevolg van stijging van het
macro budget.

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

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

6.577.269

6.175.438

2.816.953
25.830.041

2.651.331
24.681.768

Totaal

35.224.263

33.508.537

Toelichting:

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

2014
€

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

107.243.304
16.067.569
9.112.693
6.408.020
138.831.586
3.677.881
3.394.805

105.790.286
15.575.408
9.722.249
3.705.815
134.793.758
3.595.256
3.571.003

Totaal personeelskosten

145.904.272

141.960.017

2.248
83
2.331

2.221
110
2.331

De specificatie is als volgt:

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

De stijging van de lonen en salarissen is men name veroorzaakt door de cao-stijging van 1,5% en de eenmalige uitkering in juli 2015.
Omdat in 2014 in voorgaande jaren voorziene kosten zijn vrijgevallen ten gunste van de overige personeelskosten, was deze post in
2014 eenmalig lager dan in andere jaren. In 2015 heeft deze post weer zijn structurele niveau.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2015
€

2014
€

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

0
22.317.559

0
21.225.291

Totaal afschrijvingen

22.317.559

21.225.291

De specificatie is als volgt:
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22. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
2015
€

2014
€

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

47.200.000

0

Totaal

47.200.000

0

De specificatie is als volgt:

Toelichting:

Vanaf 1 januari 2015 is er sprake van integrale tarieven en mogen medisch specialisten uitsluitend nog aan het ziekenhuis declareren.

23. Overige bedrijfskosten
2015
€

2014
€

10.080.184
15.668.198
72.222.322

10.290.927
14.652.566
67.470.637

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

2.609.798
2.169.153
468.404
5.247.355

2.812.796
2.238.239
595.886
5.646.920

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorziening dubieuze debiteuren en voorziening onderhoud

1.121.207
-330.603

771.251
-1.783.325

104.008.661

97.048.976

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiëntgebonden kosten

Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting:

De patiëntgebonden kosten zijn gestegen als gevolg van de toename van de kosten van dure geneesmiddelen, oncolytica en TNFalfaremmers. Hier staan ook hogere opbrengsten tegenover.
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24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

6.923
6.923

1.011
1.011

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-5.845.358
-5.845.358

-6.733.925
-6.733.925

Totaal financiële baten en lasten

-5.838.435

-6.732.914
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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 2015 vastgesteld in
de vergadering van 25 mei 2016.
De raad van toezicht van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in
de vergadering van 25 mei 2016.
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 Almelo.
5.2.6 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
M.J.P. Schmidt

25 mei 2016

W.G.
A.A.M. Ruikes

25 mei 2016

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

25 mei 2016

W.G.
L. Hilbers

25 mei 2016

W.G.
T.E. van Scheijndel

25 mei 2016

W.G.
M.H. Oosterwijk

25 mei 2016

W.G.
T. Wiggers

25 mei 2016

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

25 mei 2016

5.2.7 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Bijlage 1
Publicatielijst ZGT 2015
Allergologie
Voordrachten
R. Ossekoppele:

Allergie en Krentewegge. WDH Midden Twente: Krentewegge cursus, 2 en 4 juni.

Allergologie en Kroezeboom. Allergologie WDH Almelo, 3 en 5 november.
Arbo geneeskunde
Voordrachten
A. Miltenburg:

Sustainable employability, coping with an aging workforce, a Dutch example. Belgrado, 2325 june.
Cardiologie
Age-Related Differences in Presentation, Treatment, and Outcome of Patients With Atrial
Fibrillation in Europe: the EurObservational Research Programme – Atrial Fibrillation
(EORP-AF) General Pilot Registry.
Fumagalli S, Said SAM, Laroche C,Gabbai D, Marchionni N, Boriani G, Maggioni AP, Popescu MI,
Hvilsted Rasmussen L, Crijns HJG, Lip GYH.
Am Coll Cardiol. 2015; 1:326-34.
Atrial fibrillation: risk factors, fibrosis and outcomes.
Senoo K, Fumagalli S,Gardarsdottir M, Brunelli M, Sorrel MJ, Kaitani K, Linz D, Morgan R, Mase M,
Lip G, Lane D, Buller H,Kotecha D, Said S.
Europace 2015; 17: suppl 3 iii11-iii13.
Bifurcation treatment with novel, highly flexible drug-eluting coronary stents in allcomers: 2-year outcome in patients of the DUTCH PEERS trial.
van der Heijden LC, Kok MM, Lam MK, Danse PW, Schramm AR, Jessurun GA, Tjon Joe Gin RM, van
Houwelingen KG, Hautvast RW, Linssen GC, Sen H, Löwik MM, IJzerman MJ, Doggen CJ, von
Birgelen C.
Clin Res Cardiol. 2015 Sep 2. [Epub ahead of print]
Cardiac and non-cardiac causes of T-wave inversion in the precordial leads in adults:
Review of the literature.
Said SAM, Bloo,R, de Nooijer R, Slootweg, A.
World J Cardiol 2015; 7:86-100.
Clinical Events and Patient-Reported Chest Pain in All-Comers Treated With Resolute
Integrity and Promus Element Stents: 2-Year Follow-Up of the DUTCH PEERS (DUrable
Polymer-Based STent CHallenge of Promus ElemEnt Versus ReSolute Integrity)
Randomized Trial (TWENTE II).
Sen H, Lam MK, Löwik MM, Danse PW, Jessurun GA, van Houwelingen KG, Anthonio RL, Tjon Joe
Gin RM, Hautvast RW, Louwerenburg JH, de Man FH, Stoel MG, van der Heijden LC, Linssen GC,
IJzerman MJ, Tandjung K, Doggen CJ, von Birgelen C.
JACC Cardiovasc Interv. 2015 Jun;8(7):889-99.
Clinical outcome of patients with implantation of second-generation drug-eluting stents
in the right coronary ostium: insights from 2-year follow-up of the TWENTE trial.
Lam MK, Sen H, Tandjung K, Löwik MM, Basalus MW, Mewes JC, Stoel MG, van Houwelingen KG,
Linssen GC, Ijzerman MJ, Doggen CJ, von Birgelen C.
Catheter Cardiovasc Interv. 2015 Mar;85(4):524-31.
Complex patients treated with zotarolimus-eluting resolute and everolimus-eluting
Xience V stents in the randomized TWENTE trial: comparison of 2-year clinical outcome.
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Sen H, Lam MK, Tandjung K, Löwik MM, Stoel MG, de Man FH, Louwerenburg JH, van Houwelingen
GK, Linssen GC, Doggen CJ, Basalus MW, von Birgelen C.
Catheter Cardiovasc Interv. 2015 Jan 1;85(1):74-81.
Coronary artery dominance and the risk of adverse clinical events following
percutaneous coronary intervention: insights from the prospective, randomised
TWENTE trial.
Lam MK, Tandjung K, Sen H, Basalus M, Van Houwelingen G, Stoel M, Louwerenburg H, Linssen G,
Said S, Nienhuis M, de Man F, van der Palen J, von Birgelen C.

EuroIntervention 2015;11:180-187.
Fractional flow reserve and coronary bifurcation anatomy: a novel quantitative model to
assess and report the stenosis severity of bifurcation lesions.
Tu S, Echavarria-Pinto M, von Birgelen C, Holm RN, Pyxaras SA , Kumsars I, Lam MK.
JACC Cardiovascular Interventions 2015;8:564-574.
Non-intubated recovery from refractory cardiogenic shock on percutaneous VAextracorporeal membrane oxygenation.
van Houte J, Donker DW, Slootweg AP, Wagenaar LJ, Kirkels JH, van Dijk D.
Neth Heart J. 2015 Jul;23(7-8):386-8.
Regional home cardioversion study of atrial fibrillation. Pilot study on feasibility and
safety.
Hengstman G, Said SAM, Van Eenennaam FL, Doggen CJM, Van Gelder IC, Crijns HJG.
European journal of cardiovascular nursing 2015;14: S34-S35.
Safety of second-generation drug-eluting stents three years after randomised use in the
TWENTE trial.
Löwik MM, Lam MK, Sen H, Tandjung K, van Houwelingen KG, de Man FH, Stoel MG,
Louwerenburg JH, Linssen GC, Doggen CJ, von Birgelen C.
EuroIntervention. 2015 Mar;10(11):1276-9.
Three-year clinical outcome after treatment of chronic total occlusions with secondgeneration drug-eluting stents in the TWENTE trial.
van Houwelingen KG, Sen H, Lam MK, Tandjung K, Löwik MM, de Man FH, Louwerenburg JH, Stoel
MG, Hartmann M, Linssen GC, Doggen CJ, von Birgelen C.
Catheter Cardiovasc Interv. 2015 Feb 15;85(3):E76-82.
Three-year clinical outcome of patients with bifurcation treatment with secondgeneration Resolute and Xience V stents in the randomized TWENTE trial.
Lam MK, Sen H, van Houwelingen KG, Löwik MM, van der Heijden LC, Kok MM, de Man FH,
Linssen GC, Tandjung K, Doggen CJ, von Birgelen C.
Am Heart J. 2015 Jan;169(1):69-77.
Urine measurement indicates the plasma brain natriuretic peptide concentration during
optimization of heart failure treatment.
Hahn RG, Jaarsma T, Waldréus N, Linssen GC.
Scand J Clin Lab Invest. 2015 Nov 17:1-6.
Value of the SYNTAX score for periprocedural myocardial infarction according to WHO
and the third universal definition of myocardial infarction: insights from the TWENTE
trial.
Tandjung K, Lam MK, Sen H, de Man FH, Louwerenburg JH, Stoel MG, van Houwelingen KG,
Linssen GC, van der Palen J, Doggen CJ, von Birgelen C.
EuroIntervention. 2015 Aug 13;11(4). [Epub ahead of print].
Boekhoofdstuk
Zorg rondom hartfalen\Jaarsma, T. & van der Wal, M. (red.) – 2e herz. dr. - Houten : Bohn
Stafleu van Loghum, 2015. Linssen GCM. Medicatie bij hartfalen.
Dissertatie
M. Lam:
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Doctoraat in de Behavioural, Management and Social sciences.
Lesion morphology, vessel anantomy and the outcome of coronary stenting.
Verdedigd op 17 juni 2015 op de Universiteit Twente te Enschede.
Voordrachten
G. Linssen:

De reis van de hartfalenpatiënt in het ziekenhuis. Novartis Cycle Meeting, Duiven, 8
januari.

Wat is hartfalen en hoe behandel je het? ZGT Hart&Vaatgroep. Hengelo, 12 mei.

The magnitude and management of acute heart failure in the Netherlands. HFA-ESC
congres. Sevilla, 23th may.

COACH-2 onderzoek: terugverwijzing eerste lijn? Wat wil de patiënt nu en in de eindfase?
Hartfalenzorg nieuwe stijl, raamwerk voor zorgvernieuwing. 3e Lustrumcongres ZGT
Hartfalen. Almelo, 10 juni.

PARAGON-HF study: rationale, design, and statusreport. Utrecht, 8 september.

Cardioresearch update en perspectieven. Almelo, 15 september.

Hartfalenzorg anno 2015: innovatie en coöperatie. Medicamenteuze behandeling. Nationale
Hartfalendag, Zeist, 18 september.

Behandeling van ijzerdeficiëntie bij hartfalen. Amersfoort, 30 september.
S. Said:

The dangerous embrace between atrial fibrillation and diabetes mellitus: the
EURObservational Research Programme – Atrial Fibrillation (EORP-AF) General Pilot
Registry. Oral presentation-EHRA congress, Milan.
Dermatologie
Measuring the Therapeutic Relationship in Internet-Based Interventions.
Ferwerda M, van Beugen S, van Riel PC, van de Kerkhof PC, de Jong EM, Smit JV, ZeeuwenFranssen ME, Kroft EB, Visser H, Vonkeman HE, Creemers MC, van Middendorp H, Evers AW.
Psychother Psychosom. 2015;85(1):47-9.
Voordrachten
C. Hebeda:

Ruiken, voelen, proeven. workshop regionale doktersassistenten, 28 mei.

Help, mien kop is rood ! Het rode gezicht: differentieeldiagnose en therapie.
Krentweggecursus huisartsen, 4 juni.

Therapie actinische keratosen. FTO Delden, 4 september.
Ethiek
Geestelijke verzorging en gezamenlijke besluitvorming.
Remmers H.
Tijdschr Gezondheidszorg & Ethiek 2015 (3): 19-24.
Geriatrie
Voordrachten
P. Dubbeld:

Stand-up kwetsbare ouderen. ZGT Almelo en Hengelo, 30 april mei en 1 mei.

Wat is geriatrie ? MST Enschede, 24 september.
H. Stokvis:

ZGT symposium “Is het goed (te) sterven in ZGT?” : “de veranderende kijk op sterven en
palliatieve zorg en de vragen die dat oproept”. NvKG aan de Richtlijncommissie Perifeer
Arterieel Vaatlijden, 11 november.
Gynaecologie
Effect of levothyroxine on live birth rate in euthyroid women with recurrent miscarriage
and TPO antibodies (T4-LIFE study).
Vissenberg R, van Dijk MM, Fliers E, van der Post JA, van Wely M, Bloemenkamp KW, Hoek
A, Kuchenbecker WK, H R Verhoeve, H C J Scheepers,Rombout-de Weerd S, Koks C, Zwart
JJ, Broekmans F, Verpoest W, Christiansen O, Verberg MF, Post M, Papatsonis DN, Sikkema J, Mol
BW, Bisschop PH, Goddijn M.
Contemp Clin Trials. 2015 Aug 5. pii: S1551-7144(15)30061-6.
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Immediate delivery versus expectant monitoring for hypertensive disorders of pregnancy
between 34 and 37 weeks of gestation (HYPITAT-II): an open-label, randomised
controlled trial.
Broekhuijsen K, van Baaren GJ, van Pampus MG, Ganzevoort W, Sikkema JM, Woiski MD, Oudijk
MA, Bloemenkamp KW, Scheepers HC, Bremer HA, Rijnders RJ, van Loon AJ, Perquin DA, Sporken
JM, Papatsonis DN, van Huizen ME, Vredevoogd CB, Brons JT, Kaplan M, van Kaam AH, Groen H,
Porath MM, van den Berg PP, Mol BW, Franssen MT, Langenveld J; HYPITAT-II study group.
Lancet. 2015 Jun 20;385(9986):2492-501.
Patient controlled analgesia with remifentanil versus epidural analgesia in labour:
randomised multicentre equivalence trial.
Freeman LM, Bloemenkamp KW, Franssen MT, Papatsonis DN, Hajenius PJ, Hollmann MW, Woiski
MD, Porath M, van den Berg HJ, van Beek E, Borchert OW, Schuitemaker N, Sikkema JM, Kuipers
AH, Logtenberg SL, van der Salm PC, Oude Rengerink K, Lopriore E, van den Akker-van Marle ME,
le Cessie S, van Lith JM, Struys MM, Mol BW, Dahan A, Middeldorp JM.
BMJ. 2015 Feb 23;350:h846.
Patient satisfaction and amenorrhea rate after endometrial ablation by ThermaChoice III
or NovaSure: a retrospective cohort study.
Muller I, van der Palen J, Massop-Helmink D, Vos-de Bruin R, Sikkema JM.
Gynecological Survey 2015; 12 (2): 81-7.
Preterm Breech Presentation: A Comparison of Intended Vaginal and Intended
Cesarean Delivery.
Bergenhenegouwen L, Vlemmix F, Ensing S, Schaaf J, van der Post J, Abu-Hanna
A, Ravelli AC, Mol BW, Kok M.
Obstet Gynecol. 2015 Dec;126(6):1223-30.
Preventing Preterm Birth with Progesterone in Women with a Short Cervical Length from
a Low-Risk Population: A Multicenter Double-Blind Placebo-Controlled Randomized Trial.
van Os MA, van der Ven AJ, Kleinrouweler CE, Schuit E, Kazemier BM, Verhoeven CJ, de Miranda E,
van Wassenaer-Leemhuis AG, Sikkema JM, Woiski MD, Bossuyt PM, Pajkrt E, de Groot CJ, Mol
BW, Haak MC.
Am J Perinatol. 2015 Aug;32(10):993-1000.
Second-trimester cervical length as risk indicator for Cesarean delivery in women with
twin pregnancy.
van de Mheen L, Schuit E, Liem SM, Lim AC, Bekedam DJ, Goossens SM, Franssen MT, Porath MM,
Oudijk MA, Bloemenkamp KW, Duvekot JJ, Woiski MD, de Graaf I, Sikkema JM, Scheepers HC,
van Eijk J, de Groot CJ, van Pampus MG, Mol BW.
Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Nov;46(5):579-84.
Transvaginal prolapse repair with or without the addition of a midurethral sling in
women with genital prolapse and stress urinary incontinence: a randomised trial.
van der Ploeg JM, Oude Rengerink K, van der Steen A, van Leeuwen JH, Stekelenburg J, Bongers
MY, Weemhoff M, Mol BW, van der Vaart CH, Roovers JP; Dutch Urogynaecology Consortium.
BJOG. 2015 Jun;122(7):1022-30.
Heelkunde
2015 IWGDF guidance on the prevention and management of foot problems in diabetes.
Bakker K, Apelqvist J, Lipsky BA, Van Netten JJ, Schaper NC.
Int Wound J 2015 Sep 8. Epub ahead of print.
A systematic review of instruments for assessment of capacity in activities of daily living
in children with developmental co-ordination disorder.
van der Linde BW, van Netten JJ, Otten E, Postema K, Geuze RH, Schoemaker MM.
Child Care Health Dev 2015 Jan;41(1):23-34.
Activities of Daily Living in Children With Developmental Coordination Disorder:
Performance, Learning, and Participation.
Van der Linde BW, van Netten JJ, Otten B, Postema K, Geuze RH, Schoemaker MM.
Phys Ther 2015 Nov;95(11):1496-506.
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Automatic detection of diabetic foot complications with infrared thermography by
asymmetric analysis.
Liu C van Baal JG, van Netten JJ, Bus SA , van der Heijden F.
J Biomed Opt 2015 Feb; 20(2):26003.
Casuïstiek aspecifiek polsklachten: een behandelstrategie in maat en in getal.
van Benthem S.
Ned Tijdschr Handtherapie 2015;20:22-6.
Diabetic foot disease: moving from roadmap to journey.
Lipsky BA, Apelqvist J, Bakker K, van Netten JJ, Schaper NC.
Lancet Diabetes Endocrinol 2015 Sep;3(9):674-5.
Diagnostic value of drain amylase for detecting intrathoracic leakage after
esophagectomy.
Berkelmans GH, Smeets BJ ,Kouwenhoven EA, Weijs TJ, Silva Corten LC, van Det
MJ, Nieuwenhuijzen GA, Luyer MD.
World J Gastroenterol. 2015 Aug 14;21(30):9118-25.
Early postoperative mortalisty after major lower limb amputation: a systematic review of
population and regional based studies.
Van Netten JJ, Fortington LV, Hinchliffe RJ, Hijmans JM.
Eur J Vasc & Endovasc Surg 2015.
Intraperitoneal onlay mesh reinforcement of the abdominal wall: a new surgical option
for treatment of anterior cutaneous nerve entrapment syndrome-a retrospective cohort
analysis of 30 consecutive patients.
Stirler VM, Raymakers JT, Rakic S.
Surg Endosc. 2015 Sep 30.
Laparoscopic versus open gastrectomy for gastric cancer, a multicenter prospectively
randomized controlled trial (LOGICA-trial).
Haverkamp L, Brenkman HJ, Seesing MF, Gisbertz SS, van Berge Henegouwen MI, Luyer
MD, Nieuwenhuijzen GA, Wijnhoven BP, van Lanschot JJ,de Steur WO, Hartgrink HH, Stoot
JH, Hulsewé KW, Spillenaar Bilgen EJ, Kouwenhoven EA, Rütter JE, van Det MJ, van der Peet
DL,Daams F, Draaisma WA, Broeders IA, van Stel HF, Lacle MM, Ruurda JP, van Hillegersberg
R. LOGICA study group.
BMC Cancer. 2015 Jul 29;15:556.
Long-term effects of a regional care pathway for patients with rectal cancer.
van Hoeve JC, Elferink MA, Kouwenhoven EA, Klaase JM Schiphorst PP, Siesling S.
Int J Colorectal Dis. 2015 Jun;30(6):787-95.
Predictors of low extremity amputations of patients with an infected diabetic foot ulcer.
Pickwell K, Siersma V, Kars M, Apelqvist J, Bakker K, Edmonds M, Holstein P, Jirkovska A, Jude e,
Mauricio D, Piaggesi A , Ragnarson Tennvall G, Reike H, Spraul M, Uccioli M, Urbancic V, van Acker
K, van Baal J, Schaper N.
Diabetes Care 2015 Feb 9.
Pre-operative Ultrasonographic Evaluation of Axillary Lymph Nodes in Breast Cancer
Patients: For Which Group Still of Additional Value and in Which Group Cause for Special
Attention?
Moorman AM, de Leeuw DM, Bourez RL, Kouwenhoven EA.
Ultrasound Med Biol. 2015 Nov;41(11):2842-8.
Procedural key steps in laparoscopic colorectal surgery, consensus through Delphi
methodology.
Dijkstra FA, Bosker RJ, Veeger NJ, Van Det MJ, Pierie JP.
Surg Endosc. 2015 Sep;29(9):2620-7.
Recurrent gallstone ileus.
Iudicello A, Vanstiphout, J, Verbelen T.
Acta Chir Belg. 2015; 115 : 1-3.
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The association of chronic kidney disease and dialysis treatment with foot ulceration and
major amputation.
Otte J, van Netten JJ, Woittiez AJ.
J Vasc Surg 2015 Aug;62(2):406-11.
Trabecular bone strength is not an independent predictive factor for dynamic hip screw
migration--A prospective multicenter cohort study.
Müller MA, Hengg C, van der Velde D, Krettek C, Eberdorfer S, Stange R, Hofmann GO, Platz
A, Suhm N.
J Orthop Res 2015 Nov;33(11):1680-6.
Twee patiënten met gangreen van Fournier.
Becher BE, Roelink JH, van Baal JG.
Tijdschrift Urol 2015 (6).
Validity and reliability of global operative assessment of laparoscopic skills
(GOALS) in novice trainees performing a laparoscopic cholecystectomy.
Kramp KH, van Det MJ, Hoff C, Lamme B, Veeger NJ, Pierie JP.
J Surg Educ. 2015 Mar-Apr;72(2):351-8.
Validity, reliability and support for implementation of independence-scaled procedural
assessment in laparoscopic surgery.
Kramp KH, van Det MJ, Veeger NJ, Pierie JP.
Surg Endosc. 2015 Sep 28. [Epub ahead of print].
Use of Calscan for improving osteoporosis care in the older patient admitted with hip
fracture.
De Klerk G, Hegeman JH, Van Der Velde D, Van Der Palen J, Ten Duis HJ.
Acta Orthop Belg. 2015 Mar;81(1):23-9.
Voordrachten
E. Folbert:

Geriatrische traumatologie van theorie naar praktijk. Geriatriedagen, Den Bosch. februari.

Van Theorie naar praktijk. EBM en zorgpaden in ZGT. ZGT,Almelo, Hengelo september.

Traumatologie voor verpleegkundigen. ZGT, Almelo, Hengelo september.

1-jaarsmortaltieit en geassocieerde risicofactoren na heupfractuur. Analyse van 920
patiënten na geïntegreerde traumachirurgische geriatrische behandeling. Almelo, ZGT
Wetenschapsdag, oktober.

1-jaarsmortaltieit en geassocieerde risicofactoren na heupfractuur. Analyse van 920
patiënten na geïntegreerde traumachirurgische geriatrische behandeling. Amsterdam,
Traumadagen Rai, oktober.

Traumatologie bij kwetsbare ouderen. ZGT Boerhaave bijeenkomst, november.
H. Hegeman:

Opzetten Geriatrische Traumatologie Unit: theorie, praktijk en prestatie indicatoren
Congrescentrum Brabanthallen, ’s Hertogenbosch.12 februari.

Traumachirurgie bij kwetsbare ouderen. Geriatrische Traumatologie. Bijeenkomst met RvB
SXB Hardenberg, 24 maart.

Dutch Network for Geriatric Traumatology.ECTES RAI Amsterdam. 10-12 mei.

What do guidelines say?”. “Hot topics around Geriatric Fracture Care”. “Controversy: Bone
augmentation – PROS and CONS based on one case. Bone augmentation – yes! Trauma
Executive Class “Hip & Pelvis” DePuy-Synthes, Solothurn, Zwitserland. 10 en 11
september.

Traumatologie: “meer dan fracturen”. Workshop “De geriatrische trauma patiënt. CASH
2.1. 21-23 september.

1 jaars mortaliteit en geassocieerde risicofactoren na een heupfractuur. Analyse van 920
patiënten na geïntegreerde chirurgische geriatrische behandeling. Traumadagen RAI,
Amsterdam, 5 en 6 november.

Dutch Hip Fracture Audit. Traumadagen RAI, Amsterdam, 5 en 6 november.

Traumatologie bij kwetsbare ouderen. 29e Boerhaave cursus. ZGT, Almelo. 12 november.
E. Kouwenhoven:

Biedt de Robot een helpende hand bij minimal invasieve oesophagusresectie? Managed
Clinical Network Noord-Oost Nederland, Meppel, 12 mei.
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Aortic calcifications increase the risk for anastomotic leakage after Ivor-Lewis
esophagectomy. 13th World Congres Oesophagiome, Monaco, 1 september.

Preoperative chemoradiotherapy for resectable esophageal cancer: a single center
experience. 13th World Congres Oesophagiome, Monaco, 1 September.

Aortic calcifications increase the risk of anastomotic leakage after Ivor-Lewis
esophagectomy. NVGE, Veldhoven, oktober.

Early oral feeding following esophagectomy. 13th World Congres Oesophagiome, Monaco,
september.

Aortic calcifications increase the risk for anastomotic leakage after Ivor-Lewis
esophagectomy. ESDE, Stockholm, november.

Early oral feeding following esophagectomy. ESDE, Stockholm, november.

Aorta calcificaties zijn geassocieerd met naadlekkage na een Ivor-Lewis slokdarmresectie.
NVvH Najaarsdag, november.
M. Lubbers:

Neo-adjuvant chemoradiotherapy for resectable esophageal cancer. 13th international
Congres Oeso, Monaco, 1 september.

Neo-adjuvante chemoradiotherapie voor resectabel slokdarmkanker. Wetenschapsdag ZGT,
Almelo, 7 oktober.
J. van Baal:

Hoe meten we succes in de behandeling van de diabetische voet. VUMC, Amsterdam, 27
maart.

De diabetische voet: college opleiding wondconsulenten. Erasmus Universiteit, Rotterdam,
15 april.

The diabetic foot in renal insufficiency. 7th. International Symposium Diabetic Foot, Den
Haag, 19-23 may.

Module Diabetische voet: cursus opleiding vaatlaboranten. Rotterdam, 30 november.
M. van Det:

Regionaal huisartsensymposium “week van de slokdarm”
Presentatie:
Slokdarmchirurgie – Een patient met een buismaag thuis, 14 januari.

Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie, jaarcongres. Beurs van Berlage,
Amsterdam. Plenaire sessie: Onderwijzen en leren van endoscopische chirurgie, 26 maart.

Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie, jaarcongres. Beurs van Berlage,
Amsterdam. Sessie operatie assistenten: Assisteren bij laparoscopie, 26 maart.
J. van Netten:

The IWGDF Guidance on Foot Problems in Diabetes. NVDO (Dutch Organisation of Diabetes
Research) Symposium.

Richtlijnen diabetische voet. WCS Nederland.

Acceptatie en communicatie rondom orthopedische schoenen. Buchrnhornen expert
bijeenkomst.

The importance of communication in therapeutic footwear provision. University of Salford lecture for postgrad podiatry students.

The IWGDF Guidance on Foot Problems in Diabetes. University of Salford - community
lecture.

Ensuring acceptance and wearing of specialist footwear with person-centred
communication. International Society of Prosthetics and Orthotics World Conference.

People or procedures? Towards a better understanding of amputation incidence.
International Society of Prosthetics and Orthotics World Conference.

The efficacy of removable devices to offload and heal neuropathic plantar forefoot ulcers in
diabetes: a multicenter randomized controlled trial. International Society of Prosthetics and
Orthotics World Conference.

2015 IWGDF Guidance on Prevention. 7th International Symposium on the Diabetic Foot.

Methodology of the 2015 IWGDF Guidance. 7th International Symposium on the Diabetic
Foot.

Chair "Poster session 28: late abstracts".7th International Symposium on the Diabetic Foot.

Chair "Poster session 23: offloading".. 7th International Symposium on the Diabetic Foot.

Chair "Oral session 12: New insights".7th International Symposium on the Diabetic Foot.

The efficacy of removable devices to offload and heal neuropathic plantar forefoot ulcers in
diabetes: a randomized controlled trial. 7th International Symposium on the Diabetic Foot.
. 7th International Symposium on the Diabetic Foot.
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Infrared and hyperspectral images: first step towards an intelligent telemedicine system for
patients at-risk for foot ulcers. 7th International Symposium on the Diabetic Foot.
Methodology of the 2015 IWGDF Guidance. 7th International Symposium on the Diabetic
Foot – expert session.

Interne geneeskunde
Catecholamine-Synthesizing Enzymes Are Expressed in Parasympathetic Head and Neck
Paraganglioma Tissue.
Osinga TE, Korpershoek E, de Krijger RR, Kerstens MN, Dullaart RP, Kema IP, van der Laan BF,
van der Horst-Schrivers AN, Links TP.
Neuroendocrinology.2015;101(4):289-95.
Distal renal tubular acidosis with multiorgan autoimmunity: a case report.
Van den Wildenberg MJ, Hoorn EJ, Mohebbi N, Wagner CA, Woittiez AJ, de Vries PA, Laverman
GD.
Am J Kidney Dis. 2015 Apr;65(4):607-10.
Dopamine concentration in blood platelets is elevated in patients with head and neck
paragangliomas.
Osinga TE, van der Horst-Schrivers AN, van Faassen M, Kerstens MN, Dullaart RP, Peters MA, van
der Laan BF, de Bock GH, Links TP, Kema IP.
Clin Chem Lab Med 2015 dec 17.
Estimation of total kidney volume in autosomal dominant polycystic kidney disease.
Spithoven EM, van Gastel MD, Messchendorp AL, Casteleijn NF, Drenth JP, Gaillard CA, de Fijter
JW, Meijer E, Peters DJ, Kappert P, Renken RJ, Wetzels JF, Visser FW, Zietse R, Gansevoort
RT; DIPAK Consortium; DIPAK Consortium.
Am J Kidney Dis 2015 Nov; 66(5):792-801.
Fatal endotracheal tube obstruction due to the ball valve effect.
Woittiez KJ, Woittiez AJ.
BMJ Case Rep 2015 Jan 23.
Inhalatie-insuline, een reeele nieuwe optie?
Veneman TF.
Ned Tijdschr Diabetol 2015; 13(1): 21-23.
Malignant gastrocolic fistula: review of the literature and report of a case.
Huttenhuis J, van Rheineck Leyssius JA, Kouwenhoven E, Veneman TF.
Acta Chir Belgica Nov-Dec 2015; 115 (6): 423-425.
Metachronous metastases from colorectal cancer: a population-based study in Nort-East
Netherlands.
Elferink MA, de Jong KP, Klaase JM, Siemerink EJ, de Wilt JH.
Int J Colorectal Dis 2015 Feb;30 (2):205-12.
Metformin Intoxication: a case of a combination of severe Hypoglycaemia and severe
Lactic Acidosis (LA).
Agterhuis D, Freling H, Henstra M, Veneman TF.
Journal of Diabetes Mellitus 2015, 5, 111-114.
Vitamin D receptor activator and dietary sodium restriction to reduce residual urinary
albumin excretion in chronic kidney disease (ViRTUE study): rationale and study
protocol.
Keyzer CA Laverman GD, de Jong MA, Fenna van Breda G Vervloet MG, Hemmelder M, Janssen
WM, Lambers Heerspink HJ, Navis G, de Borst MH. Holland Nephrology Study (HONEST) Network.
Nephrol Dial Transplant. 2015 Mar 4.
Boekhoofdstuk
Cardio-Renal Clinical Challenges \ edited by Goldsmith D et al. - .- Springer International
Publishing Switzerland 2015. Gant C, Laverman GD and Navis GJ.
MRA Inhibition in CKD: More Than Salt and Water.
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Voordrachten
T. Osinga:
 Dopamine in blood platelets as a diagnostic marker in head and neck paraganglioma.
Endocrine Society.
 Confirming SDHx genetic status in saliva: a novel method of genetic testing in patients with
pheochromocytoma’ at San Diego.
G. Laverman:

Insuline diploma” (Geaccrediteerde Huisartsennascholing, Almelo), 21 Januari.

Scholing voor Arts-assistenten en diabetesverpleegkundigen Twente, Theaterhotel Almelo,
11 Februari.

Docent Landelijke opleidingsdag voor Klinisch Chemici in opleiding, “Nierinsufficientie en
dialyse”, Almelo, 10 Maart.

Moderator regionale opleidingsdag “GODIN Nefrologie” (AIOS beschouwende vakken),
Enschede, 4 en 11 maart.

State of the art lecture “Hantavirus” op bovengenoemde dagen GODIN Nefrologie”
enschede, 4 en 11 maart.

Scholing voor dialyseverpleegkundigen “Klinisch redeneren”, Almelo 25 maart en 8 april

MKSAP onderwijs Nefrologie voor arts-assistenten in ZGT, almelo, op 15 januari en 12
februari.

Diabetes Mellitus, Nieuwe Middelen: Hoe meer kennis, hoe meer twijfel” (Geaccrediteerde
Huisartsennascholing), Almelo 11 maart; Drachten 14 maart.

De Nieren in de Spotlights” (Geaccrediteerde Huisartsennascholing, meermalen, Hengelo 7
april/Drachten 8 april.

Onderwijs “Diabetes mellitus op de verpleegafdeling” voor verpleegkundigen van interne
afdelingen ZGT; Almelo, 18 mei.

Gezamenlijk beslissen bij diabetes: wat betekent dat in de praktijk?” (Geaccrediteerde
Huisartsennascholing), Hengelo,12 november.

Masterclass Insuline (Geaccrediteerde Huisartsen nascholing).
Kaakchirurgie
Voordrachten
B. Kolenaar:

Farmacotherapeutisch overleg-klinische confrontatie, medicatiegerelateerde bijwerkingen in
het hoofd hals gebied, Huisartsenkring Dinkelland, november.

Hoofd hals oncologie, een klinisch overzicht en update voor de (oncologisch-)
verpleegkundige afdeling en polikliniek : twee multidisciplinaire thema-avonden. MST,
Enschede, november.

MKA-chirurgie en Hoofd hals oncologie een overzicht voor de instrumenterende op de OK.
Saxion University, Enschede, november.

Laser in de MKA-chirurgie, veiligheid en gebruikstoepassingen, multdisciplinaire scholing
van poliklinisch personeel MST. Enschede, december.
Kindergeneeskunde
Could a change in diet revitalize children who suffer from unresolved fatigue?
Steenbruggen TG, Hoekstra SJ, van der Gaag EJ.
Nutrients 2015 Mar 13;7(3):1965-77.
Folid acid and Iron supplementation in children with insufficient diets in a developed
country, a rondomised controlled trial.
Van der Gaag EJ, Bolk van Droffelaar N, van der Palen J, Baarsma R.
Internat J Pediatric Res 2015; 1 (2).
Paediatric nodal marginal zone B-cell lymphadenopathy of the neck: a Haemophilus
influenzae-driven immune disorder?
Kluin PM, Langerak AW, Beverdam-Vincent J, Geurts-Giele WR, Visser L, Rutgers B, Schuuring
E, Van Baarlen J, Lam KH, Seldenrijk K, Kibbelaar RE, de Wit P, Diepstra A, Rosati S, van Noesel
MM, Zwaan CM, Hunting JC, Hoogendoorn M, van der Gaag EJ.
J Pathol 2015 Jul;(3):302-14.
Voordrachten
N. Wolters:

Geen 18, geen druppel! Voorlichtingsavond Weerselo, 12 januari 2015.

Kinderslaapcentrum, RVE avond ZGT, 1 oktober 2015.

Kindermishandeling , Huisartsen-kinderartsenavond 6 oktober 2015, Zenderen.
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Regio-tour slaapproblemen bij kinderen (voor kinderartsen, jeugdartsen, psychologen
orthopedagogen etc), Assen 8 december 2015.

Klinische Fysica
Veilige zorg is kennis van techniek.
Lansbergen M.
Ziekenhuiskrant:Themanummer Medische Technologie, November 2015.
Voordrachten
M. Lansbergen:

Jaarcongres Woudschoten NVKF: Voorzitter Sessie Algemene Klinische Fysica 28 maart
2015.

Workshop Kwaliteitsborging Medische Technologie. Medische Staf Rijnstate Ziekenhuis
Arnhem.

Lezing Kwaliteitsborging Medische Technologie. Medische Staf Slingeland Ziekenhuis
Doetinchem 24 juni.

Lezing Veiligheid en Risicomanagement: Diakonessenhuis Utrecht, 3 September.

Dagvoorzitter Jaarcongres Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, Leeuwarden 24 November.
Klinische Psychologie
Perception of emotions in mild cognitive impairment and Alzheimer’s dementia: does
intensity matter?
Waanders–oude Elferink M, vanTilborg I, Kessels RPC.
Translational Neuroscience 2015; 6: 139-149.
Microbiologie
Complicated Pseudomonas aeruginosa meningitis after visiting a swimming pool.
Determination of Non-tuberculous mycobacteria with Matrix Assisted Laser Desorption
Ionisation – Time Of Flight Mass Spectrometry.
Double plasmodium infections in two travelers from Kenya.
Mulder B, Knapen DG, de Sousa F, Veneman TH, Manders G, Delsing CE, Kootstra GJ,
van den Boomgaard M, Leussenkamp-Hummelink R, Koehorst N, de Boer M, van der Zanden A.
Ned Tijdschr Med Microbiol 2015;23:Supplement S77.
Diagnostiek van Dientamoeba fragilis: duidelijkheid of verwarring?
Mulder B, Mank T.
Ned Tijdschr Med Microbiol 2015; 23(1): 31-33.
Determinatie van Non-tuberculeuze mycobacteriën met Matrix Assisted Laser Desorption
Ionisation – Time Of Flight Mass Spectrometry (Malditof MS).
van den Boomgaard M, Koehorst N, Leussenkamp-Hummelink R, Dullaert-de Boer M, van der
Zanden A, Mulder B.
Ned Tijdschr Med Microbiol 2015; 23 (2):58-66.
Extended-Spectrum β-Lactamases and/or Carbapenemases-Producing
Enterobacteriaceae Isolated from Retail Chicken Meat in Zagazig, Egypt.
Abdallah HM,Reuland EA,Wintermans BB, al Naiemi N, Koek A, Abdelwahab AA, Ammar AM,
Mohamed AA, Vandenbroucke-Grauls CM.
PLoS One. 2015 Aug 18;10(8):e0136052.
Genomic dissection of travel-associated extended-spectrum-beta-lactamase-producing
Salmonella enterica serovar typhi isolates originating from the Philippines: a one-off
occurrence or a threat to effective treatment of typhoid fever?
Hendriksen RS, Leekitcharoenphon P, Mikoleit M, Jensen JD, Kaas RS, Roer L, Joshi HB,
Pornruangmong S, Pulsrikarn C, Gonzalez-Aviles GD, Reuland EA, Al Naiemi N, Wester AL,
Aarestrup FM, Hasman H.
J Clin Microbiol. 2015 Feb;53(2):677-80.
Molecular analysis of Heteroresistance to Colistin in ESBL-producing Klebsiella
pneumoniae after the Introduction of Selective Digestive Tract Decontamination
Performance of AmpC-agar plates for rapid detection of plasmidal AmpC producing
Enterobacteriaceae.
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Performance of a new screening agar plate for rapid detection of carbapenemase
producing Enterobacteriaceae.
Performance of a new screening agar plate for rapid detection of carbapenemase
producing Enterobacteriaceae.
Rensing KL, van Dijk K, Reuland EA, Kluytmans JA, Vandenbroucke-Grauls CM, van Kerckhoven M,
al Naiemi, N, Halaby T, Rogers MR, Doorduijn DJ ,van Schaik W, Kucukkose E, van der Zanden
AG.
Nederlands tijdschrift voor medische microbiologie, december 2015, Nummer 4.
Plasmid-mediated AmpC: prevalence in community-acquired isolates in Amsterdam, the
Netherlands, and risk factors for carriage.
Reuland EA, Halaby T, Hays JP, de Jongh DM, Snetselaar HD, van Keulen M, Elders PJ, Savelkoul
PH, Vandenbroucke-Grauls CM, Al Naiemi N.
PLoS One. 2015 Jan 14;10(1):e0113033.
Voordrachten
B. Mulder:

Determination of Non-tuberculous Mycobacteria with Matrix Assisted Laser Desorption
Ionisation – Time Of Flight Mass Spectrometry Poster 1007 ICAAC San Diego California
September 17-21.

Higher prevalence by molecular detection in healthy controls than in gastroenteritis cases
questions Dientamoeba fragilis pathogenicity Poster 1287 ICAAC San Diego California
September 17-21.
Neurologie
PML-IRIS during fingolimod diagnosed after Natalizumab discontinuation.
Killestein J, Vennegoor A, van Golde AE, Bourez RL, Wijlens ML, Wattjes MP.
Case Rep Neurol Med 2015; 307872.
Treatment of large low-grade oligodendroglial tumors with upfront procarbazine,
lomustine, and vincristine chemotherapy with long follow-up: a retrospective cohort
study with growth kinetics.
Taal W, van der Rijt CC, Dinjens WN, Sillevis Smitt PA, Wertenbroek AA, Bromberg JE, van
Heuvel I, Kros JM, van den Bent MJ.
J Neurooncol. 2015 Jan;121(2):365-72.
Richtlijn
M. Gruppelaar:
Evidence-based richtlijn nieuwe of verergerende slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen in
het ziekenhuis of verpleeghuis\ Ned. Internisten Vereniging in samenwerking met V&V Nederland –
Afd. Neurologie en Revalidatie.
Voordrachten
J. Prick:

Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK): casuistiek. Hoytema bijeenkomst, 6
juni.

Hoofdpijn classificatie en behandeling. ROAN, Groningen, 22 september.
L. Reichman:

Slaaponderzoeken. MST, Enschede, 10 februari.

Slaap en slaapstoornissen. Voordacht landelijke huisartsennascholing, Maastricht, 27
november.

Slaap en slaapstoornissen. Voordacht landelijke huisartsennascholing, Den Bosch, 12
december.
Orthopedie
25-Hydroxyvitamin D and osteoarthritis: A meta-analysis including new data.
Bergink AP, Zillikens MC, Van Leeuwen JP, Hofman A, Uitterlinden AG, van Meurs JB.
Semin Arthritis Rheum. 2015 Oct 29.
A telemedicine service as a partial replacement of face-to-face physical rehabilitation.
Relevance of use.
Kosterink S, Huis in ’t Veld R, Hermens H, Vollenbroek-Hutten M.
Telemedicine and eHealth 2015; 21(10): 1-6.
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Can a single dose response predict the effect of montelukast on exercise-induced
bronchoconstriction?
Kersten ET, Akkerman-Nijland AM, Driessen JM, Diamant Z, Thio BJ.
Pediatric Pulmonoly, 2015 Oct 22.
Do antipsychotics prevent postoperative delirium? A systematic review and metaanalysis.
Fok MC, Sepehry AA, Frisch L, Sztramko R, Borger van der Burg BL, Vochteloo AJ, Chan P.
International Journal of Geriatric Psychiatry 2015; 30 (4):333–435.
Een jonge man met knieklachten vanuit de heup.
Oudelaar B, Peters A, Peters-Veluthamaningal C, Huis in ’t Veld R.
Huisarts en Wetenschap 2015, 59 (1).
Een man met een zeldzame fractuur van de talus.
Oudelaar BW, Peters A, Kerkhoffs GM, Vochteloo AJ, Huis in ’t Veld R.
Ned Tijdschr Traumachir 2015; 23(1) :17.
Een vijfjarige jongen met een onbelastbaar been na kniedistorsie bij het
trampolinespringen.
Homan AS, Peters A, Vochteloo AJ, Heeg M.
Ned Tijdschr Traumachir 2015; 23 (2): 38- 39.
Feasibility of model-based Roentgen Stereophotogrammatric Analysis to evaluate early
migration of the trapeziometacarpal joint prosthesis.
Ooms EM, ten Brinke B, Mathijssen NM, Blom IF, Deijkers RL, Kraan GA.
BMC Musculoskeletal Disorders 2015, 16:295.
Introducing remote physical rehabilitation for patients with chronic disorders by means
of telemedicine.
Kosterink S, Huis in ’t Veld R, Wever D, Hermens H, Vollenbroek-Hutten M.
Health and Technology 2015; 5: 83-90.
Reduced patient restrictions following total hip arthroplasty A prospective randomized
controlled trial.
Peters A, Tijink M, Veldhuijzen A, Huis in ’t Veld R.
Trials 2015; 16: 360.
Removal of restrictions following primary THA with posterolateral approach does not
increase the risk of early dislocation.
Peters A, Vochteloo AJ, Huis in ’t Veld R.
Acta Orthopaedica 2015; 86 (4): 518-519.
Should a trial with lost allocation key be incorporated in meta analysis?
Pijls BG, Borger van der Burg BL, Frisch LE, Vochteloo AJ, Nelissen RG.
Br J Med Medical Res 2015:9(3):1-7.
Smoking and morphology of calcific deposits (NACD) for calcific deposits of rotator cuff.
Oudelaar B, Ooms EM, Schepers-Bok R, Huis in ’t Veld R, Vochteloo AJ.
European Journal of Radiology 2015, 84, 11: 2255 – 2260.
Survey on the management of acute first-time anterior shoulder dislocation amongst
Dutch public hospitals.
Berendes TD, Pilot P, Nagels J, Vochteloo AJ, Nelissen RG.
Arch Orthop Trauma Surg. 2015 Apr;135(4):447-54.
Total elbow arthroplasty in bleeding disorders: an additional series of 8 cases.
Vochteloo AJ, Roche SJ, Dachs RP, Vrettos BC.
J Shoulder Elbow Surg 2015;24(5):773-8.
Boekhoofdstuk
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The Unhappy Total Knee Replacement: A comprehensive Review and Management Guide\
ed. by MT Hirschmann and R. Becker. - Springer International Publishing Switzerland
2015.Wagenaar FC, Defoort K, Busch V, Van Hellemondt, Wymenga GA. Stiffness after total knee
replacement.
Voordrachten
A. Bergink:

Voet-pathologie, Krentewegge cursus 2015, nascholing huisartsen, Hengelo, 2 – 4 Juni.

Voet-pathologie, Kroezeboom cursus 2015, nascholing huisartsen Almelo, Hellendoorn, 3 –
5 November.
M. Havinga:

Van lage rugpijn tot stijve schouder. Orthopedische kennis voor de bedrijfs- en
verzekeringsarts.Regardz Meeting Center Amersfoort, 2 December.

Multidisciplinaire samenwerking wervelkolomspreekuur/kliniek’, Boerhaave bijeenkomst
Hengelo, 23 april.
R. Hoogeslag:

ACL injury, current concepts and future developments. OCON-Sport Sportmedical Clinic.
Enschede.

Ligamentous injuries around the knee. Dutch Radiology Association. Duo-presentation with
musculoskeletal radiologist. Ede.

Ligamentous injuries of the knee. Saxion Hogeschool, Physical Therapy Master
Musculoskeletal (Manual Therapy & Sports Physiotherapy). Enschede.

New insights in treatment of the ruptured acl, repair versus reconstruction. Symposium
OCON Sportmedische Kliniek. Enschede.

Posterolateral corner of the knee. Dutch Traumasurgery Association/Dutch Orthopaedic
Traumasurgery Association. Traumadagen. Amsterdam.
A. Peters:

Complex Trauma, happy patients and the best Doctors/check your phone. Trauma overleg
Euregio, De Lutte, 2 September.
H. Schuppers:

Voordracht “Kinderorthopedie “ op Warffum-cursus voor huisartsen Holten: 21/1, 11/2,
11/3, en 15/4.

Kinderorthopedie” HAGRO-bijeenkomst Rijssen 26 Maart.

Presentatie “Femur-fracturen bij neonaten”, Euregio Trauma Avond De Lutte, 4 April.
A. Vochteloo:

Hand- en polsklachten. HAGRO Goor/Diepenheim, 4 september.

De Schouder. Orthopedische kennis voor de bedrijfs- en verzekeringsarts. Regardz
Meeting Center Amersfoort, 2 December.

Orthopedie en Traumatologie van de bovenste extremiteit. Masteropleiding
Musculoskeletaal Saxion Enschede, 11 november.

Determinants of Outcome in Hip Fracture Patiënt Care. ZWOT Trauma bijeenkomst
Rotterdam.
F. Wagenaar:

The unhappy total knee arthroplasty patient: systematic diagnostic work up, Vreden’s
Reading, St. Petersburg, 9 – 11 october.

Wound drainage after joint arthroplasty”, Vreden’s Reading, St. Petersburg, 9 – 11 october.
Pharmacie
Comparison of two different dosages of intra-articular triamcinolone for the treatment of
knee arthritis: results of a 12-week randomized, double-blind, controlled clinical trial.
Popma JW, Snel FW, Haagsma CJ, Brummelhuis-Visser P, Oldenhof HG, van der Palen J,
van de Laar MA.
Journal of Rheumatology 2015 Accepted.
Limited sampling strategies for Therapeutic Drug Monitoring of amikacin and kanamycin
in Patients with Multidrug-Resistant Tuberculosis.
Dijkstra JA, van Altena, Akkerman RO, de Lange WC, Proost JH, van der Werf TS, Kosterink JG,
Alffenaar JW.
International Journal of Antimicrobial Agents 2015; Accepted.
Safety and efficacy of the addition of simvastatin to panitumumab in previously treated
KRAS mutant metastatic colorectal cancer patients.
Baas JM, Krens LL, Bos MM, Portielje JE, Batman E, van Wezel T, Morreau H, Guchelaar HJ,
Gelderblom H.

113

Anticancer Drugs. 2015 Sep;26(8):872-7.
Safety and efficacy of the addition of simvastatin to cetuximab in previously treated
KRAS mutant metastatic colorectal cancer patients.
Baas JM, Krens LL, Ten Tije AJ, Erdkamp F, van Wezel T, Morreau H, Gelderblom H, Guchelaar HJ.
Anticancer Drugs. 2015 Jun 5.
Invest New Drugs. 2015 Dec;33(6):1242-7.
Subtherapeutic posaconazole exposure and treatment outcome in patients with invasive
fungal disease.
van der Elst KC, Brouwers CH, van den Heuvel ER, van Wanrooy MJ, Uges DR, van der Werf TS,
Kosterink JG, Span LF, Alffenaar JW.
Ther Drug Monit, 2015;37(6):766-71.
Therapeutic drug monitoring of monoclonal antibodies in inflammatory and malignant
disease – Translating TNF-α experience to oncology.
Oude Munnink TH, Henstra MJ, Segerink LI, Movig KL, Brummelhuis-Visser P.
Clinical Pharmacology & Therapeutics 2015; Accepted.
Boekhoofdstuk
Impact on environment in Practical Pharmaceutics. An International Guideline For The
Preparation. – Springer, 2015. Mattson B, Brandsema T.; Care and Use of Medicinal Products.
Voordrachten
K. van der Elst:

Optimale behandeling invasieve schimmelinfecties met huidige antifungale middelen,
Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen, 13 november.
H. Oldenhof:

De ziekenhuisapotheek als netwerkorganisatie, Seminar: Ziekenhuisfarmacie 2020: visie op
de toekomst van de ziekenhuisfarmacie, Dordrecht 26 januari.
Plastische Chirurgie
International importance of robust breast device registries.
Cooter RD, Barker S, Carroll SM, Evans GR, von Fritschen U, Hoflehner H, Le Louarn C, Lumenta
DB, Mathijssen IM, McNeil J, Mulgrew S, Mureau MA, Perks G, Rakhorst H, Randquist C, Topaz M,
Verheyden C, de Waal J.
Plast Reconstr Surg. 2015 Feb;135(2):330-6.
Microvascular reconstruction of facial defects in settings where resources are limited.
Rodgers W, Lloyd T, Mizen K, Fourie L, Nishikawa H, Rakhorst H, Schmidt A, Kuoraite D, Bulstrode
N, Dunaway D.
Br J Oral Maxillofac Surg. 2016 Jan;54(1):51-6.
Reconstruction of defects involving the Achilles tendon and local soft tissues: a quick
solution for a lingering problem.
Soons J, Rakhorst HA, Ruettermann M, Luijsterburg AJ, Bos PK, Zöphel OT.
Bone Joint J. 2015 Feb;97-B(2):215-20.
Voordrachten
H. Rakhorst:

Breast implant registries, why and how. Irish Society for Plastic surgery,december.

Collaboration in plastic surgery; the next frontier. English Society for Plastic surgery,
november.

Een interne audittechniek voor kwaliteitsverbetering door indicatormeting en individuele
performancemeting (beudeker als presentator) prijs beste voordracht. Sterke verbetering
van functionaliteit van de hand na revascularisatie bij het stenotisch hypothenar hammer
syndroom. NVPC congres.

Gecompliceerde fracturen aan het onderbeen; het belang van samenwerking en vroege
bedekking. Euregio trauma overleg.

Het nut van een implantaten register. DICA congres, Amsterdam, juni.

Mammareconstructie; variatie in zorg en nieuwe ontwikkelingen. Nederlandse vereniging
voor chirurgische oncologie breast surgeons, Kerkrade, januari.

Reconstructieve chirurgie in hoofdhals kanker. Werkgroep voor hoofdhals tumoren, Utrecht,
mei.
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Sterke verbetering van functionaliteit van de hand na revascularisatie bij het stenotisch
hypothenar hammer syndroom. NVPC congres najaar.

Psychiatrie
Voordrachten
T. Walrave:

Twents Overleg Psychiatrie Obstetrie en Pediatrie, de multidisciplinaire richtlijn :
Verloskundig Samenwerkings Verband VSV Twente. MST, Enschede, 17 februari.

Borstvoeding en depressie: Hoe beïnvloeden deze zaken elkaar? Tweede Symposium
Twentse Werkgroep Borstvoeding. MST, Enschede, 21 april.

De multidisciplinaire begeleiding bij de zwangere en de moeder met psychische klachten.
Tweede Symposium Twentse Werkgroep Borstvoeding. MST, Enschede, 21 april.
Radiologie
MR imaging as an Additional Screening Modality for the Detection of Breast Cancer in
Women Aged 50-75 Years with Extremely Dense Breasts: The DENSE Trial Study Design.
Emaus MJ, Bakker MF, Peeters PH, Loo CE, Mann RM, de Jong MD, Bisschops RH, Veltman
J, Duvivier KM, Lobbes MB, Pijnappel RM,Karssemeijer N, de Koning HJ, van den Bosch
MA, Monninkhof EM, Mali WP, Veldhuis WB, van Gils CH.
Radiology 2015; 277(2):527-37.
Where are we on (preventing) pneumothorax after (cone-beam) computed tomographyguided lung biopsy ?
Vestering MM, Braak SJ.
J Thoracic Dis 2015; aug 31.
Reumatologie
Arteriitis Temporalis: vaar niet blind op de bloedbezinking.
Bernelot Moens HJ.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9196.
Cost-effectiveness of abatacept, rituximab, and TNFi treatment after previous failure
with TNFi treatment in rheumatoid arthritis: a pragmatic multi-centre randomised trial.
Manders SH, Kievit W, Adang E, Brus HL, Moens HJ, Hartkamp A, Hendriks L, Brouwer E, Visser H,
Vonkeman HE, Hendrikx J, Jansen TL, Westhovens R, van de Laar MA, van Riel PL.
Arthritis Res Ther. 2015 May 22;17:134.
Doelmatig behandelen met TNF-blokkers; van bepaling van antistoffen naar het meten
van serumspiegels.
Marsman AF, Lems WF, Bijlsma JWJ, Huizinga TWJ, van Laar JM, Bernelot Moens HJ, van Riel
PLCM, Vis M, Wolbink G.
Ned Tijdschrift voor Reumatologie 2015-3: 9-12.
Een pijnlijk onderbeen.
Koenis M, Rompen C, Wensing PJ, Bernelot Moens H.
Medisch Contact 2015 p 897.
Gout classification criteria: an American College of Rheumatology/European League
Against Rheumatism collaborative initiative.
Neogi T, Jansen TL, Dalbeth N, Fransen J, Schumacher HR, Berendsen D, Brown M, Choi H,
Edwards NL, Janssens HJ, Lioté F, Naden RP, Nuki G, Ogdie A, Perez-Ruiz F, Saag K, Singh JA,
Sundy JS, Tausche AK, Vaquez-Mellado J, Yarows SA, Taylor WJ.
Ann Rheum Dis. 2015 Oct;74(10):1789-98.
Neuropathic-like pain features and cross-sectional associations in rheumatoid arthritis.
Koop SM, ten Klooster PM, Vonkeman HE, Steunebrink LM, van de Laar MA.
Arthritis Research & Therapy. 2015;17(1):237.
Validity and measurement precision of the PROMIS physical function item bank and a
content validity-driven 20-item short form in rheumatoid arthritis compared with
traditional measures.
Oude Voshaar MA, Ten Klooster PM, Glas CA, Vonkeman HE, Taal E, Krishnan E, Bernelot Moens
HJ, Boers M, Terwee CB, van Riel PL, van de Laar MA.
Rheumatology (Oxford). 2015 Jul 29. pii: kev265.
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Abstracts
Coregistered photoacoustic and ultrasound tomography of healthy and inflamed human
interphalangeal joints. Conference Paper published 16 Jul 2015 in Opto-Acoustic
Methods and Applications in Biophotonics II.
van Es P, Vlieg RC, Biswas SK, Hondebrink E, van Hespen JC, Moens HJ, Steenbergen W, Manohar
S.
Pragmatic Multicenter Open-Label Randomized
Controlled Trial of Stopping TNFInhibitors in Rheumatoid Arthritis Patients with Remission or Stable Low Disease Activity
in The Netherlands. Abstract ACR 2015. - on behalf of the Dutch National POET
Collaboration\HJ Bernelot Moens [et al.].
Boekhoofdstuk
Praktische huisartsgeneeskunde, Reumatologie. –Houten : BSVL, 2015. Boumans D, Haagsma
CJ, Hussaarts I. Hoofdstuk 4: “De pols en de hand”.
Voordrachten
H. Bernelot Moens:

Photoacoustic tomography of the human finger: towards the assessment of inflammatory
joint diseases. Proc. SPIE 9323, Photons Plus Ultrasound: Imaging and Sensing, March 11.

Digital subtraction to visualise bone erosion in rheumatoid arthritis. Najaarsdagen NVR.
S. Koop:

Mucositis in a patient from the mediterrranean; More than just Behçet’s disease.
Internistendagen op 22 april.
Revalidatiegeneeskunde
Voordrachten
J. Wagenaar:

“Feasibility of technology supported arm and hand training compared with usual arm and
hand training at home in chronic stroke”. International Congress on NeuroRehabilitation
and Neural Repair, Maastricht, 21-22 mei.
Urologie
A European multicenter randomized non inferiority trial comparing 180 W GreenLight
XPS laser vaporization and transurethral resection of the prostate for the treatment of
benign prostatic obstruction: 12-month results of the GOLIATH study.
Bachmann A, Tubaro A, Barber N, d'Ancona F, Muir G, Witzsch U,
Grimm MO, Benejam J, Stolzenburg JU, Riddick A, Pahernik S,
Roelink H.
J Urol. 2015 Feb;193(2):570-8.
Identification of a candidate gene panel for early diagnosis of prostate cancer.
Leyten GH Giseleleyten Hotmail Com, Hessels D, Smit F, Jannink S, de Jong H, Melchers WJ,
Cornel EB, de Reijke TM, Vergunst H, Kil P, Knipscheer BC, Hulsbergen-van de Kaa CA, Mulders
PF, van Oort IM, Schalken JA.
Clin Cancer Res. 2015 Mar 18.
Intermittent versus continuous androgen deprivation therapy in patients with relapsing
or locally advanced prostate cancer: a phase 3b randomized study (ICELAND).
Schulman C, Cornel E, Matveev V, Tammela TL, Schraml J, Bensadoun H, Warnack W, Persad R,
Salagierski M, Gómez Veiga F, Baskin-Bey E, López B, Tombal B.
Eur Urol 2015 oct 28.
Waarde van het multidisciplinair uro-oncologisch overleg.
Pellikaan LK, Vriesema JLJ , Brusse-Keizer MG , Cornel EB.
NTVG 2015;159:A8590.
Voordrachten
E. Cornel :

Cognitive MRI-ECHO fusion biopsy of the prostate is a valuable first step in diagnosing
prostate cancer. AUA, New Orleans Morial Convention Center on may 17.
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Intermittent versus continuous androgen deprivation in patients with relapsing or locally
advanced prostate cancer: a phase 3b randomized study (ICELAND. AUA, New Orleans
Morial Convention Center on may 18.
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