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mEDEwErkErs
Dynamisch. Zo laat het afgelopen jaar zich het beste omschrijven. 

Veranderingen in de zorg, overheidsbesluiten en economische 

ontwikkelingen zorgden voor een uitdagende context, waarin 

kwaliteitsverbetering en betaalbare zorg centraal stonden. 

Vanuit onze positie als gastvrij en deskundig ziekenhuis  

speelden wij daar efficiënt en effectief op in. 

met ‘wij’ bedoelen we niet alleen de raad van Bestuur, maar juist ook 

onze medewerkers: onze kundige en gastvrije medisch specialisten, 

verpleegkundigen, ondersteunend personeel, vrijwilligers en 

studenten. Dankzij hun uitstekende werk kunnen wij topzorg voor de 

levenskwaliteit van onze patiënten leveren. Niet voor niets zijn onze 

medewerkers een van de vier pijlers in onze beleidsvisie. Dat zij in dit 

jaarbericht centraal staan, doet volledig recht aan hun betekenis voor 

ons ziekenhuis. samen met onze medewerkers gaven we, zoals elk jaar, 

invulling aan onze andere drie pijlers: gastvrijheid, patiëntenzorg en 

samenwerking. Zo vormden onze mensen een wezenlijk onderdeel in 

de voortgang van ons gastvrijheidstraject en een onmisbare schakel 

in het opzetten en uitvoeren van procesgestuurde zorg. Bovendien 

dachten zij mee over nieuwe technologieën, een hogere zorgkwaliteit 

en innovatieve samenwerkingsverbanden.

De kennis, kunde en motivatie van onze medewerkers maakt ons 

trots. En we investeren er graag in. Zo leest u in dit jaarbericht over 

ons Preventief medisch Onderzoek, ons management Development 

programma en de ontwikkelingen in opleiding, onderwijs en 

onderzoek. samen werken we aan de toekomst van onze mensen, en 

daarmee aan de toekomst van ZGT. Tevens verwijzen we u graag naar 

het verslag en de jaarrekening over het jaar 2014 op zgt.nl

meindert schmidt   en Ton ruikes

Voorzitter raad van Bestuur   Lid raad van Bestuur



mIssIE

VIsIE

ZGT is het 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.

In goede handen. wij zijn 

gastvrij en deskundig.



Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.

Plezier in je werk is belangrijk. Als je met plezier naar je 

werk gaat, dan heeft dat effect op je patiënten. In ZGT zijn 

wij deskundig en gastvrij en daar zijn wij trots op. Onze 

Happy film is daarvan het bewijs.
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ZGT, nu en In De TOekOmsT
Eén kwaliteitsziekenhuis met twee locaties

De zorg is in beweging:
- Veranderende zorg en zorgvraag.

- Toename kwaliteitseisen.

- snellere diagnostiek en behandeling.

- Toename specialistische mogelijkheden.

met deze integrale visie op de locatieprofielen van Almelo en Hengelo speelt ZGT adequaat in op 

de veranderingen in de zorg, zodat ook in  de toekomst de ziekenhuiszorg toegankelijk, betaalbaar 

en van hoge kwaliteit blijft. De komende vijf jaar geven we fasegewijs invulling aan deze visie.

Ziekenhuislocatie Hengelo
- Polikliniek

- Planbare hoog volume zorg

- Diagnostiek en behandeling

klinisch

- chirurgie

- gynaecologie

-  kindergeneeskunde (planbaar)

- orthopedie (Ocon)

-  psychiatrie (dagbehandeling)

-  plastische chirurgie

- urologie

spoedzorg

- sEH (o.b.v. locatieprofiel)

- eerste hart hulp

-  opvangmogelijkheid instabiele 

patiënten

Behandeling

-  Ok’s / anesthesiologie

- behandelcentrum

- allergologie

- dialysecentrum

- reumatologie

- dermatologie

- revalidatie

-  fasttrack poli’s cardiologie en long-

geneeskunde

Centra

-  mammacarecentrum

- obesitascentrum

- prostaatcentrum

- pijncentrum

- slaapcentrum

Diagnostiek

- nucleaire geneeskunde

- radiologie



Ziekenhuislocatie Almelo
- Polikliniek

- Hoog complexe, laag volume zorg

- Acute zorg

- Diagnostiek en behandeling

klinisch 

- cardiologie

- chirurgie 

- geriatrie

- gynaecologie

- interne geneeskunde/mDL

- kindergeneeskunde

-  klinische verloskunde + neonatologie

- longgeneeskunde

- neurologie

- plastische chirurgie

- psychiatrie

- urologie

- reumatologie

  Diagnostiek

- radiologie

spoedzorg

- sEH (o.b.v. locatieprofiel)

- intensive care level 2

- eerste hart hulp

- CCU

- braincare unit

- acute opname-afdeling

Behandeling

- Ok’s/anesthesiologie

- behandelcentrum

- reumatologie

- revalidatie

- dialysecentrum 

- kaakchirurgie

- dermatologie
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mEDEwErkErs

meDIsCHe 
CArrIèreDAG
Op initiatief van negen coassistenten onder  

leiding van wouter Bosman organiseerde ZGT 

op 28 mei de eerste medische Carrière dag 

voor coassistenten in heel Overijssel. Ongeveer 

180 coassistenten kwamen naar Almelo om 

beter inzicht te krijgen in hun toekomst- 

mogelijkheden. Tijdens uiteen lopende  

workshops konden zij kennismaken met de vele 

mogelijkheden na hun studie geneeskunde.
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InVesTeren In DeskunDIGe, 
GAsTVrIje meDewerkers
elk jaar stellen we een pijler centraal in ons jaarbericht. Dit 

jaar is dat de pijler medewerkers: de professionele, vakkundige, 

zorgzame en attente mensen die er elke dag voor zorgen dat ZGT 

is wat het wil zijn: het gastvrije, deskundige ziekenhuis in Twente 

waar iedere patiënt in goede handen is en waar gebouwd wordt 

aan continue verbeteringen en innovaties in de zorg.

wij zijn trots op onze mensen en investeren graag in hun kwaliteiten. 

Bijvoorbeeld met opleidingen en onderwijs, die samen met onderzoek een 

belangrijke kerntaak van ZGT vormen. Als opleidingsziekenhuis hebben  

we veertien medische vervolgopleidingen, 60 coassistenten en alle  

verpleegkundige opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Ook bieden we  

gespecialiseerde opleidingen, cursussen en trainingen. medisch manager 

Arend Jan woittiez is namens de ZGT Academie nauw betrokken bij  

opleiding, onderwijs en onderzoek binnen ZGT. Hij vertelt: “Onderwijs en 

opleidingen brengen communicatie teweeg, met zowel de leerlingen als 

tussen dokters onderling. Dit draagt positief bij aan de kwaliteit van onze 

zorg.” In 2014 had ZGT twee speerpunten op opleidingsgebied: de invoering 

van een kwaliteitscyclus en aandacht voor veilig werken. Op onderwijs- 

gebied lag de focus op gastvrijheid, agressietraining en time management.

De ZGT Academie richt zich voornamelijk op onderzoeken die  

klinisch relevant zijn. Bijvoorbeeld de invloed van zoutbeperking op  

nierziekten of mogelijkheden om een diabetische voet te voorkomen. 

woittiez: “Veel onderzoeken verrichten we in samenwerking met 

Universiteiten en Academische Ziekenhuizen. Voor vier onderzoeken 

die we met de Universiteit Twente en het medisch spectrum Twente 

uitvoerden, ontvingen we een aanmoedigingsprijs.”

mEDEwErkErs



mEDEwErkErs
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VeILIGHeIDsDenken 
OP sCHerP

met hoofd kwaliteit en Veiligheid Anke Tuinhout blikken we op de week 

terug. “De week van de patiëntveiligheid is een jaarlijks terugkerend 

initiatief vanuit het landelijke Veiligheid management systeem (Vms) 

programma. Een enthousiaste groep medewerkers uit alle geledingen 

van ZGT organiseerde een uitgebreid programma van workshops, 

symposia en een Lagerhuisdebat. Gastspreker van het Lagerhuisdebat 

was presentator, theatermaker, schrijver en speler van het  

Nederlands rolstoelbasketbalteam marc de Hond. Hij vertelde hoe hij, 

door een complicatie en onzorgvuldige controles na een operatie aan 

zijn ruggenmerg, een dwarslaesie had opgelopen. Zijn boodschap was: 

bij patiëntveiligheid gaat het vaak om simpele zaken. En daarom moeten 

we blijven hameren op elementaire thema’s als hygiëne en een goede 

overdracht. maar ook op het creëren van een aanspreekcultuur.” 

De week van de patiëntveiligheid heeft een verhoogd veiligheids-

bewustzijn binnen ZGT bevorderd”, zegt Tuinhout. “Dat draagt bij aan 

onze ambitie om tot de veiligste ziekenhuizen in Nederland te horen. 

Als professionals werken we enthousiast samen om dit te realiseren.”

mEDEwErkErs

Veiligheid, voor zowel patiënten als medewerkers, staat bij ZGT hoog op de agenda. Om het veiligheidsbewustzijn van onze mensen 

hoog te houden, namen we onder meer deel aan de nationale week van de patiëntveiligheid van 17 tot en met 21 november 2014. 



GeZOnDe, GemOTIVeerDe 
meDewerkers

Duurzame inzetbaarheid heeft voor een groot deel te maken met 

werkvermogen: in welke mate is de medewerker, zowel lichamelijk 

als geestelijk, in staat om te werken? Om dit in beeld te krijgen,  

kan iedere medewerker eens in de vijf jaar deelnemen aan het  

Preventief medisch Onderzoek (PmO) Duurzame Inzetbaarheid.  

Dit is niet verplicht, maar uit het PmO bij de afdelingen heelkunde 

en spoedeisende hulp is gebleken dat hier veel behoefte aan is:  

82% van de medewerkers vindt het belangrijk inzicht te hebben in 

het persoonlijk werkvermogen.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst waarmee de medewerker 

zijn werkvermogen inschat. Deze inschatting is een goede  

voorspeller van iemands inzetbaarheid nu en in de toekomst.  

En vormt een mooi uitgangspunt om, met of zonder hulp van ZGT, 

preventief te werken aan een hoger werkvermogen. Bijvoorbeeld 

door bij de bedrijfsarts langs te gaan. Het onderzoek biedt tevens 

inzicht in het werkvermogen op afdelingsniveau en biedt input 

voor verbeteringen in het beleid op het gebied van arbo, verzuim, 

vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

mEDEwErkErs

we vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier en in goede gezondheid blijven werken aan optimale 

gezondheids zorg in ZGT. met elkaar werken we aan de duurzame inzetbaarheid van onze mensen.
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mD-TrAjeCT unITHOOfDen

15

In mei 2012 voerde ZGT de nieuwe organisatiestructuur in met 

resultaat Verantwoordelijke eenheden, de rVe’s. Deze eenheden 

worden gestuurd door medisch managers, bedrijfskundig 

managers en unithoofden. ZGT voerde een mD-traject in om hen 

te ondersteunen in het leidinggeven.

In 2012 en 2013 doorliepen alle medisch managers en 

bedrijfskundig managers het traject. De unithoofden volgden daarna, 

van 2013 tot in 2015. “De unithoofden hebben een belangrijke rol 

in het slagen van de rVE invoering”, vertelt manager P&O Arjan 

miltenburg. “Zij hebben de operationele leiding over de units binnen 

de rVE en moeten zorgen dat het rVE-beleid, met de daaraan 

verbonden cultuurveranderingen, op hun unit wordt uitgevoerd.”

Onder het motto ‘power, passie en plezier’ omvat het mD-traject 

voor unithoofden een uitgebreid programma van assessments, 

trainingen, intervisiebijeenkomsten en themadagen. miltenburg: 

“Het programma gaat onder andere over coachen, motiveren en 

resultaatgerichtheid. Tijdens de trainingen besteden we aandacht aan 

thema’s als time management en – heel belangrijk voor het creëren 

van een aanspreekcultuur – crucial conversations. De themadagen en 

intervisiebijeenkomsten zijn vooral bedoeld om kennis en ervaringen uit te 

wisselen, processen af te stemmen en de samenwerking te optimaliseren.”

De bijeenkomsten zijn geëvalueerd en scoren een dikke voldoende  

tot goed. De meeste deelnemers zijn enthousiast over het  

mD-traject en ook miltenburg is tevreden: “Een groot deel van het 

traject voeren we in eigen beheer uit, met onze eigen medisch 

managers, bedrijfskundig managers, stafmedewerkers en vooral 

de deelnemers. Ook de raad van Bestuur is nauw bij het traject 

betrokken. Dit heeft een positieve werking op de deelnemers, en 

daarmee de implementatie van de rVE-structuur.”

mEDEwErkErs



OPrICHTInG COöPerATIe 
meDIsCH sPeCIALIsTen
Per 1 januari 2015 hanteren alle ziekenhuizen in nederland 

integrale tarieven voor medisch specialistische zorg. Dit heeft 

gevolgen voor de organisatie van ZGT en leidde onder meer  

tot de oprichting van de Coöperatie medisch specialisten  

ZGT u.A. (Cms-ZGT).

Tot 2015 waren de geldstromen voor de ziekenhuiszorg en de  

betaling voor de medisch specialisten gescheiden. De medisch  

specialist declareerde zijn kosten via het ziekenhuis aan de  

patiënt. met de invoering van het integrale tarief kan dat niet meer. 

De individuele patiënt is geen contractpartij meer voor de medisch 

specialist. Het ziekenhuis stuurt voor de geleverde zorg één rekening 

naar de zorgverzekeraar van de patiënt. Dit betekent dat de medisch 

specialisten en het ziekenhuis met elkaar moeten onderhandelen om 

het integrale tarief te verdelen. Op deze manier wil de overheid de 

belangen van medisch specialist en ziekenhuis gelijktrekken, de  

kosten in de zorg beheersen en de kwaliteit van de zorg hoog houden.

Door de invoering van het integrale tarief dreigde er een 

loondienstverband te ontstaan tussen het ziekenhuis en de 

vrijgevestigde medisch specialisten. Dit leidde tot weerstand, omdat 

de medisch specialisten veel waarde hechten aan hun zelfstandige 

positie. Onder de noemer ‘medisch specialist 2015’ werkten de 

medisch specialisten van ZGT en de ziekenhuisorganisatie samen 

aan een oplossing. Op 18 december 2014 is Coöperatie medisch 

specialisten ZGT opgericht. 
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OPrICHTInG COöPerATIe 
meDIsCH sPeCIALIsTen

“In onze coöperatie zijn alle vrijgevestigde medisch specialisten van 

ZGT verenigd, plus de medisch specialisten die bij ZGT in loondienst 

werken”, vertelt radioloog en voorzitter martin kraai. “Onze 

coöperatie opereert als een zelfstandig bedrijf naast de raad van 

Bestuur van de ziekenhuisstichting. Zo maken we het enerzijds voor 

de vrijgevestigde medisch specialisten fiscaal en juridisch mogelijk 

om zelfstandig te blijven. Anderzijds kan de raad van Bestuur via de 

coöperatie alle medisch specialisten aanspreken op onderwerpen als 

kwaliteit en veiligheid.”

Gerd-Jan molijn, uroloog en vicevoorzitter van Cms-ZGT, benadrukt 

dat de samenwerking tussen de coöperatie en de raad van Bestuur 

heel belangrijk is: “we staan als strategisch partners naast elkaar 

en hebben in een samenwerkingsovereenkomst goede afspraken 

gemaakt over onze samenwerking. In de toekomst willen we daarin 

nog een stapje verder gaan. Door medisch specialisten en eventueel 

andere medewerkers mede-eigenaar van het ziekenhuis te maken, zal 

de betrokkenheid nog meer worden gestimuleerd.”



GAsTVrIJHEID
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GAsTVrIjHeID TrAjeCT: 
TweeDe fAse In VOLLe GAnG
‘ZGT is hét gastvrije ziekenhuis, waarin mensen zich welkom en gezien 

voelen en met respect behandeld worden.’ Dat is de belofte die we in 

onze meerjarenbeleidsvisie 2012 -2016 hebben gedaan. Gastvrijheid 

is een van de kernwaarden van ZGT, en om onze belofte waar te  

kunnen maken zijn we in 2013 met een gastvrijheidtraject gestart.

we voeren het gastvrijheidtraject uit in drie fasen: bewustwording,  

het tonen van gastvrij gedrag en de inbedding van gastvrijheid in de  

bedrijfsvoering. “De eerste fase is afgerond”, vertelt productgroep- 

manager gastenservice en projectleider gastvrijheid Anita van Dijk.  

“In deze fase leidden we 41 gastvrijheidcoaches op. In april 2014 zijn 

zij formeel geïnstalleerd en ontvingen zij hun certificaat. Deze coaches 

verzorgden samen ruim 400 gastvrijheidworkshops voor hun collega’s;  

in totaal zo’n 4.100 medewerkers, van vrijwilliger tot leidinggevende 

en medisch specialist. Op basis van de workshops zijn verbeteracties 

benoemd, waarvan we het merendeel nu uitvoeren. Ook stelden we  

workshops op voor onze nieuwe collega’s.”

Gastvrijheid in de praktijk

Anita Hoek, beleidsmedewerker zorg en mede verantwoordelijk voor  

de projectorganisatie, voegt toe: “In de tweede fase brengen we in de 

praktijk wat we geleerd hebben. Een belangrijke schakel in deze fase is  

de patiënt. Die kan ons immers vertellen of we ons ook écht gastvrij 

gedragen. Via spiegelgesprekken, mystery visits en gastvrijheidlunches 

krijgen we waardevolle informatie waarmee we onze gastvrijheid verder 

kunnen ontwikkelen.” In januari 2016 start de derde fase.

GAsTVrIJHEID



GAsTVrIje InTerIeurVIsIe
Voor onze gasten is een ziekenhuisbezoek een belangrijke 

gebeurtenis. De manier waarop zij hun verblijf ervaren, is  

bepalend voor de beleving van hun behandeling. Met onze 

nieuwe interieurvisie dragen we positief bij aan die beleving.

Een van de initiatiefnemers voor de nieuwe interieurvisie is 

productgroepmanager gastenservice Anita van Dijk. Zij vertelt:  

“met een aantal collega’s zetten we de eerste stappen richting een 

look and feel: een ZGT huisstijl die als leidraad wordt gebruikt bij 

de bouw en verbouw van afdelingen. En die onze corporate identity 

uitstraalt en versterkt.”

samen met mAs Architectuur werkte het projectteam de interieurvisie 

verder uit, aansluitend op de beginselen van de ‘Healing Environment’ 

en hospitality. “we willen het welzijn van patiënten, familie en mede-

werkers bevorderen en hun stress verminderen”, aldus Anita. “In de 

nieuw te realiseren wachtruimten kun je bijvoorbeeld kiezen uit  

verschillende zitmogelijkheden, om te werken, te praten of rustig te  

zitten. Er hangen in de toekomst beeldschermen en er is koffie en thee.”

De interieurvisie wordt uitgerold op drie niveaus: de openbare, de 

algemene en de afzonderlijke ruimten. Anita: “De openbare ruimten 

hebben een herkenbare en eenduidige uitstraling. De algemene 

ruimten, zoals de verpleegafdelingen en poliklinieken sluiten hierop 

aan, met drie mogelijke interieurthema’s: het Twentse landschap, 

nabuurschap en Twente netwerk stad. Voor afzonderlijke ruimten, 

zoals kantoren en onderzoeksruimten, is meer keuzevrijheid.” De 

interieurvisie is in Almelo en Hengelo al toegepast bij verbouwingen 

van een aantal poliklinieken en de kinderafdeling. Voor de komende 

jaren staan nog meer afdelingen op de planning.

GAsTVrIJHEID
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GAsTVrIjHeID GAAT 
DOOr De mAAG

GAsTVrIJHEID
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Het nieuwe voedingsconcept sluit naadloos aan op het gastvrijheid-

traject van ZGT. Het concept speelt in op de wens van patiënten om 

meer keuzevrijheid te hebben. we bieden hen gevarieerde gerechten, 

die bij voorkeur bereid zijn met duurzame producten uit de regio.  

Daarnaast wordt het broodbuffet uitgebreid met gezonde smoothies.

De nieuwe voedingslijn sluit bovendien beter aan op de behandeling 

van en zorg voor de patiënt. Voeding wordt meegenomen in het  

zorgproces, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor  

zorgassistenten en de gastvrouwen/gastheren van ZGT. Zij bieden de 

maaltijden aan en bespreken de keuzemogelijkheden met de patiënt. 

Om de betreffende medewerkers daarin goed te begeleiden, biedt ZGT 

hen scholing en praktische ondersteuning.

Zelf kiezen wat, met wie en wanneer je in ons ziekenhuis eet. Ook dat is gastvrijheid. Vanuit deze 

gedachte startten we eind 2014 met ons nieuwe voedingsconcept.



nOOIT meer ZOeken nAAr 
AfDeLInG Of POLIkLInIek
wij verwelkomen onze patiënten, gasten en bezoekers op 

gastvrije wijze. naast onze gastenservice bieden we extra 

services, zoals digitale wegwijzers.

met deze handige online tool vindt iedereen die onze ziekenhuis-

locaties bezoekt, snel en eenvoudig de weg. Zij kunnen de route 

naar een polikliniek of afdeling opzoeken en desgewenst van tevoren 

uitprinten.

De digitale wegwijzers staan op www.zgt.nl/routeinzgt. De werking 

spreekt voor zich: eerst kiest u de gewenste locatie en vervolgens de 

afdeling of polikliniek waar u heen wilt. De digitale wegwijzer geeft 

dan aan hoe u vanaf de hoofdingang moet lopen. De digitale  

wegwijzers zijn beschikbaar op pc, smartphone en tablet.

GAsTVrIJHEID

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.
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kennIsmAken meT 
De ZOrG In HenGeLO

Gastvrijheid en bijdragen aan de inbur-

gering van immigranten gaan hand in hand. 

Op 22 september 2014 maakten negen 

Hengelose inburgeraars uit syrië,  

Afghanistan en Irak kennis met de zorg 

in ons ziekenhuis. Dat is ook nodig. Door 

culturele verschillen, taalbarrières en 

onbekendheid met gebruiken ondervinden 

inburgeraars en zorgverleners regelmatig  

problemen met het afstemmen van de 

juiste zorg. De kennismaking is een 

initiatief van menthol, een organisatie die 

hulp, ondersteuning en advies biedt aan 

immigranten in Hengelo.

GAsTVrIJHEID





kwALITeIT In BeeLD
Onze kerntaak, en daarmee ons bestaansrecht als 

organisatie, is het verlenen van goede zorg aan onze 

patiënten. wij zien patiëntenzorg dan ook als belangrijke 

pijler in het waarmaken en uitdragen van onze visie, waarin 

gastvrijheid en deskundigheid centraal staan.

Onze patiëntenzorg onderscheidt zich in kwaliteit, veiligheid en 

efficiëntie. Die kwaliteit maken we zo veel mogelijk zichtbaar, 

zodat patiënten een duidelijk beeld hebben van onze prestaties. 

Ten opzichte van voorgaande jaren, maar ook ten opzichte van 

andere ziekenhuizen en (landelijke) gemiddelden. Zo nemen we 

deel aan het NVZ kwaliteitsvenster en de CQi-meting.

Het NVZ kwaliteitsvenster is een ontwikkeling van de Nederlandse 

Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), in samenwerking met  

patiënten, ziekenhuizen en deskundigen. met dit online overzicht 

krijgen patiënten inzicht in de algemene kwaliteit van zorg van 

de deelnemende ziekenhuizen. Zo vinden patiënten er informatie 

over wachttijden, medisch specialisten, hoe vaak risico volle 

operaties worden uitgevoerd, enzovoorts. Het kwaliteitsoverzicht 

van ZGT vindt u op www.zgt.nl/kwaliteitsvensterNVZ

CQi staat voor Consumer Quality index en is een instrument dat  

patiëntervaringen meet. Veel zorgverzekeraars hanteren de CQi-

meting als inkoopvoorwaarde. In 2014 besloten we deel te nemen 

aan de CQi-meting. In het voorjaar werd deze meting organisatie-

breed uitgevoerd, voor de klinieken en poliklinieken. we scoorden 

een gemiddelde tot hoge tevredenheidsscore. Voor gastvrijheid 

behaalden we een 8,4 (klinisch) en 8,1 (poliklinisch). Per zorgeen-

heid (rVE) lopen de resultaten uiteen. ZGT en de afzonderlijke rVE’s 

gebruiken deze resultaten als stuurinformatie om zichzelf steeds 

verder te verbeteren en zo nog betere zorg aan patiënten te bieden.
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CHIrurGIe  
OP TOPnIVeAu

met de aanschaf van deze state-of-the-art operatierobot 

zette de raad van Bestuur, aansluitend op het advies van 

de Beleids- & InvesteringsCommissie (BIC) en in overleg 

met medisch specialisten, een belangrijke politieke en 

strategische stap. ZGT is nu een van de weinige ziekenhuizen 

die hoogcomplexe operaties, waaronder blaaskanker- en 

slokdarmkankeroperaties, uitvoert via kijkoperatietechnieken.

De Da Vinci Xi is gesitueerd in ZGT locatie Almelo en sinds  

8 december 2014 operationeel. De vakgroepen urologie, 

chirugie en gynaecologie maken gebruik van de operatie-

robot. En met succes. De meest complexe operaties worden 

makkelijker, veiliger en zeer secuur uitgevoerd met een 

minimale belasting voor de patiënten: zij herstellen sneller  

en hebben minder restklachten.

PATIëNTENZOrG

ZGT behoort met een aantal operaties tot de top van nederland. Die kwaliteit willen we vasthouden. 

Daarom innoveren we continu. Zo investeerden we in de nieuwste ontwikkeling in robotchirurgie: de Da Vinci Xi.
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PATIëNTENZOrG

GAsTVrIje en 
DeskunDIGe ZOrG 
In 2012 introduceerde ZGT het procesgestuurde zorgmodel. Dit 

is een manier van werken die uitgaat van de vraag van de patiënt. 

Door een efficiënte, veilige en effectieve werkwijze verbetert 

ZGT de kwaliteit en blijft de zorg betaalbaar. 

ZGT wil de zorg voor de patiënt zo veilig en efficiënt mogelijk 

organiseren. Een procesgestuurde benadering van de zorg richt zich 

op patiëntenstromen en capaciteiten over afdelingen heen. Daarmee 

spelen we als ZGT in op de stijgende vraag naar zorg waarbij er 

steeds minder (financiële) middelen ter beschikking staan. 

Invoering van de nieuwe manier van werken heeft zich in 2014 

gericht op de klinische afdelingen waarbij de verpleegkundige de 

uitvoering van de zorg coördineert en deze zoveel mogelijk afstemt 

op de behoefte van de patiënt. Bij het project zijn alle klinische 

afdelingen betrokken. 

ZGT wil de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening verhogen door 

te werken vanuit dit nieuwe zorgmodel. Olga Boutens (projectleider) 

geeft inzicht in de voortgang van het project. “De eerste analyses op 

basis waarvan we de invoering vorm geven zijn bekend. De analyse 

bestaat uit het meten van de zorgintensiteit per type patiënt, 

het in beeld brengen van de stappen die de patiënt doorloopt in 

het ziekenhuis, de werkzaamheden die moeten gebeuren en het 

beschrijven wie welke taken uitvoert. Op basis hiervan vindt berekening 

van benodigde verpleegkundigen en andere professionals plaats.” 



PATIëNTENZOrG

Op basis van taakdelegatie aan zorgassistenten en 

gastvrouwen en –heren wordt de nieuwe werkorganisatie 

ingericht. De verpleegkundige blijft eindverantwoordelijk voor 

de uitvoering van het zorgplan, is aanspreekpunt voor de 

patiënt en fungeert als een spin in het web.

Aansluitend op het centraal stellen van de patiënt is de keus 

gemaakt voor een nieuw voedingsconcept. “Patiënten hebben 

tegenwoordig behoefte aan keuzevrijheid”, aldus Olga. “Niet 

alleen aan het aanbod worden eisen gesteld maar ook het 

tijdstip waarop de patiënt wil eten is per patiënt verschillend. 

Om op de verschillende wensen in te spelen, breiden we onder 

meer het assortiment van onze broodbuffetwagen uit met 

gezonde tussendoortjes en zijn de etenstijden aangepast. 
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meer reGIe 
OVer De eIGen ZOrG

meer regie betekent dat patiënten meer zaken zelf kunnen regelen, 

zonder dat zij het ‘thuisgevoel’ van ZGT verliezen. Als gastvrij  

ziekenhuis bieden we patiënten de mogelijkheid om vooral  

administratieve handelingen sneller en makkelijker te verrichten.  

Dit doen we in de toekomst steeds meer met ICT-toepassingen,  

zoals ontvangst- en aanmeldzuilen. met het digitale  

patiëntenportaal hebben we in 2014 een eerste stap gezet.

In de toekomst kunnen patiënten zich via de ontvangst- en aanmeld-

zuilen snel en eenvoudig bij ZGT aanmelden en aangeven waarvoor zij 

komen. Het digitale patiëntenportaal mijnZGT, is een eigen en beveiligde 

digitale omgeving op www.zgt.nl. Hier kunnen patiënten onder meer zelf 

afspraken maken of verzetten, online vragenlijsten invullen of een  

registratie controleren. Daarnaast werken veel afdelingen al met een 

elektronisch patiëntendossier. Via dit digitale dossier kunnen medisch 

specialisten sneller communiceren en gegevens uitwisselen met  

de patiënt.

ZGT staat midden in de samenleving. we hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, en de daaraan verbonden wensen en 

behoeften op zorggebied. meer regie over de eigen zorg is zo’n behoefte. wij ondersteunen onze patiënten daarin. 

PATIëNTENZOrG



VOOrLICHTInG DIe TOT  
De VerBeeLDInG sPreekT
ZGT staat dicht bij de patiënt. Dit betekent onder meer dat we 

onze patiënten gastvrij ontvangen en een behandeling op maat 

bieden. maar ook dat we hen zo volledig en duidelijk mogelijk 

informeren en voorlichten.

In 2014 pasten we onze voorlichting richting predialyse patiënten 

(patiënten met nierfalen) volledig aan. Op onze website voegden we 

een vernieuwde pagina toe met daarop een aantal voorlichtingsvideo’s. 

met als doel om patiënten in hun eigen tempo en in hun eigen  

omgeving te informeren, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken 

over hun behandeling. De voorlichtingsvideo’s brengen een groot 

deel van het predialysetraject stap voor stap in beeld. Dit schept 

meer duidelijkheid en is minder vermoeiend dan de vele informatie-

gesprekken in het ziekenhuis, die voorheen gebruikelijk waren.

Een andere patiëntengroep die voor moeilijke keuzes komt te staan, 

bestaat uit vrouwen met borstkanker. Voor hen staat een team van 

betrokken specialisten klaar om hen vroeg en volledig over deze 

keuzes voor te lichten. Een van die keuzes is een borstherstellende 

operatie. Omdat hier steeds meer behoefte aan is en veel vragen over 

zijn, lieten we in een live uitzending zien hoe een borstherstellende 

operatie met eigen weefsel verloopt. maar liefst 16.655  

geïnteresseerden volgden de operatie via de livestream op zgt.nl/

liveoperatie Tegelijkertijd konden ze via Twitter vragen stellen en  

presentaties bekijken over de operatie en aanverwante onderwerpen. 

De operatie vond plaats op 1 oktober, de eerste dag van de  

borstkankermaand, en verliep succesvol. Landelijk toonde de  

media veel interesse voor de live operatie.

PATIëNTENZOrG
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VruCHTBAre sAmen-
werkInG In De reGIO

Onder het motto ‘samen zorgen voor Twente’ vormen we met 

het medisch spectrum Twente (msT) de Twentse medische 

Coöperatie (TmC). De kracht van deze combinatie is de hoge mate 

van betrokkenheid bij de medisch specialisten. Zij denken mee in 

samenwerkingsmogelijkheden en werken deze ook zelf uit.

TmC wil de beste geboortezorg van Nederland bieden en maakt een 

kwaliteitsslag om het sterftecijfer van moeders en baby’s rond het 

kraambed nog verder te verlagen. Vrouwen in de regio Twente krijgen 

goede begeleiding van begin tot eind, poliklinische zorg dicht bij huis en 

verloskundige zorg op twee hoofdlocaties: msT en ZGT ziekenhuislocatie 

Almelo. Daar staan 24 uur per dag medisch specialisten klaar om hulp 

te bieden. Een specifiek onderdeel binnen de regionale verbetering van 

geboortezorg is thuismonitoring. Dit is een intensieve bewaking van de 

patiënt en haar ongeboren kind in de thuissituatie, onder deskundige 

en medische begeleiding. met ZGT Thuismonitoring helpen we zwangere 

vrouwen in risicovolle situaties, zoals een hoge bloeddruk, verminderde 

groei van het ongeboren kind of te vroeg gebroken vliezen. 

samenwerken met partners is cruciaal voor de continuïteit van de zorg voor onze patiënten. wij willen de beste zorg blijven bieden, 

dichtbij de Twentse burgers. samen met andere zorgpartijen, gemeenten en kennisinstituten uit de regio brengen we vruchtbare 

samenwerkingen tot stand.
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ZGT GeBOOrTeLOkeT
Voor ouders van baby’s die in ZGT geboren worden, bieden ZGT en gemeente Almelo 

een eigentijdse service. De ouders kunnen vanuit het ziekenhuis hun pasgeboren 

kind aangeven op www.almelo.nl Ook kunnen ze meteen een afspraak maken om op 

het fysieke geboorteloket de akte te ondertekenen.

Open de Layar app 

op uw smartphone 

of tablet, scan 

de pagina en ontdek 

de digitale extra.



sAmENwErkING

HAP en seH 
OnDer één DAk
Betere samenwerking leidt tot betere zorg. Dat 

geldt ook voor de samenwerking tussen huisartsen 

en ziekenhuizen. In 2013 tekende ZGT Hengelo 

een intentieovereenkomst met de Huisartsenpost 

(HAP) Hengelo over een mogelijke inhuizing van de 

HAP in het ziekenhuis naast de spoedeisende  

hulp (sEH). Inmiddels zijn de randvoorwaarden  

bepaald en worden de plannen verder uitgewerkt. 

Voor de locatie Almelo, waar de HAP zich al in  

het ziekenhuis bevindt, onderzoeken we de  

mogelijkheden van intensievere samenwerking.



reGIOnALe sAmenwerkInG 
eersTe en TweeDe LIjn 
samen met onze regionale zorgpartners moeten we de zorg  

betaalbaar houden, met behoud van de hoge kwaliteit. Dit willen  

we onder meer bereiken door een intensievere samenwerking 

tussen eerste- en tweedelijnszorg. Tijdens een conferentie in 

Zenderen dachten we hier gezamenlijk over na.

Eerstelijnszorg is direct toegankelijke zorg; tweedelijnszorg is zorg 

die je krijgt na doorverwijzing. De conferentie over de samenwerking 

tussen de eerste en tweede lijn is een initiatief van de Huisartsen-

kring Twente en bestond uit twee bijeenkomsten. Bij de eerste 

bijeenkomst waren de huisartsenkring, menzis, de GGZ instellingen, 

ZGT en medisch spectrum Twente (msT) aanwezig. samen keken we 

op welke gebieden we de samenwerking kunnen intensiveren.

Na de tweede bijeenkomst benoemden we vijf haalbare thema’s voor 

intensievere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn: het 

verwijderen van hechtingen door de huisarts, osteoporose zorg,  

(e-)consultatie, e-medicatie en cardiale zorg. Deze thema’s werken 

we verder uit in een stuurgroep, waarin ook de huisartsenkring, 

Thoon, de Federatie Eerstelijnszorg Almelo en omstreken (FEA),  

menzis en msT vertegenwoordigd zijn.

ZGT is portefeuillehouder en daarom extra betrokken bij de thema’s 

consultatie en e-medicatie. Ook keken we zelf naar mogelijkheden 

om tweedelijnszorg naar de eerste lijn te brengen. De plannen 

hiertoe werken we in de eerste helft van 2015 verder uit.

sAmENwErkING
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sAmen sTerk 
TeGen kAnker

sAmENwErkING

ZGT biedt TopZorg voor borstkanker, darmkanker en prostaatkanker, maar  

gaat op het gebied van oncologie nog een stap verder. sinds 16 december 2014 

maken we onderdeel uit van het regionaal Oncologisch Centrum  

Twente & Achterhoek (rOCTA).

Andere partijen in het rOCTA zijn het medisch spectrum Twente (msT) en het  

streekziekenhuis koningin Beatrix (skB). samen zijn we inhoudelijk verantwoordelijk 

voor de oncologische samenwerking, waarbij de kwaliteit van de oncologische zorg 

voorop staat. Ook maken wij afspraken over het medisch behandelbeleid, het  

zorgproces, de toegankelijkheid en de uitkomstindicatoren. Inmiddels heeft het 

rOCTA een regionale oncologievisie opgesteld over onder andere de kwaliteit en  

de spreiding in de regio.



sAmENwErkING

sneLLe DIAGnOse 
BIj PIjn OP De BOrsT

De fast track polikliniek ‘pijn op de borst’ heeft als doel om mogelijke 

hartproblemen snel in kaart te brengen. mensen die niet-acute pijn op 

de borst hebben, en dit nooit eerder gehad hebben, kunnen hier op 

verwijzing van de huisarts snel terecht. 

Vier ochtenden per week ondergaan vijf of zes mensen allerlei onder-

zoeken, zoals een bloedtest, een echo van het hart, een fietstest en 

CT-scan, lichamelijk onderzoek en een vragenlijst. Deze onderzoeken 

vinden plaats op één plek. De patiënt hoeft dus niet van het ene naar 

het andere loket. De cardioloog, nucleair geneeskundige en radioloog 

beoordelen de onderzoeksresultaten in nauwe samenwerking. Dit samen 

met de nieuwste apparatuur maakt dat de patiënt aan het eind van die 

ochtend al zijn/haar diagnose krijgt.  Van de ruim duizend mensen die 

de polikliniek bezochten, werd zo’n zestig procent gerustgesteld. Bijna 

dertig procent ontving (de juiste) medicatie, de rest werd binnen een 

week gedotterd of kreeg een bypass. mensen met bekende hartklachten 

hoeven niet naar de polikliniek te komen, maar kunnen bij klachten 

direct naar hun behandelend medisch specialist. mensen met acute 

klachten kunnen meteen naar de spoedeisende hulp voor hartklachten. 

Hiermee werkt de fast track polikliniek ‘pijn op de borst’ intensief samen.

In 2014 bestond onze fast track polikliniek ‘pijn op de borst’ vijf jaar. In die periode werden ruim duizend mensen ontvangen en snel 

verder geholpen. Het succes van deze cardiologie polikliniek is grotendeels te danken aan de excellente interne samenwerking. Cardioloog, 

nucleair geneeskundige en radioloog spelen hierin een belangrijke rol.



43

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.

sAmENwErkING

43



Voorletters

dr. Ir. m.D.I.

dr. H.

k.A.J.

dr. L.m.A.

r.J.

naam

Lansbergen

Aktaş

kuijpers

schreurs

Den Adel

Promotie

18-11-2014
‘Complexiteit de Baas?! Zorgtechnologie is mensenwerk’

13-06-2014
Het ontoegankelijke toegankelijk gemaakt: endoscopische procedures van de dunne darm’

11-07-2014
Cellulaire eigenschappen in de blaasspier bij overactief blaassyndroom’

19-02-2014
Onnodig onderzoek voorkomen door slokdarmkanker sneller en beter in kaart te brengen’

18-11-2014 
‘Complexiteit de Baas?! Zorgtechnologie is mensenwerk’

functie

klinisch fysicus

mDL-arts

waarnemer revalidatie- 
geneeskunde

CdC chirurgie

Implementator QmT

Promoties die in het jaar 2014-2015 in ZGT hebben plaatsgevonden

sAmENwErkING

COMPLEXITEIT DE BAAS?!
ZORGTECHNOLOGIE IS MENSENWERK



PIOnIeren OP HeT snIj VLAk VAn 

GeneeskunDe en 
TeCHnOLOGIe

Doel van de samenwerking is om tot nieuwe inzichten en technologieën 

te komen die de zorg van patiënten verbetert. Doordat wetenschappers 

en medisch specialisten in een vroege fase met elkaar samenwerken, 

ontstaat juist die technologie waaraan behoefte is en die sneller in 

te zetten is in de kliniek. ZGT, msT en de UT stelden voor het eerste 

jaar 400.000 euro ter beschikking voor innovatieve projecten op 

het snijvlak van geneeskunde en technologie. In totaal werden er 33 

onderzoeksvoorstellen ingediend. Het innovatiefonds beoordeelde deze 

op onder meer het klinische probleem en de technologische uitdaging, 

de verwachte kwaliteitsverbetering, de mate van samenwerking en de 

toepasbaarheid in de kliniek. Acht voorstellen werden gehonoreerd, 

waaronder de ontwikkeling van een sensorsysteem dat mensen met 

een nieuwe heup waarschuwt als deze uit de kom dreigt te schieten. 

Een ander onderzoek betreft het verbeteren van de levenskwaliteit van 

Parkinsonpatiënten, door hen met ‘smart glasses-technologie’ feedback 

te geven op hun houding en manier van lopen.

Als innovatief ziekenhuis stimuleert ZGT onderzoek dat kan bijdragen aan verbeteringen in de patiëntenzorg. samen met het medisch spectrum 

Twente (msT) en de universiteit Twente (uT) startten we een gezamenlijk innovatiefonds: het ‘Pioneers in Health Care Innovatiefonds’. 

sAmENwErkING
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feITen&CIjfers 2014

mEDEwErkErs IN LOONDIENsT
3.000

mEDIsCH sPECIALIsTEN
213

BEDDEN EN DEELTIJDPLAATsEN
742

OmZET
€ 276 miljoen



NIEUwE PATIëNTEN POLIkLINIEk
148.500 

Ok sEssIEs
2.643

VErPLEEGDAGEN
148.348
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ZGT, TOPZOrG VOOr Uw 
LEVENskwALITEIT

Almelo

bezoekadres: Zilvermeeuw 1, Almelo

postadres: Postbus 7600, 7600 sZ Almelo

Hengelo

bezoekadres: Geerdinksweg 141, Hengelo

postadres:  Postbus 546, 7550 Am Hengelo

wist u dat ZGT één nieuw algemeen 
telefoonnummer heeft? 
telefoon: 088 708 78 78

Colofon 
ZGT in beeld is een uitgave van ZGT, bureau communicatie 

(juni 2015)

Concept, vormgeving en drukwerk: 

r.O.B. reclame Ontwerp Bureau B.V. (www.robreclame.nl)

Fotografie: ZGT, richard kamphuis, Onno Verschuur,  

Lizet Beek lifestyle fotografie, robbert Beck e.a.

  facebook.com/ZGTinfo

  twitter.com/ZGT_info

  linkedin.com/company/zgt

  youtube.com/user/ZGTinfo

  zgt.nl  -  zgt.nl/mijnzgt

zgt.nl

Deze uitgave is met de grootste zorg samengesteld. 
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


