
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   ziekenhuis-
opname   8,4   poliklinische

zorg   

Innovatie
• Virtual reality bij voorlichting patiëntjes 

kinderafdeling

• Nieuwe technieken voor behandelen spataders

• ZorgBedwijzer toont vrije bedden in de regio

• Lachgas mogelijk tegen de ergste pijn 
tijdens de bevalling

•  Nieuwe behandelingen 
uitzaaiingen prostaatkanker

•  Sneldiagnostiek Infl uenza: 
sneller duidelijk of iemand 
griep heeft

Nieuwe hoofdingang
In 2018 rondden we de nieuwbouw van het ziekenhuis af 
met de opening van de nieuwe hoofdingang in juli. Deze is 
bereikbaar via de Oranjelaan. Tevens introduceerden we 
een pendelservice op de parkeerplaats voor patiënten 
die moeilijk ter been zijn.

2018 in vogelvlucht2018 in vogelvlucht

Fusie met VieCuri 
VieCuri Medisch Centrum in Venlo-Venray 
en het Laurentius Ziekenhuis willen fuseren. 
De fusie heeft als doel om voor beide zieken-
huizen zowel acute als basis- en specialistische 
zorg in de regio Noord- en Midden-Limburg 
te behouden. Het is een complex proces dat 
zorgvuldig doorlopen moet worden. In 2018 
hebben we gewerkt aan de voorbereidingen. 
Wij hebben de ambitie medio 2019 het fusie-
besluit te nemen, waarna we dit nog voor-
  leggen aan de zorgautoriteiten die hier 

toestemming voor moeten geven. 

In juni 2018 vond de kick-off plaats van het 
samenwerkingsverband Zorgnetwerk Roermond. 

Dit bestaat uit vijf partijen rondom zorg en 
welzijn (gemeente Roermond, Meditta, Laurentius 
Ziekenhuis, Burgerkracht en zorgverzekeraar CZ), 

die allemaal tot doel hebben om een beweging 
op gang te brengen voor, rondom en met 

inwoners in de regio. 

Zorgnetwerk Roermond

 Kengetallen
Algemene bedden  150

Bedden inclusief PAAZ 
 en Moeder & Kind Centrum  234
 Klinische opnames  13.458
 Opnames dagverpleging 17.482
  Eerste polibezoeken 87.804
 Herhalingsbezoeken  146.601
 Gemiddelde verpleegduur  4,75 dagen

Bedrijfsopbrengsten  € 169.266.064
          Bedrijfslasten  € 161.494.495

Bedrijfsresultaat € 7.771.569
 Financiële Baten & Lasten  € 1.807.032

Resultaat Boekjaar  € 5.964.537

Medewerkers (per 31-12)  1702 (1171 FTE)

Medisch specialisten (per 31-12)  119
Vrijwilligers (per 31-12)  238

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 2018 stond Laurentius voor de 5de keer in de 
top 3 van de ‘Financiële Stresstest Ziekenhuizen’ 
van accountantsorganisatie BDO.

Verbouw
Naast de nieuwbouw werkt het ziekenhuis nog aan 
verbouw. In 2018 zijn de laatste verpleegafdelingen 
en enkele poli’s verbouwd, is er een nieuw oncologisch 
dagcentrum gerealiseerd en hebben de poli 
bloedafname en de poliklinische apotheek een 
nieuwe locatie nabij de nieuwe entreehal. 
De verbouwwerkzaamheden duren nog tot 2020. 

Rik en Skip
We introduceerden Rik en Skip, 

die veelvuldig te zien zijn op de wanden 
van de kinderafdeling binnen het 

Moeder & Kind Centrum, maar ook 
daarbuiten. Iedere locatie in het 

ziekenhuis waar relatief veel kinderen 
komen, is of wordt nog voorzien van 

een kinderspeelhoekje ingericht 
rond dit thema.

E-health
Met online platform ‘MijnIBDcoach’ wordt de 
behandeling in het MDL centrum optimaal 
vormgegeven.

Ontwikkeling Laurentius Behandelwijzer app, 
in eerste instantie voor darmkanker.

Bij longgeneeskunde en de hartfalenpoli is een 
pilot gestart met Sanacoach COPD en Sanacoach 
Hartfalen, om patiënten meer regie te geven in 
hun behandeling.
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