
Liefdevolle
zorg met passie 

Dit is waar wij voor staan en hoe wij met
onze patiënten omgaan. Zorg, zoals je 
die zelf wilt ontvangen, met aandacht, 
optimisme, deskundigheid en respect. 
Kwaliteit en veiligheid staan daarbij 
voorop, maar vriendelijkheid en een 

luisterend oor bieden horen daar 
uiteraard ook bij.

{ }Klantgerichtheid
Gemiddelde cijfers 
patiënttevredenheidsonderzoeken:

Natuurlijk zijn we erg tevreden met deze punten, 
maar we blijven werken aan verbeterpunten!

8,3   klinische
afdelingen   8,4   poliklinische

afdelingen   

Kengetallen 
 Bedden  285
 Klinische opnames  14.153
 Opnames dagverpleging 16.938
  Eerste polibezoeken 88.830
 Herhalingsbezoeken  149.308
 Gemiddelde verpleegduur  4,8 dagen

 Bedrijfsopbrengsten  € 164.170.480
           Bedrijfslasten  € 155.862.906
 Bedrijfsresultaat € 8.307.574
 Financiële Baten & Lasten  € 1.312.558
 Resultaat Boekjaar  € 6.995.016

 Medewerkers (per 31-12)  1535 (1154 FTE)

 Medisch specialisten (per 31-12)  115 
 Vrijwilligers (per 31-12)  208 

 Klinische opnames   Klinische opnames   Klinische opnames   Klinische opnames  

Innovatie
 Nieuwe PET CT scanner in • 
 gebruik genomen  

 Nieuwe operatietechniek bij  • 
 plaatsing heupprothese  
 

•  Vrouwvriendelijke methode voor 
plaatsbepaling borsttumor

•  Chirurgen Laurentius lopen voorop met 

TEM-ESD techniek bij tumoren in endeldarm

Integratie 
Huisartsenpost en 
Spoedeisende Hulp

De Spoedpost (voormalige 
Huisartsenpost) Roermond 
bevindt zich vanaf juni 2017 
in het Laurentius Ziekenhuis. 
Dit betekent dat er 
voortaan één loket is voor 
spoedeisende huisartsenzorg 
buiten kantoortijden én 
voor 24-uurs spoedeisende 
ziekenhuishulp. 

Financieel gezond
Een goede fi nanciële uitgangspositie is een
randvoorwaarde om volop onze aandacht te 
richten op het investeren in en verbeteren 
van onze zorg. In 2017 kwam het Laurentius 
Ziekenhuis voor de 4de achtereenvolgende 
keer als beste van Nederland uit de bus in 
de ‘Financiële Stresstest Ziekenhuizen’ van 
accountantsorganisatie BDO. 

Nieuwbouw
en verbouw

De nieuwe Intensive Care, het 
restaurant en de vergaderruimtes 

zijn gebouwd en in gebruik 
genomen. Verpleegafdeling B2 en 

B3 zijn compleet gerenoveerd. 
De verbouwwerkzaamheden 

duren nog tot eind 
2019.

2017 in vogelvlucht

Senior-
vriendelijk 
ziekenhuis

Stomazorg Borstkanker-
zorg

Vaat- en spataderkeurmerk HKZ 
dialyse

WHO/Unicef
zorg voor 

borstvoeding

Waardering


