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Voorwoord
Goede zorg verlenen dichtbij de inwoners van  
Midden-Limburg. Dat is voor ons het allerbelangrijkste  
en staat in Laurentius voorop. 

In dit jaarmagazine leest u meer over 

de ontwikkelingen in het Laurentius

Ziekenhuis in 2014. Er zijn veel 

lijnen uitgezet en het ziekenhuis wil 

haar profiel in de toekomst verder 

verstevigen. De nieuwbouw is in 2014 

echt van start gegaan en ligt prachtig 

op schema. De financiën zijn stabiel en

er is geïnvesteerd in samenwerking in 

de regio. 

Een welgemeend woord van dank is 

hier op zijn plaats aan de voorzitter en 

lid Raad van Bestuur, Jack Thiadens en 

Rob Schipper, die beiden per 1 januari 

2015 de organisatie hebben verlaten. 

Zij hebben Laurentius in de afgelopen 

jaren sterker gemaakt en belangrijke 

stappen gezet. Op deze lijn gaan we 

in de toekomst verder door de zorg 

te blijven ontwikkelen, de volgende

fases van de (ver)nieuwbouw goed

uit te voeren en nog meer te inves-

teren in samenwerking met andere 

zorgpartners. Als Raad van Toezicht 

hebben we het vertrouwen dat 

Laurentius hier met Marja Weijers, 

nieuwe bestuurder van het Laurentius 

Ziekenhuis, een goede uitvoering aan 

gaat geven. Freek Korver, bestuurder 

ad interim, heeft het eerste gedeelte 

van 2015 al gezorgd voor goede 

constructieve bestuurlijke continuïteit. 

Goede zorg verlenen en investeren 

in de toekomst kan niet zonder de 

toegewijde inzet van medewerkers, 

medisch specialisten en vrijwilligers. 

Hun dagelijkse inzet draagt ertoe bij 

dat Laurentius haar patiënten zorg 

kan bieden met aandacht, respect, 

optimisme en deskundigheid. 

Ger Wagemans,

Voorzitter Raad van Toezicht
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Paspoort
Laurentius Ziekenhuis

Deskundigheid 

Deskundigheid is uitermate belangrijk in 

ieder beroepenveld, maar in het bijzon-

der in de gezondheidssector. Patiënten 

ontvangen bij ons deskundige zorg 

door goed opgeleid medisch personeel. 

Wij stimuleren onze werknemers om 

zichzelf en hun kennis te blijven ont-

wikkelen door middel van bijscholing 

en cursussen. 

Op die manier 

waarborgen wij 

deze belangrijke 

kernwaarde.

Respect 

Deze kernwaarde 

heeft betrek-

king op fysieke 

aspecten, privacy, 

ruimte, maar ook 

op informatiever-

strekking van persoonlijke medische 

gegevens. Respect komt van twee 

kanten. Wij behandelen onze patiënten 

met respect, in de breedste zin van het 

woord. Daar tegenover staat uiteraard 

dat ook wij, als medisch specialisten 

en medewerkers, dezelfde mate van 

respect verdienen van patiënten en 

bezoekers.

Optimisme 

De meeste patiën-

ten komen niet 

voor hun plezier 

naar het zieken-

huis. Daarom is 

het onze taak om 

het verblijf zo aangenaam en comforta-

bel mogelijk te maken. Genezing wordt 

gestimuleerd als de patiënt zich op zijn 

gemak voelt, gesterkt door deskundig 

en betrokken personeel. Het is hun 

taak om op mogelijkheden te wijzen in 

plaats van beperkingen. Optimisme is 

een krachtige kernwaarde, die patiën-

ten in dit proces moed en steun biedt.

We bieden zorg zoals je voor jezelf zou 

wensen als je patiënt bent, met aan-

dacht, optimisme, deskundigheid en 

respect.

Uiteraard blijft de individuele behoefte 

van de patiënt steeds de leidraad bij 

ons werk en staan we patiënten bij 

op een wijze die bij hen past. De vier 

waarden die we hanteren (aandacht, 

optimisme, deskundigheid en respect) 

zijn de basis van ons handelen en  

verwoorden kernachtig de inspiratie  

in ons werk.

Visie

Laurentius is een algemeen zieken-

huis voor de regio Midden-Limburg. 

Wij voelen ons verantwoordelijk 

voor het goed organiseren van  

de zorg, zodat wij patiënten goede  

zorg bieden en zodat zij veilig,  

snel en efficiënt geholpen worden.

Goede zorg omvat meer dan alleen 

ziekenhuiszorg. We werken daarom 

vanzelfsprekend samen met andere 

partijen, zoals huisartsen of derde-

lijns instellingen. We vervullen daarbij 

een portaalfunctie en staan patiën-

ten bij om de zorg te krijgen die zij 

nodig hebben, ook als zij die niet bij 

ons kunnen ontvangen.

Missie

Aandacht
Al onze patiënten verdienen aandacht. 

Wij willen namelijk dat iedereen zich 

welkom voelt in het Laurentius Zieken-

huis en dat doen we door een gast-

vrije sfeer te creëren. Wij zijn immers 

allemaal mensen en geen ‘nummers’, 

daarom krijgen 

zowel patiënten, 

medewerkers, 

belanghebbenden 

en bezoekers de 

aandacht die zij 

verdienen.

Kernwaarden
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Laurentius Echt

Om de zorg voor de patiënten in de regio Echt dichter bij 

huis te brengen, heeft het ziekenhuis een servicepunt bij het 

Meditta Medisch Centrum in Echt. Onze verpleegkundigen 

ter plaatse voorzien patiënten van advies, geven voorlichting, 

maken afspraken voor alle poliklinieken en voeren onder- 

zoeken uit. Huisartsen in de regio kunnen patiënten voor  

verschillende (diagnostische) onderzoeken (röntgenfoto’s, 

MRI onderzoek, echografie en mammografie) en aandoe- 

ningen verwijzen naar Laurentius Echt. Ook houden artsen en 

gespecialiseerde verpleegkundigen er spreekuur. 

Dialysecentrum Weerterbergen                                                                                                              

In het vakantiepark Weerterbergen bevindt zich een vakan-

tiedialysecentrum. Dialyse patiënten uit de regio en vakantie-

vierende patiënten kunnen hier onbezorgd en in een rustige 

sfeer dialyseren. De kracht van dit centrum is de kleinschalig-

heid (12 dialysestations), ruime opzet, en het persoonlijk  

contact. De behandeling gebeurt onder begeleiding van  

gespecialiseerd dialyseverpleegkundigen en internisten/nefro-

logen van het Laurentius Ziekenhuis.

Anesthesie, Apotheek, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Diabeteszorg, Dialyse, 

Diëtetiek, Ergotherapie, Fysiotherapie, Geestelijke verzorging, Geriatrie, Gipskamer, 

Hygiëne en infectiepreventie, Intensive care, Interne geneeskunde, Kaakchirurgie, 

Kindergeneeskunde, Klinische chemie en hematologie, KNO-heelkunde, Logopedie, 

Longgeneeskunde, Medisch maatschappelijk werk, Maag-darm-leverziekten, Medi-

sche microbiologie, Neurochirurgie,  Neurologie, Nucleaire geneeskunde, Obesitas 

Centrum,  Oogheelkunde, Orthopedie, Pathologie, Pijnpoli, Plastische chirurgie, Psy-

chiatrie, Medische Psychologie, Radiologie, Radiotherapie, Reumatologie, Revalida-

tiegeneeskunde,  Spoedeisende hulp, Sportgeneeskunde, Trombosedienst, Urologie.

Nevenlocaties

Aanbod van specialismen en zorgdisciplines

Aantal erkende bedden 

384

Aantal opnamen 

14.016

Gemiddelde verpleegduur 

5,06 dagen 

Totaal aantal polibezoeken 

261.504 

Aantal medewerkers 

1734 (1154,4 FTE) 

Medisch specialisten 

118 (96 FTE)  

Aantal vrijwilligers 

234  

Bedrijfsopbrengsten 

€ 129.388.014  

Bedrijfslasten 

€ 121.435.972  

Bedrijfsresultaat

€ 7.952.041  

Kengetallen 2014

Verzorgingsgebied
Het Laurentius Ziekenhuis heeft haar 

verzorgingsgebied van circa 120.000 

inwoners in Midden-Limburg. 

Het gaat om de volgende gemeenten:

• Beesel

• Echt-Susteren

• Leudal

• Maasgouw

• Roerdalen

• Roermond



In 2014 werd bij wijze van proef de 

patiëntbegeleider geïntroduceerd: 

een extra service voor patiënten die 

behoefte hebben aan begeleiding 

tijdens hun bezoek aan de polikliniek, 

maar niemand in hun naaste omgeving 

hebben om met hen mee te gaan. 

“Voor sommige patiënten is het een 

prettig idee dat ze iemand bij zich 

hebben tijdens een bezoek aan hun 

arts. Ze vinden het bijvoorbeeld 

moeilijk om vragen te stellen tijdens 

het bezoek aan de arts of begrijpen 

niet meteen wat de dokter vertelt,” 

licht adviseur patiëntencommunicatie 

Inge Hensen toe. De begeleider geeft 

tips over het voorbereiden van een 

bezoek aan de arts, gaat na of de 

informatie is begrepen en of er nog 

vragen of onduidelijkheden zijn.  

De patiëntbegeleider gaat dus ook 

mee de spreekkamer in.   

Start  huidkankerpoli:
sneller duidelijkheid bij
verdacht plekje

In november startte binnen het Laurentius Ziekenhuis de huidkankerpoli. De 

huidkankerpoli is een voorbeeld van een zorgpad, in dit geval binnen de afdeling 

dermatologie. Door de zorg te organiseren via zorgpaden wordt de doorloop-

tijd voor patiënten een stuk korter. De zorg in het ziekenhuis blijft op medisch 

inhoudelijk vlak hetzelfde, maar het traject is efficiënter en sneller omdat alle 

stappen binnen het zorgtraject zoals de intake, onderzoek, ingreep en controle 

beter op elkaar afgestemd zijn. Patiënten die door de huisarts zijn doorver-

wezen voor een consult op de huidkankerpoli weten doorgaans binnen 24 uur 

na het consult hoe de diagnose luidt en hoe het behandelplan eruit ziet. 
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Wie voor een onderzoek bij de 

KNO-arts komt, kan tegenwoordig 

met de arts meekijken. Door gebruik 

van een video interactiesysteem kan 

de patiënt op een monitor precies 

zien wat de arts doet tijdens het 

onderzoek. 

Het systeem wordt bijvoorbeeld toe-

gepast bij het bekijken van het oor, 

het onderzoeken van de stembanden 

of de neusbijholte. Volgens KNO-arts 

Lennaert Hoep is het prettig om 

patiënten op deze manier bij het 

onderzoek te betrekken. “Het kan de 

angst voor een onderzoek voor een 

groot deel wegnemen wanneer je 

als patiënt beter begrijpt wat de arts 

doet. Vooral bij kinderen biedt het 

systeem grote voordelen omdat je ze 

echt kunt betrekken bij het onderzoek 

en kunt uitleggen wat het is dat ze 

op het scherm zien. Ze zijn daardoor 

minder bang.”  

De binnen-
kant van je 
eigen oor 
bekijken

 

Vrijwilligers wijzen u de weg 

De proef heeft een aantal

maanden gelopen. Gedurende 

deze periode werd duidelijk dat 

de meeste patiënten vooral 

behoefte hebben aan begeleiding 

náár een afdeling toe en niet zo 

zeer aan begeleiding ín de 

spreekkamer. Inge Hensen: 

“En hierbij kunnen onze vrijwilligers 

van het ontmoetingsplein behulp-

zaam zijn. Zij zijn altijd bereid om 

patiënten naar de juiste afdeling 

in het ziekenhuis te brengen. 

Een zorg minder voor patiënten 

die zich onzeker voelen of niet 

zo bekend zijn met de weg in 

het ziekenhuis!”.  
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Op 30 juni 2014 werd het 100.000ste 

patiëntendossier in Laurentius gescand. 

Deze grootschalige scanactie heeft 

alles te maken met de invoering van 

het Elektronisch Patiënten Dossier 

(EPD). Om hiermee te kunnen gaan 

werken moeten alle papieren dossiers 

worden ingescand zodat ze digitaal 

beschikbaar zijn. Eind 2014 waren 

nagenoeg alle vakgroepen in het 

Laurentius Ziekenhuis overgegaan 

op het gebruik van het elektronisch 

patiëntendossier. 

Voordelen 

Het grote voordeel van het werken 

met een digitaal dossier is dat de 

medische informatie beter gestruc-

tureerd is. De patiëntengegevens zijn 

sneller beschikbaar en overzichtelijker 

ingedeeld waardoor artsen en andere 

hulpverleners zich sneller een goed en 

volledig beeld kunnen vormen van de 

patiënt. Dit komt de kwaliteit van de 

zorg ten goede en verkleint de kans 

op bijvoorbeeld medicatiefouten. Het 

kan niet meer gebeuren zoals bij een 

papieren dossier dat er een “briefje” 

kwijtraakt en ook het ontcijferen van 

het beruchte doktershandschrift is 

verleden tijd. 

Verschil landelijk EPD 

Het EPD waar we nu over spreken 

moet niet verward worden met het 

landelijke EPD. Dit is vooralsnog alleen 

toegankelijk voor hulpverleners in 

ons eigen ziekenhuis. Er is nog geen 

sprake van een landelijke elektronische 

uitwisseling van medische gegevens. 

Wel werkt men aan een uitwisseling 

van medische gegevens tussen bijvoor-

beeld apotheken en huisartsen. 

Invoering
Elektronisch
Patiënten
Dossier

“ Klassieke operaties vaak  
beter dan robot-chirurgie”

De Roermondse chirurg Jeroen Heemskerk promoveerde in mei 2014 aan 

de Universiteit van Maastricht met een onderzoek naar het gebruik van robots bij 

laparoscopische operaties (kijkoperaties in de buikholte). Steeds meer ziekenhuizen 

in Nederland schaffen een dure operatierobot aan in de veronderstelling dat een 

robot het bedienen van de instrumenten vergemakkelijkt en het comfort verhoogt 

voor chirurgen tijdens een inspannende ingreep. Heemskerk onderzocht of de 

robot dit waar kan maken en dus de dure aanschaf rechtvaardigt. Heemskerk: 

“De gezondheidszorg in ons land moet immers goed en betaalbaar blijven.”   

Bij een aantal operaties, waaronder de galblaasoperatie, bleek dat operaties 

met de robot langer duurden maar niet beter verliepen. Bij de technisch lastigere 

prostaatkankeroperaties blijkt zelfs dat de oncologische resultaten met robot 

slechter zijn dan bij de gewone open operaties. “Uit het onderzoek blijkt wel dat 

werken met de robot stressverlagend werkt voor chirurgen. Hierbij moet worden 

bekeken of het voordeel opweegt tegen de kosten die de investering met zich 

meebrengt”, aldus Heemskerk. 

zorg in ontwikkeling
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 Een nieuw leven
Mensen omschrijven het als één van de meest bijzondere gebeurtenissen in het leven: 

de geboorte van een nieuw mens. Een heel team van onder andere gynaecologen, 

verloskundigen en verpleegkundigen mogen vaak getuige zijn van dit speciale moment. 

Een hele eer! Zij doen hun best om een gemoedelijke sfeer te creëren en de aanstaande 

ouders zich thuis te laten voelen. Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat ze hier goed 

in slagen. Ze halen met gemak een 9 voor hun goede service, klantvriendelijkheid en 

de gezinsgerichte benadering.  

“ Een kindje, zo klein, zo zacht
  Wat een wonder, wat een pracht ”
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In 2014 zagen in totaal 686 

kinderen het levenslicht in 

het Laurentius Ziekenhuis 

en mochten 676 moeders 

hun pasgeboren kind of 

kindjes in de armen nemen. 

Een snelle rekensom leert 

dat er dus 10 tweelingen 

werden geboren. 

De meeste baby’s besloten 

om overdag ter wereld te 

komen. Bijna twee derde 

van alle kinderen werd 

tussen 8 uur ’s ochtends en 

20 uur ’s avonds geboren. 

Bovendien hebben ze een 

lichte voorkeur voor de 

donderdag en de vrijdag. 

Door de bevalling in te 

leiden, kan de start van 

de bevalling natuurlijk wel 

vooraf bepaald worden, 

maar wanneer het kind 

uiteindelijk wordt geboren 

staat niet vast. Verrassin-

gen zijn niet uitgesloten.

Soms is het niet mogelijk 

om helemaal via de na-

tuurlijke weg te bevallen. 

De gynaecoloog biedt dan 

hulp, ofwel via een keizer-

snee of door gebruik te 

maken van een vacuüm-

pomp of tangverlossing. In 

2014 was sprake van 298 

“kunstmatige” bevallingen 

waarvan 205 keizersneden. 

  De baby-statistieken Apgar-score Help, ik heb 
mijn vrouw 
zwanger  
gemaakt!

een nieuw leven
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Idealiter wordt een kindje 

met het hoofd eerst gebo-

ren. Normaalgesproken ligt 

een baby aan het eind van 

de zwangerschap met het 

hoofdje naar beneden, een 

enkele keer is dat helaas 

niet zo en ligt de baby met 

het kontje naar beneden 

(stuitligging), of zelfs dwars 

in de baarmoeder. We 

spreken dan van liggings-

afwijkingen. In 2014 was 

dat het geval bij 7% van de 

baby’s. Omdat stuitbevallin-

gen meer risico’s met zich 

meebrengen, wordt vaak 

gekozen voor een keizer-

snede. 

Pijn is 
niet fijn… 
…maar het hoort er wel bij. 

Het is algemeen bekend dat 

een bevalling een pijnlijke 

gebeurtenis is. Om de aan-

staande moeder maximaal 

te ondersteunen zijn er in 

het ziekenhuis natuurlijk 

wel de nodige hulpmiddelen 

beschikbaar om de pijn te 

bestrijden bijvoorbeeld via 

een infuus of ruggenprik. 

Maar met een goede coach 

die helpt bij het toepassen 

van de juiste ademhalings-

techniek kom je ook al heel 

ver!

Direct na de geboorte 

wordt een test afgenomen

bij de baby om de Apgar-

score te bepalen. De 

Apgar-score zegt iets over 

de toestand van de baby. 

De test wordt 1 minuut na 

de bevalling afgenomen en 

vervolgens na 5 en na 10 

minuten herhaald.   

Degene die de bevalling 

heeft begeleid kijkt naar: 

• Ademhaling 

• Hartslag 

• Kleur van de huid 

• Spierspanning  

• Reactie op prikkel 

Per onderdeel kunnen er 

0, 1 of 2 punten worden 

gescoord. De maximale 

Apgar-score is 10 punten. 

Meestal scoren baby’s me-

teen na de geboorte tussen 

de 7 en de 10 punten. Een 

flink huilende baby is door-

gaans een goed teken!

Wanneer je voor het eerst 

zwanger bent, heb je 

waarschijnlijk 1001 vragen 

over wat je te wachten 

staat. Om te voldoen aan 

deze informatiebehoefte 

organiseert het Laurentius 

Ziekenhuis iedere maand 

de informatiebijeenkomst 

‘zwangerschap en beval-

ling thuis en in het zieken-

huis’. Ruim 550 zwangeren 

en hun partners maakten 

afgelopen jaar van het 

aanbod gebruik om tijdens 

deze bijeenkomst zoveel 

mogelijk antwoorden te 

verzamelen. 

Borstvoeding 
geven? 
Binnen het Laurentius 

wordt belang gehecht aan 

het geven van borstvoe-

ding. Goede voorlichting 

daarover mag dan ook niet 

missen. Zo’n 350 geïnteres-

seerden bezochten afge-

lopen jaar één van de zes 

informatieavonden over 

borstvoeding en alles wat 

daarbij komt kijken. 



Onze vaste samenwerkingspartners in de regio.

VieCuri
Venlo

Ambulance
Zorg

Limburg-
Noord

Protein/
CIRO

St. Jans
Gasthuis

Weert Met ggz

Huis-
artsen

Meditta

De Zorg-
groep

Orbis
Sittard

Maastricht
UMC+

Adelante

Atrium
Heerlen

Laurentius
Ziekenhuis
Roermond

Wie zijn onze samenwerkingspartners?

Samenwerking

Samenwerking met andere zorgpartners in de 
regio is van onschatbare waarde. Het versterkt 
het zorgaanbod voor onze patiënten en stelt het 
ziekenhuis in staat om te blijven voldoen aan de 
toenemende kwaliteitseisen. Samenwerken in een 
netwerk van zorgaanbieders is voor Laurentius een 
belangrijk thema. We willen dit in de toekomst 
ook voortzetten en uitbreiden.

Samenwerkings-
ontwikkelingen in 2014

 
Huisartsenorganisatie Meditta en het Laurentius Zie-

kenhuis hebben het Regionaal Diagnostisch Centrum (RDC) 

Echt overgenomen. Het servicepunt Laurentius Echt is ver-

huisd van de locatie tegenover het station in Echt naar het 

nieuwe Meditta Medisch Centrum. Meditta en Laurentius wil-

len in het centrum samen nieuwe toekomstgerichte initiatieven 

voor ‘anderhalvelijnszorg’ ontwikkelen, een vorm van samen-

werking tussen de eerstelijnszorg (waaronder huisartsen) en 

het ziekenhuis.

Samen met de AmbulanceZorg Limburg-Noord is het 

Laurentius Ziekenhuis op weg om een Zorgplein te realise-

ren voor acute zorg. De organisaties willen de zorg voor de 

acute zorgvrager vloeiender in elkaar laten overlopen en meer 

gebruik maken van elkaars deskundigheid. In 2014 is er een 
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•  Voor een operatieve ingreep bij blaaskanker gaat de patiënt 

naar VieCuri, waarbij de specialisten uit beide ziekenhuizen in 

een team samenwerken. Voor- en nazorg zal plaatsvinden in 

het eigen ziekenhuis van de patiënt. 

•  Voor een operatieve ingreep bij longkanker gaat de patiënt 

naar Laurentius, waarbij de specialisten uit beide ziekenhui-

zen in een team samenwerken. Voor- en nazorg zal plaats-

vinden in het eigen ziekenhuis van de patiënt. 

In 2015 wordt ook bestuurlijk onderzocht op welke andere 

vlakken samenwerking mogelijk is. 

Met Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slecht-

ziende en blinde mensen, tekende Laurentius een samenwer-

kingsovereenkomst om de zorg rondom patiënten met een vi-

suele beperking beter te stroomlijnen. Visio biedt mensen met 

een visuele beperking revalidatie, training, advies, onderwijs 

en woon- en dagbestedingsmogelijkheden. Samen kunnen we 

meer inhoud geven aan de totale zorg rondom slechtziende en 

blinde mensen. Voor patiënten houdt het immers niet op na de 

diagnose of behandeling in het ziekenhuis. Ze moeten met hun 

beperking leren leven en dan komt de expertise van Visio in 

beeld. Visio heeft inmiddels een vaste locatie in het ziekenhuis 

waar patiënten aansluitend aan hun bezoek bij de poli oog-

heelkunde terecht kunnen.  

Laurentius is een ziekenhuis voor alle inwoners van de regio. 

Naast samenwerking met zorgpartners werken we ook samen 

met andere organisaties en instanties. Bij lokale gezondheids-

initiatieven haken we bijvoorbeeld graag aan! In 2014 is ons 

obesitascentrum (voor kinderen en jongeren met overge-

wicht) gestart met deelname in het JOGG programma van de 

gemeente Roermond. Het doel van Jongeren Op Gezond 

Gewicht (JOGG) is de stijging van overgewicht en obesitas bij 

jongeren om te zetten in een daling. Naast het Laurentius Zie-

kenhuis zijn lokale samenwerkende partners ook GGD Limburg-

Noord, Intersport, Via VVV Venlo en de basisscholen Vincent 

van Gogh, Ankertje Kompas, Zonnewijzer en ’t Mozaïek. We 

vinden het belangrijk om bij de JOGG-aanpak aan te sluiten om 

zo mee te doen in een uitgebreider netwerk dat zich richt op 

het terugdringen van overgewicht bij kinderen en jongeren. 

 

In het kader van de Nationale Sportweek in april 2014 organi-

seerden de Gemeente Roermond en het Laurentius Ziekenhuis 

het seminar Zorg & Sport: Voorkomen is beter dan genezen. 

Voorafgaand aan dit seminar was het mogelijk om sport-

vragen, bijvoorbeeld over blessures, keuringen, trainingen, 

voeding, blessurepreventie en (hart)klachten bij sporten,  

te stellen aan sportarts, orthopeed en cardioloog. 

11

gezamenlijke opleidingspoule opgezet, waarbij verpleegkundi-

gen worden opgeleid om zowel bij de AmbulanceZorg als op 

de SpoedEisende Hulp te werken. Ze leren vanuit beide orga-

nisaties en ze zijn bij beiden inzetbaar. Voor het onderhouden 

van medische bekwaamheden werken sinds 2014 OCEAN 

AmbulanceZorg Limburg-Noord BV, dochteronderneming van 

AmbulanceZorg Limburg-Noord, en Laurentius samen. Het 

gaat dan om zaken als reanimeren, het geven van injecties, 

infuusbehandeling, katheterisatie en BHV. Doel is om trainin-

gen in beide organisaties op dezelfde manier vorm te geven, 

kennis uit te wisselen en samenwerking tussen medewerkers 

te bevorderen. 

Het Maastricht UMC+ en Laurentius hebben een inten-

tieverklaring getekend om intensieve samenwerking nader 

te verkennen, met inachtneming van de bestaande samen-

werkingsrelaties. Het accent ligt op de medisch inhoudelijke 

uitwerking van samenwerking tussen vakgroepen en specia-

lismen. De ziekenhuizen werken op verschillende onderdelen 

al jaren intensief samen, zoals bij de Intensive Care (IC) zorg 

en bij de opleiding van coassistenten en medisch specialis-

ten in opleiding. Diverse samenwerkingsvormen bij diverse 

specialismen zullen verder worden onderzocht, waaronder op 

gebieden van acute zorg (onder meer verloskunde), oncologie, 

gynaecologie, chirurgie en oogheelkunde. 

Met VieCuri heeft Laurentius een samenwerkingsovereen-

komst getekend voor de inzet van sportartsen op de afde-

ling Sportgeneeskunde (SGA). De sportgeneeskunde wordt 

uitgevoerd door twee sportartsen, die allebei een dagdeel per 

week in Laurentius aanwezig zijn. Patiënten kunnen bij hen 

terecht voor advies en behandeling bij sportklachten of bles-

sures, sportmedische onderzoeken en sportbegeleiding. De 

sportartsen kunnen in Laurentius altijd overleggen met of hulp 

inroepen van sportfysiotherapeuten, een diëtist, psycholoog, 

orthopedisch chirurg, cardioloog en orthopedisch schoen-

maker. 

Naast de sportgeneeskunde is er in 2014 met VieCuri ook 

samenwerking gezocht op het gebied van long- en blaaschi-

rurgie. De overheid en zorgverzekeraars stellen zogenaamde 

‘volumenormen’ aan de medische zorg: normen over hoe 

vaak een operatie in een ziekenhuis moet worden uitgevoerd 

om goede kwaliteit te leveren. Door samen te werken blijven 

beide ziekenhuizen bij longkanker en blaaskanker voldoen aan 

deze normen. De volgende afspraken worden in 2015 verder 

uitgewerkt:
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In de operatiekamer
Welkom in de OK. Grote lampen 

hangen aan het plafond. Overal 

beeldschermen en apparaten met 

slangetjes, knopjes en wijzers.  

De mensen zijn gehuld in een licht-

blauw tenue en dragen een mond-

kapje, klompen en haarnetje. Op een 

tafel liggen de steriele instrumenten 

klaar. Dit is de omgeving waar onze 

chirurgen, operatieassistenten en 

anesthesiologen hun werk verrichten.  

De hele setting ademt steriliteit en 

professionaliteit.

Het Laurentius beschikt over 6 OK’s en 2 POK’s ofwel 

poliklinische OK’s waar kleine chirurgische ingrepen 

worden uitgevoerd. In 2014… 

  werden in totaal  10.467 patiënten geholpen in de OK

      verrichtten de chirurgen 15.237 ingrepen in de OK

 vonden 6.267 ingrepen plaats in de POK

 werden in totaal 5.365 patiënten  geholpen in de POK 

 

Kleine sneetjes, grote voordelen 

Voor steeds meer chirurgische ingrepen 

is het niet meer nodig om een grote 

opening in het lichaam te maken. 

Bij minimaal invasieve chirurgie, ook wel 

kijkoperaties genoemd, hoeven slechts 

enkele kleine sneetjes in de huid te 

worden gemaakt. Door middel van 

smalle buisjes worden de instrumen-

ten en een camera in het lichaam 

gebracht. De camerabeelden worden 

vergroot weergegeven op monitors die 

ophangen in de operatiekamer. Door-

dat de beelden vergroot worden zijn 

details beter zichtbaar waardoor de 

chirurg nauwkeuriger de ingreep kan 

uitvoeren. Bovendien is er sprake van 

minder bloedverlies, een kleinere kans 

op wondinfecties en het herstel na de 

operatie verloopt doorgaans sneller. 

Binnen het Laurentius Ziekenhuis is deze 

operatietechniek al ver ontwikkeld en 

zijn de chirurgen continu bezig om de 

techniek verder te perfectioneren. 

Verwijscentrum voor TEM operaties 

Voor de behandeling van al dan niet 

kwaadaardige poliepen in de endeldarm 

wordt in Limburg en zelfs daarbuiten 

veelal verwezen naar het Laurentius 

Ziekenhuis. Dat heeft alles te maken 

met de speciale operatietechniek 

waarin enkele van onze chirurgen zijn 

gespecialiseerd. Bij TEM operaties 

(Transanale Endoscopische Microchi-

rurgie) worden de poliepen via de anus 

verwijderd. Het voordeel hiervan is dat 

een grote buikoperatie overbodig is én 

dat in de meeste gevallen een stoma 

kan worden vermeden.

Niet alleen voor TEM operaties wordt 

vanuit de wijde omtrek verwezen naar 

het Laurentius. Ook voor long- en milt-

operaties verwijzen omliggende zie-

kenhuizen naar Roermond. Daarnaast 

is het Laurentius een verwijscentrum 

voor operaties aan de bijnier, een klein 

orgaan dat op een lastig te opereren 

plaats ligt, en liesbreukoperaties.  

Patiënten uit heel Limburg en zelfs  

Brabant komen daarvoor naar 

Roermond. 

2. 
Plaatsen van 

buisjes in  

de oren 

3. 
Kijkoperatie 

aan de knie

 

4. 
Operatie aan 

de meniscus

 

5.
Kijkoperatie 

bij liesbreuk

Top 5 operaties

           in 2014

1.
Staaroperatie 
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in de gipskamer

Bij een breuk bestaat de behandeling 

uit een operatie en daarna gips of er 

kan meteen gips worden geplaatst. 

Een gemiddelde breuk geneest in 4 tot 

6 weken. Soms heeft een breuk langer 

nodig om vast te groeien. 

In de gipskamer in Laurentius werken 

vier gipsverbandmeesters. Zij helpen 

gemiddeld 30 tot 40 patiënten per 

dag. Hier zijn patiënten bij die voor de 

eerste keer moeten worden ‘ingegipst’ 

maar ook patiënten die hun gips tus-

sentijds opnieuw moeten laten zetten. 

Gips moet namelijk soms tussendoor 

gewisseld worden.

Verschillende soorten gips

Het ouderwetse ‘mineraalgips’ (wit, 

zwaar gips) wordt nog gebruikt op 

de Spoed Eisende Hulp waar SEH-

verpleegkundigen dit zelf kunnen 

aanleggen. Het gaat hierbij meestal om 

spalken: door deze te leggen wordt er 

rekening gehouden met zwelling van de 

huid in de eerste 24 uur na het letsel. 

Er ontstaat dan geen onnodige druk 

op de huid en de bloedcirculatie blijft in 

tact. Het gips dat daarna wordt aan-

gebracht in de gipskamer is duurzamer 

om de breuk goed te laten helen.  

In de
gipskamer 
Veel mensen zullen wel eens een bezoekje aan de gipskamer hebben gebracht. 

Wellicht door een gebroken been na een roekeloze actie in de speeltuin, 

een armbreuk bij het paardrijden of een gebroken heup na een val door de 

winterse gladheid… Gelukkig staan de gipsverbandmeesters klaar om de breuk 

in te pakken met het juiste gips, voor een zo voorspoedig mogelijk herstel.

Er wordt gebruik gemaakt van kunst-

gips (polyester of glasvezel (‘softcast’) 

of een combinatie van deze materialen, 

dat ook wel ‘zwemgips’ wordt ge-

noemd. 

Alleen ‘vast’ zetten wat nodig is!

Bij veel breuken passen we het principe 

van ‘functioneel immobiliseren’ toe: 

gewrichten die niet per se vast hoeven 

te zitten, laten we ook bewegen. Het 

herstel is hierdoor sneller. Door een 

enkel bijvoorbeeld met ‘softcast’ gips 

te immobiliseren kunnen de spieren en 

gewrichten in de voet blijven bewegen. 

Dat is echt iets waar we in Laurentius 

goed op letten. We gebruiken dan ook 

relatief gezien vaak dit soort gips.

Het hele jaar druk

In de gipskamer is het aantal patiënten 

het hele jaar ongeveer gelijk. Soms is 

het wat drukker als het in de winter een 

aantal dagen goed glad is buiten, maar 

ook in de zomer zijn er veel patiën-

ten door ongelukken of blessures bij 

sporten als voetballen, mountainbiken 

of wielrennen. Ook kinderen na een val 

van de trampoline in de tuin komen he-

laas wel eens in de gipskamer terecht!

Meest voorkomende breuken in 2014:  
 Pols, enkel en voet (middenvoetsbeentje)

  Meest gebruikte kleur gips in 2014: 
   Voor volwassenen: blauw en zwart. 
   Voor kinderen: jongens: blauw en rood, meisjes: roze
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Niaz-accreditatie

SCAS-certificaat sportgezondheidszorg 

NIAZ-accreditatie ziekenhuis

K
w
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Patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker

Patiëntenwijzer darmkanker

Patiëntenwijzer prostaatkanker

Pluim voor vruchtbaarheidszorg
Roze lintje borstkanker

Seniorvriendelijk ziekenhuis

Smiley voor dagbehandeling kinderen - brons

Smiley voor kinderafdeling - brons

Spataderkeurmerk

Sterren voor Apneuzorg - 3 sterren

Sto
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ijzer

V
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Zorg voor borstvoeding

Achmea pluscertificaat heupvervanging 2014

Achmea pluscertificaat knievervanging 2014

Achmea pluscertificaat ouderenzorg 2014

Achmea pluscertificaat patiëntervaringen 2014

Achmea pluscertificaat diabeteszorg 

CZ beste zorg bij borstkanker 

Menzis TopZorg predikaat amandelen 

Menzis TopZorg predikaat 
borstkanker

Menzis TopZorg predikaat darmkanker 

Menzis TopZorg predikaat heupartrose met heupprothese

Menzis TopZorg predikaat liesbreuk

Menzis TopZorg predikaat meniscus 

Menzis TopZorg predikaat prostaatkanker

Menzis TopZorg predikaat
slaapapneu 

Menzis TopZorg predikaat staar
CCKL-accreditatie laboratorium

H
A

C
C

P-ce
rtifi

ca
at
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e
d
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g
 HKZ-certificaat dialyse afdeling

VMS-accreditatie

Patiëntenwijzer
longkanker

Onze 

kwaliteitskeurmerken



Onze kwaliteiten, onze keurmerken

Zoals een kind trots kan zijn op een mooi schoolrapport, zo 

zijn wij trots op alle keurmerken en certificaten die we moch-

ten ontvangen. In de centrale ontvangsthal in de doorgang 

richting de kliniek hangen alle behaalde keurmerken aan de 

wand. In 2014 beschikten we over maar liefst 18 keurmerken 

van patiëntenverenigingen, 15 keurmerken van zorgverzeke-

raars en 6 algemene keurmerken. 

Een heel belangrijk keurmerk in de zorg is de NIAZ accredi-

tatie. Een ziekenhuis met deze accreditatie voldoet aan de 

normen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de 

Zorg. Op basis van bepaalde kwaliteitsnormen gaan personen 

die werkzaam zijn in andere ziekenhuizen systematisch en 

onafhankelijk onderzoek doen naar de kwaliteit van de zorg in 

een ziekenhuis. Het ontvangen van de NIAZ accreditatie is de 

bevestiging dat we goede zorg leveren én continu aandacht 

besteden aan mogelijke verbeteringen.  

Hygiëne

Bij alle zorg die wordt gegeven in een ziekenhuis, is hygiënisch 

werken en het voorkomen van infecties van groot belang.  

Het ziekenhuis is een plek waar veel mensen samenkomen. 

Een groot deel van de patiënten heeft een (tijdelijk) vermin-

derde afweer en is daardoor meer vatbaar voor infecties. 

Vanaf het moment dat een patiënt het ziekenhuis binnenkomt, 

tot het moment dat hij het ziekenhuis weer verlaat, doen wij 

er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. 

De patiëntveiligheid op het gebied van infectiepreventie staat 

voor ons voorop. Dit doen we door intern goede voorlichting 

te geven en te zorgen dat iedereen werkt volgens de hygiëne-

regels.  

De hygiëneregels 

Vanaf eind 2013 kan echt niemand meer om de hygiëneregels 

heen. De 10 algemene regels hangen op iedere afdeling in het 

ziekenhuis en gelden voor alle medewerkers en specialisten 

met patiëntencontact of in het laboratorium. Enkele keren per 

jaar maakt de Werkgroep Hygiëne (bestaande uit vertegen-

woordigers van alle geledingen binnen het ziekenhuis) onaan-

gekondigd een rondje door het ziekenhuis. Houdt iemand zich 

aan de afgesproken regels, dan ontvangt deze persoon een 

groene kaart (Jij bent goed bezig!) Een rode kaart geeft aan 

dat (één van) de hygiëneregels niet goed wordt opgevolgd, 

dit kan onder andere zijn een ring, armband of horloge om, 

dienstkleding niet op de afgesproken wijze dragen of het dra-

gen van kunstnagels. We merken dat door de hygiëneronde 

medewerkers zich steeds bewuster zijn van de hygiëneregels. 

Kwaliteit en veiligheid

15



(Ver)nieuwbouw

De nieuwbouw is de eerste fase 

van het (ver)nieuwbouwplan van 

Laurentius. Hierin worden o.a. de 

operatiekamers, Intensive Care, 

Spoedplein en afdeling cardiologie 

gevestigd. De nieuwbouw van deze 

zogenaamde ‘hotfloor’ is gereed in het 

vierde kwartaal van 2015. Eind 2015 

en begin 2016 zullen de betreffende 

afdelingen er hun intrek nemen.

30 januari 2014
Met een druk op de knop startten Jack 

Thiadens en Rob Schipper namens de 

Raad van Bestuur, samen met Zuster 

Thaddee-Slootjens (in het verleden 

werkzaam in het Laurentius), Ellen 

Beckers (als representatie van onze 

toekomst) en gedeputeerde Peter van 

Dijk een animatiefilm met 3D beelden van 

het nieuwe bouwontwerp. De bouwfase 

is hiermee officieel begonnen!

Na jaren van intensieve voorbereiding op financieel, technisch en sociaal vlak is het in 2014 

dan eindelijk zover: de (ver)nieuwbouwplannen van Laurentius gaan van start! Donderdag 

30 januari was het officiële startschot. Er werd een animatiefilm getoond met 3D beelden 

van het nieuwe ontwerp. Ook bleek uit vele videoboodschappen dat de nieuwbouw kan 

rekenen op brede steun van niet alleen regionale zorgpartners, maar ook regionaal en 

nationaal betrokken overheden, banken, verzekeraars en bedrijven. Uniek in deze roerige 

tijden in de zorg. In het voorjaar ging de eerste schop in de grond en aan het eind van het 

jaar, in december, vierden we al het bereiken van het hoogste punt! 

Juni 2014
Als voorbereiding op het boren en 

storten van de fundatiepalen voor 

de nieuwbouw zijn eerst op enkele 

plaatsen van de bestaande bouw de 

fundaties verstevigd. In juni is gestart 

met de fundering van de nieuwbouw.

Juni

Juli
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Januari



Oktober

September

December

November

2de helft 2014
De voortgang van de nieuwbouw 

vordert geheel volgens planning. 

De bouw wordt gerealiseerd met 

zogenaamd Prefab beton. Dit zijn 

een soort grote ‘puzzelstukken’ die 

op de bouwplaats in elkaar worden 

geschoven. Een voordeel is de snelheid 

die hierdoor in het bouwproces 

zit. Van te voren zijn er wel al veel 

voorbereidingen getroffen. 

In december wordt het hoogste punt 

van de nieuwbouw al bereikt.

Planning in grote lijnen

De nieuwbouw van de ‘hotfloor’ is, na verdere afwerking 

in 2015, gereed in het najaar van 2015. Naast nieuwbouw 

staat er ook een grootschalige verbouw van de 

bestaande gebouwen op het programma. Afdelingen 

worden intern herplaatst, worden gerenoveerd waar 

nodig en krijgen een uitstraling van deze tijd. 

De Zorggroep start in de loop van 2015 met de bouw 

van het Zorghotel op ons ziekenhuisterrein. In het derde 

kwartaal van 2016 zal dit gereed zijn. In 2016/2017 

zullen het Bartelspaviljoen (E-vleugel) en het gebouw 

met personeelsrestaurant en Munsterzalen aan de beurt 

zijn om gesloopt te worden. Eind 2016/begin 2017 zal de 

nieuwe hoofdingang worden gerealiseerd en wordt er 

ook gewerkt aan de inrichting van het terrein.

17
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Ice Bucket Challenge: 

Nat pak voor ALS-team
In de zomer van 2014 was er bijzonder veel media-

aandacht voor de ziekte ALS. Over de hele wereld 

waren mensen bereid deel te nemen aan de 

zogenoemde Ice Bucket Challenge. Het ALS-team van 

het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft er ook 

aan moeten geloven. Ze werden door fysiotherapeute 

Myrthe Martens, lid van het nationale ijshockeyteam, 

uitgedaagd.

Met hun deelname aan de ludieke actie wilden ze een 

steentje bijdragen aan de ALS-stichting die onderzoek 

laat doen naar een geneesmiddel voor de ziekte. 

ijzondere
gebeurtenissen

ALS (Amyotrofe Laterale Sclerose) is een zeldzame spier-

ziekte, die leidt tot het onvoldoende en uiteindelijk niet meer 

functioneren van spieren. ALS-patiënten overleven de ziekte 

niet want ook de ademhalingsspieren raken verlamd. Mensen 

bij wie de ziekte wordt geconstateerd leven gemiddeld nog 

vier jaar. 

 

Ice Bucket Challenge 

Deelnemers aan de Ice Bucket Challenge werden uitgedaagd 

een emmer ijswater over zichzelf heen te kiepen en vervol-

gens drie anderen uit te dagen hetzelfde te doen. Ga je de 

uitdaging niet aan dan word je, volgens de spelregels, geacht 
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Toen het licht uitging

Dinsdag 21 oktober 2014 werd het Laurentius Ziekenhuis 

geconfronteerd met een ernstige stroomstoring. Het licht 

ging uit, maar de noodstroom schakelde niet automatisch 

in. Er waren op dat moment acht patiënten die afhankelijk 

waren van stroom. Zij  werden overgebracht naar andere 

ziekenhuizen in de omgeving. Eén patiënt lag op dat moment 

op de OK. Deze operatie kon zonder problemen worden 

afgerond met behulp van door accu’s geleverde stroom.

Door een uitstekende samenwerking met de brandweer, 

politie en ambulancedienst is de veiligheid van alle patiënten 

en bezoekers gewaarborgd en is er geen patiënt in 

gevaar geweest. Wat overheerste was een gevoel van 

saamhorigheid, iedereen stond klaar om een steentje bij te 

dragen. 

Onderzoeksbureau TNO kreeg de opdracht om de oorzaak van de 

haperende noodstroom te achterhalen. Zij concludeerden dat een accu 

met een verborgen defect verantwoordelijk was voor het niet in werking 

gaan van de noodstroomvoorziening. Het advies van TNO aan alle 

ziekenhuizen met een vergelijkbare noodstroomvoorziening luidde om te 

zorgen voor dubbele systemen voor de opstart van het noodaggregaat. 

gebeurtenissen
TV-opnames
voor Het Klokhuis
Donderdag 14 augustus werd ons ziekenhuis bezocht 

door een cameraploeg van het educatieve tv-programma 

Het Klokhuis. De opnames werden gemaakt voor een item 

over gips.

Presentatrice Dolores Leeuwin legt uit hoe een gips-

verbandmeester een gebroken arm of been “inpakt”.

geld te doneren aan de ALS-stichting. Doorgaans doneer-

den ook degenen die wél meededen een bedrag aan de 

stichting.  

ALS-team Laurentius 

Het ALS-team streeft ernaar deze ziekteperiode zo 

draaglijk mogelijk te maken. Het multidisciplinaire team 

bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergothe-

rapeut, logopedist en medisch maatschappelijk werker. 

Fysiotherapeute Jolanda Offerman: “Samen zetten wij 

ons in om de kwaliteit van leven voor de patiënten zo 

lang mogelijk op peil te houden.” 



Het Laurentius Ziekenhuis is één van de 9 ziekenhuizen die 

in 2014 zijn gecertificeerd als Top Employers Cure & Care 

Nederland. Onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door het Top 

Employers Institute, heeft aangetoond dat Laurentius uitste-

kende arbeidsvoorwaarden biedt en daarmee goed voor de 

medewerkers zorgt. 

Het Top Employers Institute, specialist op het gebied van in-

ternationaal onderzoek naar HR-beleid en werkomstandighe-

den, heeft het jaarlijkse onderzoek naar HR-beleid en arbeids-

voorwaarden uitgevoerd onder een groot aantal werkgevers 

in Nederland. Het Laurentius Ziekenhuis is een van de weinige 

organisaties die het keurmerk Top Employers Cure & Care 

Nederland 2014 mocht ontvangen. We verkregen dit keur-

merk in 2014 voor de 3e opeenvolgende maal!

Top Employer 2014

HRM/HRD beleid

Om onze medewerkers te blijven boeien en binden blijft 

ook ons personeelsbeleid in ontwikkeling. In 2014 zijn er in 

Laurentius acht strategische thema’s rondom HRM  

(Human Resource Management)/HRD (Human Resource 

Development) vastgesteld, waar de komende jaren de nadruk 

op wordt gelegd. In de loop van 2015 en 2016 worden de 

thema’s middels werkgroepen, bestaande uit diverse gele-

dingen van het ziekenhuis, onder regie van de afdeling HRM/

HRD ingevuld. Duurzaam werken en flexibiliteit zijn daarbij 

belangrijke onderdelen, evenals eigen talenten en prestaties 

blijven ontwikkelen in een veranderende werkomgeving.  

Het ziekenhuis zal werknemers daar ook bij faciliteren.  

Het realiseren van een flexibele pool van medewerkers is  

nodig om op tijd op efficiënte en effectieve wijze te kunnen 

omgaan met pieken en dalen in de dagelijkse zorg. Mede-

werkers in Laurentius zullen, ook uit eigen belang, meer 

wendbaar, weerbaar en flexibel inzetbaar moeten zijn. Dit 

alles vereist ook facilitering vanuit het ziekenhuis zelf.  

Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan meer werken met 

verschillende contracten (vast, flexibel, freelance), passende 

voorzieningen voor medewerkers treffen en het optimalise-

ren van het Servicecenter Planning en Roostering.

 

Managementstructuur

In 2014 heeft een doorontwikkeling van de management-

structuur plaats gevonden. Doel is een decentralisatie van 

verantwoordelijkheden in een ‘plattere’ organisatie met resul-

taat verantwoordelijke eenheden. Minder afdelingsmanagers 

door bundeling van afdelingen, een sterkere focus op het stu-

ren van processen en het efficiënt inzetten van middelen zijn 

belangrijke pijlers hierbij. Naast de benoeming van afdelings-

managers en medisch managers is de functie van teamleider 

ingevoerd om met name de operationele aansturing op de 

werkvloer goed te borgen. De nieuwe structuur moet er voor 

zorgen dat afdelingen en vakgroepen meer met elkaar samen 

werken en daardoor nog meer patiëntgericht werken.

Vrijwilligers

In het Laurentius Ziekenhuis mogen wij rekenen op de hulp 

van vele vrijwilligers. De vrijwilligers helpen onder meer bij de 

opname van patiënten, het polikliniekproject, de patiënten-

bibliotheek, het verspreiden en actualiseren van kranten en 

tijdschriften in het ziekenhuis, de koffieronde in de poliwacht-

ruimtes en het huiskamerproject. Daarnaast zijn de vervoer- 

en ontvangstservice van Laurentius en het ontmoetingsplein 

in de entreehal initiatieven waarbij vrijwilligers een prominen-

te rol spelen. In 2013 is de organisatie van de vrijwilligerspro-

jecten rechtstreeks ingebed in het ziekenhuis. In 2014 is een 

centrale vrijwilligerscoördinator aangesteld om de coördina-

tie, organisatie, ontwikkeling en mede bepaling van het vrijwil-

ligersbeleid in het ziekenhuis verder vorm te geven.

Onze medewerkers en specialisten bepalen de kwaliteit van onze 

zorg en van ons ziekenhuis. Niet alleen zijn zij het die de medische 

zorg moeten bieden, maar ook de door ons nagestreefde 

klantgerichtheid en onze kernwaarden aandacht, optimisme, 

deskundigheid en respect in de praktijk waar moeten maken. 

Naast onze medewerkers en specialisten spelen onze vrijwilligers 

hierbij ook een belangrijke rol. 

Ontwikkelen
    

van ons personeel
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In het ziekenhuis doen we ons 

uiterste best om aan elke patiënt 

de beste zorg te geven. 

We staan uiteraard ook open voor 

verbeterpunten. Via verschillende 

kanalen vragen we feedback en 

stimuleren we patiënten ook om 

onze zorg te beoordelen. 

Onze klantgerichtheid kunnen we 

daardoor verder verbeteren.

Tevreden patiënten

Klantgerichtheid komt onder meer tot 

uitdrukking in een rapportcijfer dat 

patiënten ons geven over de behande-

ling en verblijf in ons ziekenhuis. We 

meten dit met onze patiënttevre-
denheidsonderzoeken. In 2014 

hebben we een patiënttevredenheid 

gerealiseerd van 8,5 bij de klinische af-

delingen en een 8,1 bij de poliklinieken.

Naast onze eigen patiënttevredenheids-

onderzoeken laten we sinds 2014 ter 

verantwoording aan de Inspectie van 

Gezondheidszorg (IGZ) en de Stichting 

Miletus (een samenwerkingsverband 

van verzekeraars) periodiek de kwali-

teit van de zorgverlening onderzoeken. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 

de firma MediQuest. 
Patiënten kunnen een vragenlijst 

ontvangen over hun ervaringen met 

bijvoorbeeld artsen of over de zorg 

die het ziekenhuis verleent. Er zijn ook 

vragenlijsten die betrekking hebben op 

de zorg rond bepaalde aandoeningen 

(bijvoorbeeld diabetes of reuma). Door 

de ervaringen van patiënten met ons 

ziekenhuis te verwerken wordt het voor 

andere patiënten mogelijk om presta-

ties van verschillende zorgaanbieders 

met elkaar te vergelijken (zie www.

kiesbeter.nl).

We stimuleren patiënten bovendien om 

onze zorg te beoordelen op de website 

van internationale darmkankermaand 

maart vraagt de Maag Lever Darm 

Stichting elk jaar aandacht hiervoor. 

In april 2014 hadden we ‘het kleinste 

kamertje’ in onze entreehal met een 

korte film over alarmsignalen en risico-

factoren van darmkanker. Ook was er 

een informatiemarkt waarbij artsen en 

verpleegkundigen van ons MaagDarm-

Lever centrum belangstellende bezoe-

kers uitleg gaven.

Naast gezondheidsinitiatieven nemen 

we ook deel aan andere evenementen 

die ons ziekenhuis raken en waarmee 

we kunnen laten zien wat we voor de 

maatschappij betekenen. In oktober 

2014 werd het 100-jarig bestaan van 

het Roermondse Veld gevierd, een wijk 

waar ook het ziekenhuis vanaf 1931 

deel van uit maakt. Laurentius deed 

mee aan de feestelijkheden door de 

expositie ‘Van oud naar nieuw’ ten  

toon te stellen in de entreehal en een 

‘Open huis’-middag te houden in de 

Pastorie. Beide initiatieven konden op 

veel belangstelling rekenen!  

klantgerichtheid

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid begint al

        bij de receptie in de entreehal! 

ZorgkaartNederland.nl. We heb-

ben in 2014 289 nieuwe waarderingen 

op deze site mogen ontvangen! Sugges-

ties, opmerkingen of klachten kunnen 

patiënten natuurlijk ook rechtstreeks 

aan ons ziekenhuis kenbaar maken via 

formulieren op onze website of telefo-

nisch bij de klachtenfunctionaris.  

Voorlichting en evenementen

Naast aandacht voor klantgericht-

heid in onze dagelijkse zorg betekent 

klantgerichtheid voor ons ook het goed 

voorlichten van patiënten over allerlei 

aandoeningen en behandelingen. In 

2014 hebben we 46 voorlichtings-
bijeenkomsten georganiseerd 

over uiteenlopende onderwerpen 

zoals zwangerschap en bevalling in het 

ziekenhuis, hoofdpijn, artrose, diabe-

tes, borstkanker & medicamenteuze 

behandeling, heup- en knievervanging 

en reuma.

Ook organiseren we evenementen 

als er landelijk aandacht wordt besteed 

aan bepaalde aandoeningen. Zoals 

bijvoorbeeld darmkanker. In het kader 
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Goed
geïnformeerd!
Iedereen goed informeren over ons ziekenhuis, onze zorg en 

alles wat daar nog meer bij komt kijken. Dat is waar we als 

ziekenhuis belang aan hechten. We houden onze patiënten 

en bezoekers via uiteenlopende kanalen op de hoogte van 

het reilen en zeilen van het ziekenhuis. Persoonlijk op een 

publieksavond, thuis via het Laurierblad, maar natuurlijk ook 

online via onze website, Facebook en zelfs Twitter. 

Voorlichting  
Bijna wekelijks vindt in het ziekenhuis een voor-

lichtingsbijeenkomst plaats rondom een bepaald 

onderwerp of ziekte. In 2014 organiseerden we 

maar liefst 46 bijeenkomsten, vaak in samen-

werking met patiëntenverenigingen. De bijeen-

komsten worden onder andere gebruikt om de 

laatste (medische) ontwikkelingen te delen, in te 

zoomen op een specifiek thema én ze bieden de 

gelegenheid vragen te stellen aan een expert. De 

voorlichtingsbijeenkomsten zijn altijd gratis en de 

deuren staan open voor iedere geïnteresseerde. 

Welkom op 
onze publieksavond! 
Vier keer per jaar organiseren we een pu-

blieksavond voor iedereen die geïnteresseerd 

is in het Laurentius. De bijeenkomsten worden 

afgetrapt door de Raad van Bestuur. Zij praat 

bezoekers bij over actuele ontwikkelingen in de 

zorg en de koers van het Laurentius. In 2014 

passeerden daarnaast nog andere onderwer-

pen de revue, denk aan onze (ver)nieuwbouw-

plannen, de samenwerking met expertisecen-

trum Visio voor oogzorg of de plannen van 

De Zorggroep over de bouw van een zorghotel 

bij het ziekenhuis.   

Daar valt weer
een Laurierblad
op de deurmat
Vier keer per jaar wordt 

het Laurierblad huis aan 

huis verspreid in Midden-

Limburg. In het Laurierblad 

is aandacht voor nieuws en 

achtergrondartikelen over het 

ziekenhuis en over de zorg die we 

leveren. We bieden de lezers een 

kijkje achter de schermen op de 

verschillende afdelingen. Wie werken 

er? Wat kunnen ze voor u beteke-

nen? In 2014 was er uiteraard ook 

een vaste plek gereserveerd voor 

een update over de nieuwbouw.    

Likes en tweets 
De social media zijn haast niet meer weg te denken uit het dagelijks 

leven. Wij vierden onlangs ons driejarig jubileum op Facebook.  

Onze Facebook-pagina is een dynamisch, interactief middel om het  

publiek te informeren over de laatste nieuwtjes, bijeenkomsten en  

activiteiten van het ziekenhuis. In de afgelopen drie jaar zijn de likes in 

aantal gestegen van 0 naar ruim 1.700 en dit aantal groeit wekelijks.  

Onze ruim 600 volgers op Twitter houden we via regelmatige tweets 

(korte en krachtige berichtjes van maximaal 140 tekens) op de hoogte 

van het laatste Laurentius-nieuws.  

www.facebook.com/laurentiusziekenhuis 

www.twitter.com/laurentius

Sint en Piet
openden in december  
een nieuwe website 
voor kinderen
Ook kinderen komen weleens in het
    Laurentius op bezoek
Voor een controle of een onderzoek
Dan is het fijn om van tevoren goed te weten 
Wat er precies gaat gebeuren en wat je niet   
    moet vergeten
Sinterklaas klikte slechts één keer met de muis
En toen verscheen de nieuwe kinderwebsite 
    van het ziekenhuis
Op deze nieuwe website kun je alles lezen 
Over hoe de dokter je probeert te genezen
De vrolijke Laurentius-giraf mag natuurlijk    
    niet ontbreken
Heb je zelf al eens op www.lzr.nl gekeken?
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kijkje in de keuken

In bezoekersrestaurant 

de Pelikaan komen 

gemiddeld 700 

bezoekers per dag, 

wat neerkomt op 

230.000 kopjes koffie 

per jaar!

Hoeveel maaltijden werden er bereid in 2014?

Er werden ongeveer 110.000 maaltijden bereid, waarvan 

76.000 voor patiënten en 30.000 in het personeels- en 

bezoekersrestaurant. De overige maaltijden worden gemaakt 

voor de Brandweer Roermond, die bij ons haar warme maal-

tijdvoorziening heeft ingekocht.

Dat patiënten in Laurentius goed en smakelijk kunnen eten, 

daar doen dagelijks veel medewerkers hun best voor.  

Goed en gezond eten is belangrijk om bij ziekte sneller te herstellen. 

In Laurentius kunnen 

patiënten “a la carte eten”. 

’s Morgens en ’s middags 

gaan de gastvrijheidsmedewerkers met broodserveerwagens 

de kamers langs om een lekkere maaltijd voor de patiënten 

samen te stellen. De mensen kunnen zelf uit een breed assor-

timent kiezen, waar ze op dat moment zin in hebben. Verder 

kunnen ze ’s morgens aangeven wat ze ’s avonds als warme 

maaltijd willen eten. Er is een ruime keuze en voor ieder wat 

wils, ook als een patiënt een bepaald dieet moet volgen. 

De broodserveerwagen blijft overdag op de verpleegafde-

ling aanwezig, zodat patiënten ook een tussendoortje kunnen 

vragen als ze dat willen.

Zoveel mogelijk zelf bereiden, gezond eten en diëten

We bereiden zoveel mogelijk voeding zelf en stellen de menu’s 

samen in afstemming met de afdeling diëtetiek. Richtlijnen 

voor gezond eten en de schijf van vijf zijn hierbij belangrijk.

In het ziekenhuis liggen natuurlijk veel patiënten die niet alles 

mogen eten of een bepaald dieet moeten volgen. Dit wordt 

geregistreerd in het digitale patiëntensysteem van 

Laurentius. Deze informatie is ook voor de keuken beschik-

baar en op deze manier krijgen de patiënten een aangepaste 

menukeuze. In Laurentius wordt er rekening gehouden met 60 

specifieke dieetgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om natrium-

arm eten, glutenvrij, lactosevrij of het beperken van vet. 

Organisatie

In de keuken werken 1 chefkok (teamleider catering/keuken), 

7 koks, 1 medewerker voedingsadministratie, 6 keuken-

assistentes en 4 bandhulpen. Daarnaast werken er nog 10 

medewerkers in de afwaskeuken en 5 serveersters in het 

personeelsrestaurant. In het bezoekersrestaurant de Pelikaan 

werken 13 medewerkers.

Om een idee te geven welke hoeveelheden

er zoal verbruikt zijn:

3224 kg gekookte aardappelen
               1160 kg aardappelparten
       710 kg sperziebonen
                 800 kg broccoli
   1000 kg doperwten
                           8460 kg rauwkost salade
             1182 stuks runderlappen
                                        668 kipfilets
         3000 stuks pangasius filet

in de keukenin de keukenkijkjekijkje



Raad van Toezicht
Raad van Toezicht: “We zijn niet alleen toezichthouder, maar 

ook een soort ‘extern geweten’ van de organisatie. We kijken 

met de blik van de buitenwereld en met iets meer afstand 

naar de zaken die spelen dan de interne adviesraden.  

We behartigen zowel het belang van de interne- als van de  

externe stakeholders in een bredere maatschappelijke context. 

Wat is bijvoorbeeld het belang voor de stad en dorpen in de 

regio? Hoe worden de burgers er beter van? We kijken naar 

de maatschappelijke context en met een kritische blik.” 

Zorg

“Veel partijen hebben een mening over de zorg en hebben 

er invloed op: overheid, verzekeraars, belangenverenigingen, 

medici, patiënten. Er komen steeds meer regels en die ver-

anderen ook regelmatig. In de zorg is op dit moment niets 

zeker. Dat is niet erg, als de patiënt er maar beter van wordt. 

Waar we ons wel zorgen over maken is dat we zien dat deze 

onzekerheid zich steeds vaker vertaalt in alleen maar controle 

en nieuwe regels.  Wordt de patiënt hier beter van? Kan de 

professional hierdoor beter werken? Dit is een landelijk thema. 

Wat je als ziekenhuis zelf kunt doen is een risico-analyse 

maken op verschillende onderdelen. Daar hebben we in 

Laurentius in 2014 met alle geledingen aan gewerkt, en dit zal 

ook de komende jaren verder beslag krijgen. Op welke punten  

kan het fout gaan? Hoe kun je risico’s voorkomen? Moet je om 

risico te vermijden of te verkleinen bijvoorbeeld gaan samen-

werken, en zo ja waarom en op welk gebied, en met wie?  

En wat moeten we dan nog wel of niet bouwen, moet er 

bijvoorbeeld nog wel een 7e OK komen? Dat zijn onder meer 

vragen die de Raad van Toezicht samen met de Raad van 

Bestuur bespreekt en in de bredere maatschappelijke context 

bekijkt voor Roermond en omgeving.” 

Samenwerking 

“Zorg is mensenwerk waarbij samenwerking erg belangrijk 

is; dit geldt zowel in als buiten het ziekenhuis. Je moet daarbij 

over je eigen schaduw heen kunnen stappen. Samenwerking 

wordt een succes als iedere deelnemer zijn eigen rol heeft in 

de keten. In Laurentius zien we dit belang ook en hebben we in 

2014 gewerkt aan een goede relatie met bijvoorbeeld de huis-

artsen, Ambulancezorg, De Zorggroep en het MUMC+. Maar 

er is zeker ook gekeken naar andere relaties met zorgaan-

bieders in de regio. Uitgangspunt bij onze samenwerking is de 

patiënt. Deze moet de zorg kunnen krijgen die nodig is, waar 

en door welke zorgaanbieder dan ook. Samenwerking in een 

zorgnetwerk is van groot belang voor het Laurentius Zieken-

huis als zorgaanbieder, vanuit onze vastgestelde kernwaardes, 

en daar hebben we met z’n allen hard aan gewerkt in 2014.” 

Hoe is een organisatie als een ziekenhuis ingericht qua bestuur  
en toezicht? En wie is dan waarvoor verantwoordelijk?  
Het Laurentius Ziekenhuis is, net als de meeste ziekenhuizen, 
georganiseerd in een stichting. Deze stichting wordt bestuurd door 
een Raad van Bestuur en kent een Raad van Toezicht. Daarnaast  
zijn er vier adviesorganen voor de Raad van Bestuur.

  Bestuur,
Toezicht
 en Adviesraden
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Goede samenwerking, ook intern

“In 2014 is er ook gewerkt aan een nieuwe interne 

organisatiestructuur. Doel is om efficiënter te werken en meer  

besliskracht op de werkvloer te leggen, dichtbij de patiënt en 

het zorgproces. Als Raad van Toezicht volgen we deze ontwik-

kelingen kritisch. Verder is in 2014 een MSB (Medisch Speci-

alistisch Bedrijf) opgericht: een wettelijk nieuwe structuur om 

de vrijgevestigde specialisten te organiseren. Het MSB zal zich 

de komende periode verder moeten ontwikkelen. Er is een 

samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis, 

zodat iedereen verzekerd blijft van goede medisch 

specialistische zorg. In 2015 gaan we verder ge-

stalte geven aan de samenwerking met het MSB.”

Bouw

“De bouw verloopt conform planning in tijd en 

budget. In 2014 is dit prima opgepakt, er zit een 

goede structuur in. Als Raad van Toezicht kijken 

we ook verder. We bouwen nu het ‘medisch acute 

hart’. Dat zal ook altijd noodzakelijk blijven. Maar hoe gaan we 

de volgende bouwfase invullen? Hoe ziet het beddenhuis van 

de toekomst eruit? Wat zijn de visies daarop? Als RvT gaan we 

hierin graag de dialoog aan met de Raad van Bestuur maar 

ook met de overige interne gremia en houden daarbij weer 

het grotere geheel, de maatschappelijke context, in de gaten.”

Bestuur
Ger Wagemans, voorzitter Raad 

van Toezicht en voorzitter remune-

ratiecommissie: “In 2014 hadden we 

een wisseling van de wacht binnen 

de Raad van Bestuur. Ook dat was 

natuurlijk een belangrijk punt van 

aandacht binnen de RvT. In onze remu-

neratiecommissie houden we ons bezig met de bezoldiging 

en de opdrachten/verantwoordelijkheden voor de Raad 

van Bestuur. Een afscheid is altijd jammer, maar biedt ook 

kansen en ruimte voor nieuwe invalshoeken. We hebben er 

vertrouwen in dat Laurentius met Marja Weijers, de nieuwe 

bestuurder, hier een goede uitvoering aan gaat geven. 

Ook het interim bestuur hebben we in 2014 snel kunnen 

vastleggen. Freek Korver, bestuurder ad interim, heeft het 

eerste gedeelte van 2015 gezorgd voor een goede con-

structieve bestuurlijke continuïteit en heeft waar gewenst 

ook een nieuwe wind doen waaien.” 

Kwaliteit en veiligheid 
In 2014 is de commissie ‘Kwaliteit en veiligheid’ van de  

RvT opgericht. Anke Meijs, lid Raad van Toezicht en 

voorzitter van de commissie: “We hebben deze commissie 

opgericht omdat we vinden dat kwaliteit en veiligheid ook 

van de toezichthouders speciale aandacht verdient. Ieder 

kwartaal krijgen we een rapportage over het kwaliteits-

beleid in Laurentius, met het aantal incident meldingen, 

klachten en andere kwaliteitsindicatoren. In 2014 heeft 

o.a. de NIAZ en toekomstige QMentum accreditatie en het 

nieuwe Medisch Specialistische Bedrijf onze aandacht gehad. 

We gaan niet alleen beleid op papier toetsen maar laten ons 

ook informeren door specialisten, medewerkers en bijvoor-

beeld de cliëntenraad. Onze verantwoordelijkheid is om ons 

ervan te vergewissen dat de kwaliteit en veiligheid binnen 

het ziekenhuis goed is. Wij adviseren de Raad van Toezicht 

en geven feedback aan de Raad van Bestuur.” 

  Bestuur,
Toezicht
 en Adviesraden

Financiën 

Binnen de RvT is ook een aparte auditcommissie werk-

zaam die zich bezig houdt met financiën en vastgoed. 

De commissie bestaat uit twee leden die beiden een 

financiële achtergrond hebben en daarmee toezicht 

houden op het reilen en zeilen van het ziekenhuis op 

financieel gebied. Michiel Tenge, lid Raad van Toezicht 

en voorzitter van de commissie: “In 2014 hebben we ons 

bezig gehouden met de jaarrekening 2013, de financiële 

maandrapportages, de financiering van de nieuwbouw en

de nieuwe constructie Medisch Specialistisch Bedrijf. 

Laurentius staat er financieel goed voor. Het spanningsveld 

tussen kwaliteit van zorg en kosten zal echter altijd blijven. 

We blijven daarom alert en fungeren als ‘financieel geweten’.” 
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Verpleegkundige
Adviesraad

Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Stafbestuur

bestuur, toezicht en adviesraden



Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestond in 2014 

uit de heren Thiadens (voorzitter) en 

Schipper (lid). De Raad van Bestuur is 

eindverantwoordelijk voor het preste-

ren van de organisatie en stuurt integraal de organisatie aan, 

geeft leiding aan de managers en is gesprekspartner voor de 

adviesorganen Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Bestuur van 

de Medische Staf en de Verpleegkundige Advies Raad (VAR).

Hanny Leurs, secretaris Raad van Bestuur: “Het Laurentius 

Ziekenhuis is een middelgroot ziekenhuis voor Roermond en 

haar omgeving. Niet alleen een belangrijke zorgaanbieder 

maar ook een van de grootste werkgevers van Midden-

Limburg. Laurentius biedt haar patiënten zorg met aandacht, 

respect, optimisme en deskundigheid en wil deze kernwaardes 

ook zeker uitdragen richting haar medewerkers. Goed zorgen 

voor elkaar, in de brede zin des woords, dat hoort bij een 

organisatie van onze omvang. Het Laurentius is dan wel een 

middelgroot ziekenhuis maar heeft zeker ook alle dossiers en 

de complexiteit van een groot ziekenhuis. Dat brengt de hui-

dige tijd met zich mee. De steeds weer veranderende wet- en 

regelgeving, keurmerken, accreditaties, andere kwaliteits- en 

volumenormen, enzovoorts, maakt dat we ons continu moeten 

blijven afvragen hoe we een goede zorgaanbieder kunnen 

blijven in de nieuw ontstane maatschappelijke context. Ook 

het Laurentius zal daarin keuzes moeten maken. Wat kunnen 

we wél nog blijven aanbieden en wat moeten we aan onze 

zorgpartners overlaten? Hoe organiseren wij dit  

binnen een zorgnetwerk en hoe organiseren wij dit dan ook 

met de faciliteiten die we hebben en die we aan het bouwen 

zijn?  Flexibiliteit is daarin het toverwoord. Maar hoe passen 

we dit in menselijke maat in? En hoe vind je deze flexibiliteit  

weer terug in onze gebouwen enzovoorts? 

Al met al brachten alle nieuwe ontwikkelingen veel dynamiek 

en uitdaging met zich mee in 2014. Een uitdaging die we als 

Laurentius graag aangaan om nog tot in de lengte van dagen 

een respectabele zorgaanbieder en werkgever te zijn en blij-

ven voor Roermond en haar omgeving.

Per 1 januari 2015 is voor het Laurentius Ziekenhuis een  

nieuwe Raad van Bestuur aangesteld. Maar een passend 

woord van dank aan de heren Thiadens en Schipper is hier 

zeker op zijn plaats. Zij zijn het immers geweest die in 2014 

voor het schip de goede koers hebben ingezet zodat wij met 

zijn allen en met een nieuwe Raad van Bestuur hierop  

verder kunnen varen in 2015.”

Martin Bergmans, voorzitter staf-

bestuur: “Het stafbestuur vertegenwoor-

digt alle specialisten in Laurentius en is 

adviesorgaan voor de Raad van Bestuur 

over allerlei zorginhoudelijke zaken, en 

strategisch gesprekspartner voor medisch specialistische  

en organisatorische aangelegenheden.

Door overheidsmaatregelen was het noodzakelijk om een 

nieuwe organisatievorm voor de vrijgevestigde specialisten 

te introduceren per 1 januari 2015. In 2014 is daar hard aan 

gewerkt en is uiteindelijk het Medisch Specialistisch Bedrijf 

(MSB) opgericht. Per 1 januari 2015 is de organisatiestruc-

tuur  binnen het ziekenhuis daardoor veranderd. In 2015 zal 

duidelijk moeten worden hoe de inbedding gaat gebeuren in 

de bestaande organisatie. Vragen als: “Hoe functioneert dit 

Bedrijf binnen de andere adviesraden, wie is waarvoor verant-

woordelijk?” moeten dan nog worden beantwoord.

Verder is de start van de bouw een belangrijk resultaat van 

2014. Het was een genoegen om het hoogste punt van de 

nieuwbouw te vieren. Als medische staf zijn we heel blij met 

deze nieuwbouw. Renovatie van met name de OK’s was drin-

gend noodzakelijk. Bij de Raad van Bestuur hebben wij echter 

ook altijd onderstreept dat fase 1B van het plan, de renovatie 

van de poliklinieken, ook essentieel is. De poliklinieken zijn 

het gezicht van het ziekenhuis. Deze fase wegbezuinigen zou 

funest zijn voor het ziekenhuis.

Op het gebied van samenwerking zijn er in 2014 goede con-

tacten gelegd met onder andere het MUMC+, wat heeft geleid 

tot opleidingsplaatsen binnen de oogheelkunde en een goede 

samenwerking op de Intensive Care. Samenwerking met an-

dere ziekenhuispartners als het St Jans Gasthuis kan nog wor-

den verbeterd. Met VieCuri hebben we wel al mooie afspraken 

kunnen maken rond long- en blaaskanker en zijn er nog meer 

samenwerkingsplannen die we in 2015 willen uitwerken. 

Op het gebied van kwaliteit en veiligheid hebben we 2014 

gebruikt om aandacht te vestigen op onze komende NIAZ-

heraccreditatie in 2015. Er is ook gewerkt aan zogenaamde 

zorgstraten, waarbij we de zorg zo inrichten dat we een goed 

inzicht hebben in het proces dat de patiënt doorloopt en  

fouten en dubbele onderzoeken worden voorkomen. 

Tot slot was een belangrijk punt voor de medische staf de 

deelname aan de IFMS methode. Specialisten moeten niet  

alleen kritisch naar de zorgprocessen kijken, maar ook naar 

hun eigen functioneren. Hier is landelijk de IFMS methode  

(Individueel Functioneren Medisch Specialisten) voor in het 

leven geroepen, waarbij specialisten elkaars functioneren 

beoordelen. Inmiddels heeft de gehele medische staf dit 

traject doorlopen. Deze eerste ronde is in 2014 afgerond. 

Het is belangrijk hier ook aandacht voor te hebben, zodat we 

functioneren als coherente staf en op een goede manier met 

elkaar samenwerken.”
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Ondernemings-
raad
Vivian van der Zwet Slotenmaker, 
voorzitter van de ondernemingsraad: 

“De ondernemingsraad heeft maandelijks 

overleg met de Raad van Bestuur. Hierbij 

vertegenwoordigt de raad de werknemers 

van het ziekenhuis én houdt ze tegelijkertijd oog op het goed 

functioneren van het ziekenhuis in al haar doelstellingen. 

De ondernemingsraad is zowel medespeler als tegenspeler, 

met een eigen visie en kritische blik op wat van belang is  

voor het goed functioneren van het Laurentius. 

In 2014 was de ondernemingsraad nauw betrokken bij  

onderwerpen als de doorontwikkeling en herinrichting van  

de organisatiestructuur (managers en teamleiders), de inte-

grale bekostiging medisch specialist 2015, het strategische 

opleidingsplan, het verzuimbeleid, de samenwerking met 

externe partners en de herinrichting van de topstructuur van 

ons ziekenhuis. Daarnaast zijn ook de jaarlijks terugkerende 

zaken, zoals bijvoorbeeld de vakantieregeling, de kaderbrief 

en de begroting, besproken in de vergaderingen met de  

Raad van Bestuur.” 

Verpleegkundige
Adviesraad (VAR) 
Korneel van den Broek, voorzitter 

VAR: “De VAR komt op voor de verdere 

professionalisering van het verpleeg-

kundig beroep en geeft vanuit een 

beroepsinhoudelijke optiek gevraagd en 

ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. We zijn ook een 

verbindende schakel tussen management en verpleegkundige 

beroepsgroep. 

In 2014 stond op het gebied van samenwerking het onder-

werp ‘Talent’ op de agenda voor de VAR. Hoe komen onze 

talenten als verpleegkundigen het best tot hun recht binnen 

het ziekenhuis, en op welk gebied kun je deze verder inzetten. 

Door middel van luisteren naar patiënten en het inzien dat 

een lach, een hand op de schouder en oogcontact vaak al veel 

meer voor de patiënt betekent dan het hebben van een luxe 

kamer. 

In 2014 is de VAR ook samen met de Raad van Bestuur gestart 

met het houden van bijeenkomsten “Broodje feedback”. Deze 

lunchbijeenkomsten zijn een aantal maal per jaar gepland om 

een dialoog tussen Raad van Bestuur en verpleegkundigen 

mogelijk te maken. Stellingen die daarbij gebruikt worden 

betreffen actuele thema’s die in de gezondheidzorg, en met 

name binnen het Laurentius Ziekenhuis, spelen. Denk aan  

onderwerpen als: kwaliteit & veiligheid, parkeerbeleid, werk-

druk en scholing.

Op het gebied van kwaliteit en veiligheid is de VAR betrokken 

in het jaargesprek van het ziekenhuis met de Inspectie  voor 

de Gezondheidszorg. Hierdoor verkrijgen wij inzicht in wat er 

allemaal gebeurt binnen het ziekenhuis om kwalitatieve zorg 

te bieden, met ook oog voor veiligheid voor zowel patiënten 

als werknemers. Binnen het ziekenhuis word hier hard aan 

gewerkt, als VAR kunnen wij dit onderschrijven. 

Verpleegkundigen krijgen ook met meer werkdruk/werklast  

te maken. Het blijft daarbij belangrijk om zo goed mogelijk 

zorg aan de patiënten te blijven leveren. Soms is het kunst en 

vliegwerk. De VAR wil hierbij haar complimenten uitspreken 

voor de verpleegkundigen die dit dagelijks doen.”

Cliëntenraad
Theo Hoekjan, voorzitter cliëntenraad: 

“De patiënten van het ziekenhuis worden 

vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. 

Als vijfhoofdige Cliëntenraad komen we 

op voor de algemene belangen van (toe-

komstige) patiënten en bezoekers. Voor het ziekenhuis willen 

we een goede, opbouwend kritische partner zijn. Gevraagd 

én ongevraagd. 

Het afgelopen jaar hadden we heel uiteenlopende thema’s 

op de agenda staan; de nieuwbouw, klantvriendelijkheid, 

zorglogistiek, noem maar op. In het kader van de nieuwbouw 

en de interne verbouwing vragen we bijvoorbeeld speciale 

aandacht voor een patiëntvriendelijke inrichting. Ook volgen 

we met belangstelling de ontwikkeling van zorgpaden en  

houden we de belangen van patiënten in het oog bij het  

implementeren van het Elektronisch Patiëntendossier. “ 

 

Raadplegen achterban 

“Wij kunnen onze rol alleen goed vervullen wanneer we 

voeling houden met onze achterban. We zijn daarom altijd 

aanwezig tijdens de publieksavonden in het ziekenhuis.  

Bijzonder trots ben ik op ons Cliëntenpanel, bestaande uit 

ruim 500 leden. Een aantal malen per jaar vragen we hen een 

enquête in te vullen over hun ervaring met het Laurentius.  

Het onderwerp van de vragenlijst varieert. In 2014 hebben we 

onder meer gevraagd naar wat de keuze voor een ziekenhuis 

bepaalt, de tevredenheid over de bezoekuren en de openings-

tijden van de poliklinieken en de algemene informatievoor- 

ziening vanuit het ziekenhuis. De uitkomsten van deze  

enquêtes zijn bijzonder waardevol voor ons.” 
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Maatschappelijk Verantwoord Onderne-

men (MVO) is in 2014 nadrukkelijker op 

de agenda van het Laurentius Zieken-

huis komen te staan. Eén van de aanlei-

dingen is het rapport dat Royal Hasko-

ning DHV publiceerde in 2013, de eerste 

MVO-benchmark voor Nederlandse 

ziekenhuizen. Voor het eerst werden de 

ziekenhuizen langs een MVO-meetlat 

gelegd op basis van publiekelijk beschik-

bare informatie zoals jaarverslagen. 

In totaal werden 88 ziekenhuizen ver-

geleken. Het Laurentius nam de 29ste 

plek in op de ranglijst, en dat terwijl in 

de bedrijfsvoering nog niet expliciet 

werd gestuurd op MVO. Dat liet zien dat 

het MVO beleid in Laurentius al aardig 

ontwikkeld was, en vormde meteen ook 

een uitdaging voor de toekomst. Want 

het Laurentius wil, naast het verlenen 

van uitstekende medisch-specialistische 

zorg, méér haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen. Laurentius 

voelt zich namelijk mede verantwoor-

delijk voor haar  ‘maatschappelijke om-

Maatschappelijk Verantwoord  
               Ondernemen

Wat is MVO? 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat een bedrijf of organisatie bij 

iedere bedrijfsbeslissing een afweging maakt tussen de verschillende maatschappelijke 

en economische effecten van het besluit. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed 

op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf en de omgeving. Voor een 

ziekenhuis kunnen dat bijvoorbeeld medewerkers of patiënten zijn, maar ook 

omwonenden, leveranciers, andere zorgverleners of de ‘maatschappij’ in algemene zin.  

Meestal wordt MVO ingedeeld naar 3 elementen, ook wel de 3 P’s genoemd: 

People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Profit (opbrengst of winst). 

Gestreefd wordt naar een balans tussen deze drie elementen.

LED-verlichting met aanwezigheidsde-

tectie. Er worden zonnecellen toegepast 

op het dak die op hun beurt energie le-

veren voor het ventilatiesysteem. Daar-

naast zijn de luchtbehandelingskasten 

overgedimensioneerd, dat wil zeggen 

dat alle drie de kasten draaien op 66 

procent van het beschikbare vermogen 

waardoor de weerstand lager is: een 

aardige besparing op energieverbruik 

en kosten. 

 

Sloop: Om plaats te maken voor de 

nieuwbouw moest er worden gesloopt 

op het ziekenhuisterrein. Ook het slopen 

gebeurde op duurzame wijze. Tal van 

sloopmaterialen hebben een nieuwe be-

stemming gekregen en zijn gerecycled. 

Zo zijn de houten vensterbanken en 

kozijnen geleverd aan een kunstenaar 

die er vintage meubels van maakt én 

gaan er planken naar Frankrijk waar ze 

worden gebruikt voor het vervaardigen 

van champagnekisten!

geving’ en dat is de reden om in 2014 in 

kaart te brengen wat in het ziekenhuis 

gedaan wordt op het gebied van MVO. 

De bevindingen werden getoetst aan 

de norm ISO 26000, een internationale 

richtlijn die organisaties ondersteuning 

biedt bij het invoeren van MVO-beleid. 

Dit onderzoek is inmiddels afgerond en 

heeft geresulteerd in een MVO zelfver-

klaring, ofwel een publicatie waarmee 

aangetoond wordt hoe het ziekenhuis 

haar maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid neemt volgens de principes en 

richtlijnen van ISO 26000. 

MVO bij het Laurentius, 
enkele voorbeelden 

Nieuwbouw: De nieuwbouw van het 

Laurentius wordt een efficiënt, veilig, 

comfortabel én duurzaam gebouw. 

Dit is onder meer te danken aan de 

toepassing van een energiedak, ener-

giezuinige pompen, energiezuinige 

ventilatoren en daglichtafhankelijke 
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is daarna geschikt voor consumptie 

en wordt zelfs gebruikt op de dialyse-

afdeling. 

Vrijwilligers: In het Laurentius Zieken-

huis wordt dankbaar gebruik gemaakt 

van de inzet door vrijwilligers. Met 

vrijwilligerswerk wil Laurentius kansen 

bieden aan mensen die actief in de 

samenleving willen zijn. Soms kan vrij-

willigerswerk dienen als eerste opstap 

naar betaald werken. Het werk dat de 

vrijwilligers in het ziekenhuis verrichten 

is divers. Ze begeleiden bijvoorbeeld 

patiënten binnen het ziekenhuis, serve-

ren koffie en thee aan patiënten en hun 

bezoekers en verzorgen de lectuur in de 

wachtruimtes op de poliklinieken. 

Parkeerbeleid: Het ziekenhuis stimu-

leert haar medewerkers om zoveel 

mogelijk met de fiets naar het werk te 

komen. Dit is niet alleen gezond, maar 

ook beter voor het milieu. Zo is het 

voor medewerkers en specialisten die 

minder dan 7 km van het ziekenhuis 

wonen niet mogelijk te parkeren op het 

ziekenhuisterrein.

Top Employer Cure & Care: Voor de 

4de achtereenvolgende keer heeft het 

Laurentius het Top Employer Cure & 

Care certificaat mogen ontvangen, 

een exclusief keurmerk voor bedrijven 

die uitstekende arbeidsvoorwaarden 

bieden, ondersteuning geven voor de 

ontwikkeling van talent op alle niveaus 

en streven naar constante verbetering 

van de arbeidsomstandigheden.  

Publieksavonden: Een aantal malen per 

jaar organiseert het ziekenhuis pu-

blieksavonden. Iedereen die geïnteres-

seerd is in het reilen en zeilen van het 

ziekenhuis en op de hoogte wil blijven 

van ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg 

is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Met het oog op de nieuwbouw zijn er 

speciale avonden georganiseerd voor 

omwonenden van het ziekenhuis. Altijd 

is er volop gelegenheid voor het stellen 

van vragen en het doen van suggesties.  

Grondwaterbron: Wist u dat het zieken-

huis beschikt over haar eigen grond-

waterbron? Hier wordt het grondwater 

opgepompt en gezuiverd. Het water 



Financiële resultaten 2014

Deze toename ten opzichte van het jaar daarvoor is 

te danken aan de overgang naar prestatiebekostiging.  

Prestatiebekostiging wil zeggen dat zorgaanbieders voor 

elke geleverde zorgprestatie apart betaald krijgen, in plaats 

van dat zij per jaar één vast budget hebben voor het leveren 

van zorg. Prestatiebekostiging houdt bovendien in dat 

ziekenhuizen een gemiddelde vergoeding ontvangen voor 

hun gebouwen en de te betalen rente. Voorheen was deze 

vergoeding gekoppeld aan de daadwerkelijk te betalen rente 

en afschrijvingskosten. Aangezien onze huidige gebouwen 

relatief oud zijn, hadden we te maken met lagere kosten 

en ontvingen we een lagere vergoeding. In de nieuwe 

systematiek ontvangen ziekenhuizen een gemiddelde 

vergoeding voor de te betalen rente en afschrijvingskosten. 

Dit betekende voor het Laurentius Ziekenhuis in 2014 een 

hogere vergoeding voor de gebouwen.  

Zoals u weet zijn we in 2014 gestart met de (ver)nieuwbouw 

van het ziekenhuis. Zodra dit is afgerond zullen we te maken

krijgen met een toename van de rentelasten en afschrijvings-

kosten terwijl de vergoeding gemiddeld blijft. Dit zal zijn 

weerslag gaan hebben op ons toekomstig resultaat. 

Kosten en opbrengsten 

De opbrengsten nemen in 2014 toe tot € 129,4 miljoen 

(2013: € 125,7 miljoen). Deze stijging komt door indexering

van de tarieven en een toename van de dure genees-

middelenverstrekking. De bedrijfslasten zijn gestegen tot 

€ 121,4 miljoen (2013: € 118,9 miljoen). Dit ten gevolge van 

de kosten van verstrekkingen van geneesmiddelen alsmede 

een toename in de personele kosten. In 2013 was sprake van 

een vrijval van een voorziening ter dekking van de personele 

kosten die niet nodig bleek. 

Ook in 2014 is het Laurentius Ziekenhuis financieel gezond. 

Het jaar werd afgesloten met een positief financieel resultaat van 

€ 7,7 miljoen (2013: € 6,4 miljoen).  

Solvabiliteit 

De belangrijkste financiële kengetallen zijn eveneens positief. 

Zo is sprake van een stijging  van de solvabiliteit naar 32,9% 

in 2014 (2013: 27,7%). Een organisatie is solvabel wanneer 

op de langere termijn aan de financiële verplichtingen richting 

derden kan worden voldaan. In de ziekenhuissector wordt 

het percentage van 20% als minimale norm gezien. Daar 

zitten we comfortabel boven. 

Bedragen x 1000 2014 2013

Bedrijfsopbrengsten € 129.388 € 125.665

Bedrijfslasten € 121.436 € 118.894

Bedrijfsresultaat € 7.952 € 6.393

Nummer 1 in Financiële Stresstest Ziekenhuizen! 
Accountantskantoor BDO heeft in 2014 wederom de financiële positie van ziekenhuizen onder de loep genomen. 

In dit jaarlijkse benchmark onderzoek kwam het Laurentius Ziekenhuis in de ‘Financiële Stresstest Ziekenhuizen 2013’  

als beste uit de bus. Deze stresstest geeft volgens BDO een zo gebalanceerd mogelijk indicatief beeld van hoe een 

ziekenhuis er financieel voor staat. De beoordeling is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van vijf kengetallen: 

solvabiliteit, current ratio, rendement, DSCR (Debt Service Coverage Ratio) en rentabiliteit. BDO heeft de berekeningen 

gemaakt op basis van de jaarverslagen 2013 van 74 ziekenhuizen.
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