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Verantwoording
Het Laurentius Ziekenhuis Roermond publiceert de wettelijk ver-
plichte jaarrekening en de verplichte verantwoordingsinformatie
voor de zorgsector via de website Jaarverslagenzorg.nl en de ap-
plicatie DigiMV die via de genoemde website te raadplegen is. 
Dit jaarverslag geeft op hoofdlijnen een beeld van Laurentius, het
beleid in het verslagjaar en de behaalde resultaten. Dit jaarverslag
hangt samen met de jaarrekening en de digitaal beschikbare infor-
matie over het verslagjaar en beantwoordt aan de verplichting ex
artikel 2:391 BW tot het opstellen van een jaarverslag voor de stich-
ting.
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Voorwoord
In dit deel van het jaarverslag gaan we meer in detail in op het reilen en
zeilen van ons ziekenhuis in 2013. Met dit directieverslag geven we invul-
ling aan onze verantwoordingsplicht. Maar verantwoorden doen we niet
slechts één keer jaar. We staan open voor de kritische blik van menigeen.
Zo laten we patiënten en bezoekers de kwaliteit van onze dienstverlening
beoordelen. Medewerkers geven aan wat goed gaat en wat beter kan in
ons ziekenhuis. Ons werkgeverschap is extern getoetst en we zijn er trots
op weer het predicaat Top Employer te mogen voeren. Ook de zorgverle-
ning laten we beoordelen. Op dit belangrijke terrein is het Keurmerk 
Seniorvriendelijk Ziekenhuis één van de verschillende accreditaties en er-
kenningen.  
In 2013 zijn ook de plannen tot vernieuwbouw van ons ziekenhuis definitief
vastgesteld en inmiddels wordt er hard gewerkt op het ziekenhuisterrein.
We verwachten de nieuwbouw in 2016 in gebruik te nemen. 
Afgelopen jaar hebben we verder belangrijke stappen gezet om Laurentius
als ziekenhuis gereed te maken voor de toekomst. Om zorg in de regio
verder te verbeteren en te voldoen aan scherper inkoopbeleid van de
zorgverzekeraars, werken we aan een alliantie met het Maastricht UMC+
en aan een gezamenlijke huisvesting van de regionale huisartsenpost en
onze Spoedeisende Hulp. Ook met andere partners, zoals De Zorggroep
en AmbulanceZorg Limburg-Noord, werken we aan gezamenlijke dienst-
verlening en het verbeteren van de zorg in de regio. In dit jaarverslag leest
u daar meer over. 
De verantwoording in dit directieverslag biedt tal van cijfermatige 
informatie: van wacht- en toegangstijden tot vacatures en pijnscore na
operatie. Maar al deze cijfermatige informatie mag niet afleiden van de es-
sentie van onze opdracht: de patiënt met een ziekte bijstaan, behandelen
en genezing dan wel palliatie bieden. Aan die essentie geven medewer-
kers en medisch specialisten van Laurentius dag-in-dag-uit inhoud. Hun
inzet verdient bijzondere waardering.
Net als in voorgaande jaren, mochten we ook in 2013 rekenen op de be-
langeloze inzet van talloze vrijwilligers, bijna 200 mensen in totaal. We zijn
bijzonder trots op de inzet van al onze medici, medewerkers én vrijwilli-
gers. Die inzet draagt ertoe bij dat wij met elkaar onze patiënt zorg bieden
zoals wij allemaal voor ons zelf wensen: met aandacht, respect, optimisme
en deskundigheid.  

mr. drs. G.A.M. Thiadens drs. R. Schipper
Voorzitter Raad van Bestuur lid Raad van Bestuur





7Laurentius in 2013

Laurentius bouwt voor de regio
Het Laurentius Ziekenhuis bestaat sinds 1931 en verleent sindsdien me-
disch-specialistische zorg in Roermond en omgeving. Op dezelfde plek
vlakbij het centrum van de stad is in 2014 gestart met de vernieuwbouw
van een deel van het ziekenhuis. Daaronder valt de vervanging van onder
meer operatiekamers, Spoedeisende Hulp en Intensive Care, geheel in het
teken van een optimale zorg voor de regio Midden-Limburg. 

Missie en visie
Als basis heeft Laurentius een missie en visie die niet alleen theorie zijn
maar ook vertaling krijgen in de praktijk. Bij bijeenkomsten van medewer-
kers krijgen missie en visie volop de aandacht om op team- of afdelings-
niveau het zorgproces het beste in te richten. 
Missie: Laurentius is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners
van Midden-Limburg en levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toe-
gankelijke en efficiënte zorg voor het volledige pallet aan toegepaste 
medisch-specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en ver-
zorging in samenwerking met meerdere zorgaanbieders.
Visie: Laurentius biedt zorg zoals ieder die voor zichzelf als patiënt zou
wensen. De individuele behoefte van de patiënt blijft leidraad. De vier
kernwaarden zijn aandacht, optimisme, deskundigheid en respect.  

Beleid & resultaten
De missie en visie van Laurentius zijn leidend voor het strategisch beleid.
Laurentius zet in op het aanbieden en behouden van medisch-specialisti-
sche zorg in de regio. Het strategisch plan ‘In de basis excellent’ is daarbij
de grondslag. Kern van ons beleid is tweeledig: bieden van excellente ba-
siszorg en het realiseren van een portaalfunctie. 

Het verlenen van uitstekende medisch-specialistische zorg is de kern van
de bedrijfsfilosofie van Laurentius. Excellente basiszorg betekent het uit-
muntend aanbieden van de meest voorkomende medisch-specialistische
zorg die inhoudelijk van goede kwaliteit is, efficiënt en klantgericht georga-
niseerd. Ook met een prijs/kwaliteitverhouding die aantrekkelijk is voor ver-
zekeraars. Laurentius is geen opleidings- of topklinisch centrum en die
ambitie heeft Laurentius ook niet.

Voor zorg die Laurentius niet biedt, wil het ziekenhuis verwijzingen naar
andere partijen goed regelen. Deze portaalfunctie houdt in dat alle patiën-
ten de noodzakelijke medisch-specialistische zorg bij of via Laurentius krij-
gen. Patiënten en huisartsen in de regio weten dat een verwijzing naar
Laurentius volstaat om de medisch-specialistische zorg te ontvangen die
nodig is. 

Het komt voor dat behandeling elders door medisch specialisten van Lau-
rentius gebeurt, bijvoorbeeld wanneer gespecialiseerde of dure appara-
tuur op een andere plek dan in Laurentius aanwezig is. Onze dokters van
Laurentius gaan dan met de patiënt mee. Zo biedt Laurentius één regio-
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nale toegang voor zijn specialistische zorgvraag.
Twee belangrijke uitgangspunten komen samen: kwaliteit van zorg bieden,
en efficiënt en effectief omgaan met collectieve middelen. Laurentius sluit
hiermee aan op de laatste inzichten voor ordening van de ziekenhuiszorg
waarin concentratie en spreiding belangrijke begrippen zijn.

Beleid
In het beleid van Laurentius staat het waarborgen van goede, toeganke-
lijke medisch-specialistische zorg in Midden-Limburg voorop. Zorgverze-
keraars hebben de contouren ontvouwd van het inkoopbeleid voor de
komende jaren. Voor de ziekenhuissector staat veel op het spel. Dat roept
de vraag op of bijvoorbeeld een ziekenhuis spoedeisende hulp kan blijven
aanbieden en of het palet aan oncologische zorg beschikbaar blijft in de
regio. Laurentius heeft als maatschappelijke taak om de regio te voorzien
in medisch-specialistische zorg. Het beleid is om die zorg zo goed moge-
lijk aan te bieden en een zo breed mogelijk palet aan zorg te behouden,
met oog voor kwaliteit en kosten. Onderdeel van dat beleid is het samen-
werken met andere partners. Dat betekent zorg aan patiënten aanbieden,
die Laurentius niet zelf in huis heeft en de kwaliteit van het eigen aanbod
op peil houden. Een goed voorbeeld is de samenwerking met Maastricht
UMC+ rondom de Intensive Care. Maastricht UMC+ zorgt voor bemensing
van de IC met intensivisten. Laurentius voorziet daardoor in hoogopgeleide
IC-artsen en Maastricht UMC+ kan zodoende medewerkers en intensivis-
ten in opleiding laten werken in een perifere IC. 
Voor 2014 staat de opening van een gezamenlijke spoedpost met de huis-
artsenpost op de agenda. Zorgverleners verwachten dat één toegang tot
acute medische zorg tot een betere dienstverlening aan de patiënt leidt.
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Van strategie naar beleid
Het beleid krijgt vorm langs vier assen, die een nadere toelichting verdie-
nen:
• Kwaliteit & Veiligheid
• Klantgerichtheid
• Samenwerken
• Operational excellence

Kwaliteit & Veiligheid
De voornaamste inzet is erop gericht dat de medisch-inhoudelijke kwaliteit
van de verleende zorg prima in orde is en dat patiënten en medewerkers
veilig zijn in Laurentius. In het afgelopen jaar is onder meer gewerkt aan:
• Prospectieve risico-analyses: vooraf risico’s onderkennen en 

ondervangen in de zorg.
• Zorgpaden met heldere afspraken over zorgverlening bij veel 

voorkomende aandoeningen. 
• Analyse van incidenten in de patiëntenzorg, de zogeheten MIP-

meldingen. De volgende verbeteringen en aanbevelingen zijn in 
2013 gedaan: 
o Onjuiste identificatie onderzoeksmateriaal heeft onder andere geleid

tot aanschaf stickerapparatuur en procesaanpassing op SEH.
o Hiaten in registratie CVL (centraal veneuze lijn) gesignaleerd 

en in behandeling genomen door de werkgroep CVL.
o Lange wachttijden carrouselpoli dialyse met betrekking tot de 

afdeling diëtetiek. Wachttijden zijn teruggebracht.
o Naar aanleiding van twee meldingen van defecte banden bedgalg 

zijn alle banden in 2013 vervangen.
o Naar aanleiding van verwisseling parenterale geneesmiddelen heeft

er een risicoanalyse plaatsgevonden. Aanvankelijk was de gedachte
dat kleurcodering een oplossing zou bieden, uit de risico-
analyse blijkt dat er andere oorzaken aan ten grondslag liggen. 
Onder andere correcte uitvoer van dubbelcheck. Aanscherping van 
het beleid heeft plaatsgevonden.

o Patiënt met grote chirurgische ingreep in beddenreductieperiode 
op andere afdeling geplaatst. Afspraken hierover zijn aangescherpt.

Kwaliteit drijfveer 
Laurentius staat voor goede zorg. Certificaten en keurmerken - hoewel
geen doel op zich - onderstrepen dat. Medisch-inhoudelijk staat Laurentius
voor kwaliteit en voor een zorg die efficiënt en klantgericht is. Laurentius
mag onderstaande keurmerken voeren, waarover meer te vinden is op de
website van het ziekenhuis: 
• Niaz accreditatie 
• Menzis Topzorg predicaat
• CCKL accreditatie Laboratoria
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• HKZ certificatie Dialyse
• HKZ certificatie Apotheek Laurentius Kwartier
• Vaatkeurmerk
• Spataderkeurmerk
• Pluim fertiliteitszorg
• Smiley voor kindvriendelijk ziekenhuis
• Kwaliteitsziekenhuis
• Top Employers Nederland
• Roze lintje borstkankervereniging Nederland
• Goede stomazorg
• Seniorvriendelijk ziekenhuis
• Iso-certificering ziekenhuisapotheek en GDS afdeling

Het werken aan veilige zorg vraagt om een open en proactieve cultuur op
alle afdelingen. Het veranderen van gedrag en stimuleren van professio-
nals om anders naar het eigen werk te kijken zijn aspecten die aandacht
vragen bij het werken aan veiligheid. Om patiëntveiligheid bespreekbaar
te maken is in de VS het instrument Walkrounds (Patient Safety Leadership
Walkround, 2004 Institute of Healthcare Improvement) ontwikkeld. 
In Nederland is deze vertaald door het project Veiligheidsmanagement
‘Bouwen aan Veiligheid in de Zorg’ naar de Nederlandse situatie.
Wat is een veiligheidsronde? Het woord spreekt voor zich: een ronde op
de afdeling met extra aandacht voor patiëntveiligheid. Het gaat om alle af-
delingen met patiëntencontact. De bedoeling is dat het management in
gesprek gaat met medewerkers op de afdeling om zo inzicht te krijgen in
de patiëntveiligheid van ons ziekenhuis en dat verder te bespreken. Door
veiligheidsrondes kan de Raad van Bestuur en het management extra be-
trokkenheid tonen bij het gevoerde veiligheidsbeleid. Ze krijgen zicht op
mogelijke problemen als het om patiëntveiligheid gaat en ze kunnen me-
dewerkers ondersteunen bij de verbetering daarvan.

In 2013 zijn twee typen veiligheidsrondes uitgevoerd: ziekenhuisbreed en
op de afdeling(en). Veiligheidsrondes leiden tot bewustwording en het an-
ders kijken naar organisatie en werkplek. Medewerkers gaan met elkaar in
discussie en zoeken naar verbetermogelijkheden. 

De ziekenhuisbrede veiligheidsronde is aan bestuurder/manager bedrijfs-
voering, lid medische staf, lid VAR en beleidsmedewerker. 

De ziekenhuisbrede veiligheidsronde is aan bestuurder/manager bedrijfs-
voering, lid medische staf, lid VAR en beleidsmedewerker. In het verslag-
jaar zijn 17 ziekenhuisbrede veiligheidsrondes gelopen. Deze hebben o.a.
geleid tot actualisering vluchtplannen; controle op onderhoudsstickers ap-
paratuur; uitvoeren van de zogenoemde 5 S-trajecten op diverse afdelin-
gen om werkplekken te optimaliseren. 5S is een Lean methodiek en
bestaat uit de stappen scheiden - schikken - schoonmaken - standaardise-
ren - standhouden.

Op de afdeling(en) voeren de afdeling(en) zelf de veiligheidsrondes uit, te
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weten de afdelingsleidinggevende en een afdelingsverpleegkundige/-me-
dewerker. Ze gebruiken een checklist. Ze stellen zorgverleners vragen, ze
bekijken ruimtes en materialen en zien patiëntendossiers in. De uitkomsten
komen aan de orde binnen de afdeling(en), met verbetervoorstellen. De 
resultaten worden ook gebruikt voor de ziekenhuisbrede analyse.

In 2014 krijgen de veiligheidsrondes een vervolg. De afdelingen komen in
de tweede ronde aan bod.  

Klantgerichtheid 
Klantgericht werken bindt patiënten aan Laurentius. Dat vertaalt zich in de
inrichting van het  zorgproces , sneller werken, laten aansluiten van afspra-
ken, en blijven zorgen voor verbeteringen. 
In het verslagjaar is onder meer gerealiseerd:
• Een Cliëntenpanel dat het ziekenhuis ‘bij de les’ houdt en 

adviseert, bijvoorbeeld over de nieuwbouw.
• Een vervoersservice voor patiënten. 
• Beter bereikbare en meer beschikbare parkeerplaatsen voor 

bezoekers. 

Een belangrijke rol in het klantgericht werken, hebben de vele vrijwilligers
binnen Laurentius. Op dinsdag 10 september 2013 hebben de Raad van
Bestuur en de opgeheven Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Roer-
mond (UVV) een overeenkomst getekend waarin de inbedding van vrijwilli-
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Samenwerking
Laurentius wil niet alleen focussen op de eigen sterkten maar eveneens
gebruik maken van de sterkten van zorgketenpartners. Door samenwer-
king in de regio met andere zorginstellingen is de patiënt van Laurentius
ook in de toekomst verzekerd van continuïteit van zorg. Met de samenwer-
kingspartners denkt Laurentius in kansen om zorg beter af te stemmen, te
verdelen en vloeiender in elkaar te laten overlopen. Belangrijke partners
zijn het Maastricht UMC+, huisartsen (Meditta), De Zorggroep en Ambu-
lanceZorg Limburg-Noord. Daarnaast wordt ook met de andere Limburgse
ziekenhuizen en zorginstellingen samengewerkt.

Maastricht UMC+
Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is een samenwerkingsver-
band tussen het Academisch Ziekenhuis Maastricht en de Universiteit
Maastricht. Laurentius werkt met de Maastrichtse collega’s samen op een
aantal terreinen. Doel van de samenwerking is om elkaar wederzijds te ver-
sterken waar dit kan. Daarnaast maakt Laurentius vanzelfsprekend ook ge-
bruik van de regionale expertise- en doorverwijsfuntie van Maastricht
UMC+ als academisch centrum in de regio. Met Maastricht UMC+ is op
een aantal deelterreinen een samenwerkingsovereenkomst tot stand geko-
men. Een antwoord volgt nog op de vraag naar de mogelijkheid en wense-
lijkheid van een samenwerkingsverband op ziekenhuisniveau.

Huisartsen
De in de regio werkzame huisartsen, verenigd in Meditta, zijn vanzelfspre-
kend een belangrijke partner in de keten waarin zij patiënten verwijzen en
doorsturen naar Laurentius voor nader onderzoek of voor behandeling. 

Met Meditta heeft Laurentius in 2013 overeenstemming bereikt over het in-
richten van een gezamenlijke Spoedpost Roermond, waar patiënten voor
acute hulpvragen terecht kunnen. Het gezamenlijke streven is een spoed-
post die tijdens de avond, nacht en weekenden bezet is met huisartsen, en
die 7x24 uur de functie van Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis biedt. 

Een andere belangrijke stap in 2013 (en in 2014 formeel is afgerond) be-
treft de participatie in een dochteronderneming van Meditta, Meditta Me-
disch Centrum BV in Echt, dat eerstelijns diagnostisch onderzoek verricht
ten behoeve van de huisartsen-aanvragers. In het pand is inmiddels ook
de buitenpoli van Laurentius gehuisvest.

De Zorggroep
Met deze VVT-instelling bestaat reeds enige jaren een belangrijke samen-
werkingsrelatie, die in 2013 een belangrijke mijlpaal heeft opgeleverd: de
overeenkomst om op het terrein van het Laurentius Ziekenhuis een ‘Gast-
huis’ te realiseren. Dat is een verblijfsvoorziening - op grond van de AWBZ
- die revalidatiezorg aanbiedt aan cliënten van De Zorggroep. Laurentius
huurt tien bedden voor revalidatiezorg in het Gasthuis na een ziekenhuis-



14 Laurentius in 2013

behandeling. De oplevering van het Gasthuis en de nieuwbouw van 
Laurentius zijn beiden voorzien voor 2016.

AmbulanceZorg Limburg-Noord
Medewerkers van de AmbulanceZorg begeleiden patiënten niet alleen
naar het ziekenhuis, maar ook in het ziekenhuis. Dat is de kern van een
van de succesvolle samenwerkingsprojecten met de AmbulanceZorg 
Limburg-Noord. Door ‘over de muren’ van de eigen organisatie te werken,
ontstaat een beter begrip voor elkaars werk en kan de patiënt beter bege-
leid worden. Medewerkers van de Spoedeisende Hulp van Laurentius 
worden opgeleid tot ambulanceverpleegkundige en gaan mee met de am-
bulance. 

Daarnaast is er nog een viertal samenwerkingsprojecten in 2013 gestart
met als doel de ambulancezorg en ziekenhuiszorg nauwer met elkaar te
integreren, om de kwaliteit en efficiency van zorg te verbeteren. Eén van
de hoofddoelstellingen van de samenwerking is een zogeheten ‘Spoed-
plein Roermond’. Bij de Spoedeisende Hulp van Laurentius is inmiddels
buiten kantoortijden een ambulance gestationeerd. Na realisatie van de
nieuwbouw zal Laurentius een volwaardige uitruklocatie van de ambulance
worden.

Operational excellence
Een belangrijk element in de missie en visie is het bieden van uitstekende
algemene ziekenhuiszorg: medisch-inhoudelijke zorg volgens de ‘state of
the art’, maar ook een zorg die veilig, klantgericht, doelmatig en doelge-
richt is. Dit geheel duiden we aan als een streven naar operational excel-
lence. Laurentius werkt de komende jaren aan zorgstraten en -paden die
een reproduceerbaar proces garanderen. Standaardisatie van handelen
waarborgt kwaliteit. 
Goede en prima georganiseerde zorg is een belangrijk aspect voor een
modern ziekenhuis, naast goede faciliteiten. 
ICT helpt zorglogistiek te verbeteren, de kwaliteit van zorg te bevorderen
(door eenduidige registraties en snelle toegang tot data) en is een belang-
rijk middel om service te verbeteren, bijvoorbeeld voor het zelf plannen
van afspraken door patiënten en verwijzers. Laurentius zet daarom in op
een ICT-strategie die draait om een centrale visie: ICT heeft daarin als pri-
mair doel het ontwikkelen van ondersteunende beslissystemen om infor-
matie plaats- en tijdsonafhankelijk beschikbaar te stellen op het gebied
van interne en externe zorgverlening.

In 2013 heeft Laurentius onder meer:
• 36 zorgpaden geïnventariseerd
• 60 medewerkers en medisch specialisten opgeleid om

zorgpaden gestandaardiseerd te beschrijven
• bedrijfsvoering geoptimaliseerd: 30 voltijdsfuncties zijn vervallen

met het oog op achterblijvende groei van de zorgvraag.
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Algemeen Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid is en blijft een continue verbetering van de zorg en dienst-
verlening, dus bedrijfsbeleid. Er zijn met resultaatgerichte doelen als uit-
gangspunt nieuwe zaken opgepakt in de periode die achter ons ligt. 

De zorg voor kwaliteit is daarnaast ook wettelijk een vereiste waar qua ver-
antwoording externe belanghebbenden (overheid, verzekeraars, patiën-
tenorganisaties etcetera) terecht eisen aan stellen.
Externe omstandigheden benadrukken het belang van kwaliteitszorg en
roepen om kritische reflectie op geleverde kwaliteit en de verantwoording
daarover.

Voor velen is het begrip 'kwaliteit van zorg' synoniem aan de effectiviteit
van een behandeling. Is de juiste diagnose gesteld? Is de behandeling
juist gekozen en uitgevoerd? Kwaliteit van zorg houdt echter meer in. Door-
dat patiënten en consumenten van zorginstellingen mondiger geworden
zijn, zijn goede communicatieve vaardigheden voor zorgverleners een ver-
eiste. Materiële voorzieningen zoals het gebouw, de apparatuur, de bed-
den en het eten moeten aan specifieke eisen voldoen, welke met
regelmaat zowel intern als extern worden getoetst. Tenslotte zijn kundig
management en een gezonde financiële situatie voorwaarden voor een
goed functionerende instelling. Kwaliteitsbeleid gaat dus de gehele orga-
nisatie en al haar medewerkers aan. 
Structurele, systematische aandacht voor kwaliteit, maar ook voor veilig-
heid zal tot concrete verbeteringen van de dienstverlening leiden. Voor-
beelden daarvan zijn onder andere het verkorten van de wachttijd en het
creëren van one-stop voorzieningen rond zich hiervoor lenende aandoe-
ningen zoals varices en liesbreuken, risicomanagement OK, implementatie
elektronisch voorschrijven medicatie binnen klinische en poliklinische set-
ting en medicatieveiligheid op afdelingsniveau, zorgpadontwikkelingen en
prospectieve risicoanalyses.

Kwaliteit blijft een belangrijk onderwerp in het Laurentius Ziekenhuis.  
Werken aan kwaliteit is niet nieuw, maar vernieuwend is wel het integraal
werken aan kwaliteit, niet alleen in de zin van continu en systematisch
maar ook in de zin van multidisciplinair en afdelings- en sectoroverstij-
gend. Niet alleen de afzonderlijke zorg- en dienstverlening dient kwalitatief
hoog te zijn maar ook de gezamenlijke zorg- en dienstverlening. Om dit te
bewerkstelligen is kwaliteitsbeleid een noodzakelijke voorwaarde, waarbij
kwaliteitsbeleid staat voor de verankering van kwaliteit in systemen en pro-
cedures en de afspraken die daaromtrent met elkaar gemaakt zijn, inclu-
sief de naleving hiervan.

Voorbeelden hiervan zijn het beschrijven van intern gedefinieerde patiën-
tengroepen waar zorgpaden voor in ontwikkeling zijn. Hiermee worden af-
stemming en continuïteit in zorg gewaarborgd, maar worden ook de
risico’s in het proces tot een minimum teruggebracht. De zorgpaden 
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Mammacare-traject, Joint Care-traject, Fast track en Colorectale Chirurgie,
COPD (polikliniek en kliniek), Kenniscentrum voor incontinentie en verzak-
king (KCIV), Heupfractuur zijn hier enkele voorbeelden van.

Het continu bestendigen van de accreditatie is een bevestiging voor het
op verantwoorde wijze met verbetering van zorg- en dienstverlening aan
het werk zijn. Voor patiënten is dit een geruststelling. Voor partners is dit
een indicatie dat wij willen samenwerken om de zorg ook buiten de muren
van het ziekenhuis te verbeteren.  

Visie op Kwaliteit
De Laurentius visie op kwaliteit luidt: patiëntgericht, deskundig, zorgvuldig
en goed georganiseerd (=effectief) samenwerken en daarbij verantwoord
omgaan met beschikbare tijd, middelen en voorzieningen. Verantwoorde
zorg wordt omschreven als zorg van een goed niveau die in ieder geval
doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend, en die is afge-
stemd op de reële behoefte van de patiënt. De individuele behoefte van
de patiënt vormt hierin steeds de leidraad in ons werk, waarbij we zorg
bieden met aandacht, optimisme, deskundigheid en respect. Deze vier
waarden zijn de basis van ons handelen en verwoorden kernachtig de 
inspiratie in ons werk. 

Kwaliteitsbeleid en patiëntenlogistiek hangen daarbij nauw met elkaar
samen, maar ook de aansluiting bij patiëntenveiligheid (risicomanage-
ment) is nadrukkelijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid.

De met elkaar samenhangende pijlers voor kwaliteitszorg zijn: verbeteren,
verankeren en verantwoorden. Dit krijgt vorm door:
Uitvoeren van verbeterprojecten, verankering c.q. vastlegging in
systemen, verantwoording via de managementrapportage (MARAP), 
prestatie-indicatoren, (kwaliteits)jaarverslag etcetera.

De prestatie-indicatoren uit de basisset van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg (IGZ) en de Zichtbare Zorg (kwaliteits-)indicatoren worden als
extern opgelegde indicatoren ook gebruikt als interne stuur- en verbeterin-
strumenten.

Om de visie op kwaliteit ook daadwerkelijk te realiseren, is er binnen het
Laurentius Ziekenhuis sprake van een continue bouw/verbetering van het
kwaliteitssysteem. 

Een dergelijk kwaliteitssysteem bestaat concreet uit de volgende elemen-
ten:
• Vastgestelde (zorg-/bedrijfs-)processen met bijbehorende 

documentatie waarin het kwaliteitssysteem per proces vastligt.
• Beschrijvingen van de (zorg-/bedrijfs-)processen in de vorm van

processchema’s met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden per betrokken medewerker in een TVB-matrix.

• Meetpunten ((kwaliteits-)indicatoren) om de (zorg-/bedrijfs-)pro-
cessen, inclusief de uitkomsten te beoordelen. 
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• Interne audits van de (zorg-/bedrijfs-)processen, maar ook
intercollegiale audits. 

• Vaststellen van verbetertrajecten op basis van uitgevoerde 
interne, intercollegiale audits en/of visitaties.

Stand van zaken
Eind 2013 is er binnen het Laurentius Ziekenhuis sprake van een situatie,
waarin veel nieuwe ontwikkelingen uit voorgaande jaren in gang gezet en
geïmplementeerd zijn op basis van een kaderbrief, waarin de te bereiken
doelstellingen teruggebracht zijn naar een te realiseren aantal, verdeeld
over de vier Kernthema’s van het ziekenhuis: Kwaliteit & veiligheid, Klant-
gerichtheid, Samenwerken en Operational Excellence.

Om dit te kunnen monitoren door het jaar heen, waardoor continue bijstu-
ring mogelijk wordt, is er in het verslagjaar hard gewerkt aan het verbete-
ren van het Datawarehouse, bestaande uit twee componenten: i-VIDE voor
alle harde managementdata (kosten/productie etc.) en I-Presto/Zorgstuur
voor de kwaliteitsindicatoren IGZ en ZiZo).

NIAZ  kwaliteitssysteem /accreditatietraject
Kwaliteitszorg moet verankerd zijn in de organisatie van een zorginstelling.
Er moet binnen de organisatie sprake zijn van een verbetercultuur, waarin
iedereen alert is op verbetermogelijkheden en die ook aangrijpt. De 'Plan-
Do-Check-Act cyclus' vormt de rode draad door het hele NIAZ-accredita-
tieprogramma. 

Het NIAZ zegt vooraf niet hóe de instelling haar kwaliteitssysteem moet
hebben ontwikkeld, maar geeft wel richting aan middels het gebruik van
de Kwaliteitsnorm Zorginstellingen 2.4, die gebaseerd is op het INK-ma-
nagementmodel. 

Door de aanvraag voor eerste accreditatie in 2006 te verzenden is de
koers voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening
binnen het Laurentius Ziekenhuis uitgezet. De hoofddoelstelling voor de
komende jaren is en blijft: “verbeteren” en daarmee samenhangend trans-
parantie (laten zien hoe onze kwaliteit tot stand gebracht wordt) en struc-
tuur aanbrengen door middel van kwaliteitssystemen (borgen).

Het afgelopen jaar stond in het teken van concrete verbeteractiviteiten vol-
gens de PDCA-cyclus om de NIAZ-accreditatie te bestendigen. Eind de-
cember 2012 leverde de organisatie bij de accrediterende instantie (NIAZ)
de voortgangsrapportage aan ten behoeve van het werkbezoek op 27 fe-
bruari 2013. Tijdens dit werkbezoek werd een toets uitgevoerd op het door
het ziekenhuis geschreven actieplan bij de eerder geconstateerde “tekort-
komingen”. De nog openstaande punten werden tijdens het laatste werk-
bezoek omschreven als adequaat opgepakt, waarmee het ziekenhuis in
de volle omvang voldoet aan de heraccreditatiestatus.

In 2013 is de ontwikkeling ingezet naar een nieuwe Accreditatienorm
NIAZ, namelijk het Qmentum. Hierbij worden veldnormen voor de diverse
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organisatieonderdelen/-processen leidend. Het ziekenhuis heeft eind 2013
aangegeven dat het volgende accreditatiebezoek op die leest geschoeid
zal zijn, waardoor in 2014 vanuit een strakke tijdsplanning kan worden ge-
werkt aan realisering van de veranderde normstellingen, maar ook de ver-
anderende benadering van kwaliteitsborging in de gehele organisatie. 

Kwaliteitsorganisatie
Naast twee kwaliteitscommissies (Commissie Kwaliteit Medische Staf en
Commissie Integrale Kwaliteitsbevordering Medische Zorgprocessen) kent
het Laurentius Ziekenhuis ook een Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid. 
Deze stuurgroep is ingesteld om naast het vaststellen van het beleid ook
de voortgang op de gebieden Kwaliteit en Veiligheid (op basis van Kwali-
teitsnorm Zorginstellingen 2.4 van NIAZ) NTA 8009:2011, elf zorgthema’s
van VMS-Zorg, indicatoren en wet- en regelgeving op de gebieden kwali-
teit en (patiënt)veiligheid te monitoren en daar waar nodig bij te sturen. 
In 2013 is een discussie ontstaan over de plaats van deze stuurgroep bin-
nen de organisatie, inclusief het bijbehorende palet aan bevoegdheden/
werkzaamheden.
Deze stuurgroep zal in 2014 heringericht worden tot een kleinere, slag-
vaardigere, kerngroep met daaronder “subcommissies” voor de operatio-
nele zaken op het gebied van kwaliteit en (patiënt)veiligheid.

Kwaliteit als vanzelfsprekendheid
Kwaliteitszorg wordt soms nog ervaren als iets dat er bij komt, boven op
het dagelijks werk. En over het algemeen heeft men het met die dagelijkse
werkzaamheden en verplichtingen al druk genoeg. 
In de te realiseren verbetercultuur is het verbeterproces en het borgen van
kwaliteit juist onderdeel van het dagelijks werk. In 2013 is binnen de orga-
nisatie wederom een stap in die richting gezet door te investeren in de ver-
dere implementatie van onderdelen als Zorgpadontwikkeling, Veilig
Incident Melden inclusief het analyseren van meldingen, veiligheidsron-
des, 5S trajecten, Prospectieve Risico-inventarisaties etcetera.  

Beroepsinhoudelijke kwaliteit
De uitwerking van kwaliteitszorg vanuit medisch-inhoudelijk perspectief
heeft binnen het Laurentius Ziekenhuis concreet gestalte, maar ook een
vervolg gekregen.  Door uitwerking van (zorg)processen in een “zorgke-
ten” hebben er binnen die (zorg)processen, op basis van risico-inventari-
saties en/of interne audits, verbeteractiviteiten plaats gevonden. Verdere
implementatie van deze manier van werken rond zorgketens / zorgproces-
sen is een vast onderdeel binnen het te volgen kwaliteitstraject, maar ook
in relatie tot het ontwikkelen van een VMS-cultuur van Patiëntveiligheid. 

In het verslagjaar 2013 bleek wederom uit in - en externe toetsing dat de
eerder in gang gezette interventies op de gebieden gedrag, veiligheid en
cultuur het beoogde effect hebben opgeleverd. Tijdens de verschillende
toetsingen werd ook in 2013 geconstateerd dat eerder benoemde risico’s
in het gehele proces zijn teruggebracht tot hooguit nog minor verbeterpun-
ten. De eigen bevestiging van de geboekte voortgang werd ook bevestigd
tijdens het IGZ-jaargesprek.
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Transparantie en verantwoording / meten is weten / kwaliteitsvenster 
Intern worden processen en bijbehorende indicatoren zichtbaar gemaakt.
Daarnaast wordt in het kader van de te maken jaarplannen gewerkt met in-
dicatoren. Aan de hand van deze indicatoren wordt, met verdere borging
van de P&C-cyclus, continu gemeten en via de MARAP, verantwoording af-
gelegd over de uitgevoerde activiteiten. In aansluiting op de rapportage
worden continu afwegingen gemaakt om over te gaan tot verbeteractivitei-
ten.

In dit kader vinden binnen de organisatie structureel patiëntentevreden-
heidsonderzoeken plaats binnen alle poliklinieken en alle zorgafdelingen.
In 2013 zijn we als ziekenhuis ook gestart met het meten van de CQ-index-
lijsten kliniek en polikliniek door Mediquest.

In het kader van transparantie heeft het ziekenhuis in 2013 een actieve bij-
drage geleverd aan de totstandkoming van het NVZ-kwaliteitsvenster. Dit
kwaliteitsvenster zal voor het eerst in 2014 gepubliceerd worden.

Dat de zorg, die de organisatie aanbiedt, voldoet aan de kwaliteitseisen
die daaraan gesteld worden door diverse externe partijen blijkt o.a. uit de
in 2013 ontvangen erkenning als screeningscentrum voor darmkanker on-
derzoek, de predicaten kwaliteitsziekenhuis voor heup- en knievervangin-
gen en dikke darmkanker, het topzorgpredicaat Prostaatkanker en het
Mammacare-lintje.

Procesbeschrijvingen / Zorgpaden 
Zorgketens, (deel-)processen en de daaraan gekoppelde procedures,
protocollen en voorschriften worden continu in kaart gebracht. Tijdens
deze uitwerking worden de noodzakelijke risico-inventarisaties (SAFER’s)
uitgevoerd op de overgangsmomenten tussen de verschillende deelpro-
cessen. Hierdoor worden mogelijke risico’s / knelpunten in het patiënten-
proces inzichtelijk, waarna ze direct aangepakt of als verbeteractiviteit
weggezet worden, welke op een later tijdstip aangepakt worden. Door
deze aanpak blijven we invulling geven aan de noodzaak om cliëntgericht
werken te vertalen in verbeteringen in patiëntenlogistiek en bedrijfsvoering.

In dit traject blijft het wenselijk c.q. noodzakelijk om de interacties met de
1e en 3e lijn daarin te betrekken, maar ook om te komen tot patiëntenparti-
cipatie.  

Relatie kwaliteit met andere initiatieven
De aandacht ligt niet enkel op het NIAZ-kwaliteitssysteem, maar er blijft
ook ruim aandacht voor de samenhang met andere onderwerpen c.q. af-
delingen. Te denken valt hierbij aan Communicatie, Klachtenbemiddeling
en –afhandeling, ARBO (Traject Veiligezorg®, Risico Inventarisatie & Eva-
luatie), Milieu, Meldingen Incidenten Patiëntenzorg/Veilig Incident Melden
(MIP/VIM) en veiligheid als onderdeel van een VeiligheidsManagementSy-
steem etcetera. 
Monitoring / bewaking blijft plaatsvinden vanuit de Stuurgroep Kwaliteit en
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Veiligheid. Vanaf 2008 is er voor het VMS-Zorgprogramma aansluiting ge-
zocht bij het netwerk Patiëntveiligheid Zuid Nederland, waardoor het Zie-
kenhuis gebruik kon en kan maken van de expertise/themabijeenkomsten
van de landelijke organisatie, nu overgenomen door NVZ/NFU, maar ook
binnen het netwerk kennis, ervaringen en best practices met collega zie-
kenhuizen kan wisselen. 
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Kwaliteitsbeleid 
ten aanzien van patiënten

Ten aanzien van dit aspect valt, aanvullend op de voorgaande informatie
over het kwaliteitsbeleid, aan te geven dat er binnen het Laurentius Zie-
kenhuis in het verslagjaar 2013 structureel tevredenheidsonderzoeken
hebben plaatsgevonden binnen alle verpleegafdelingen (16) en alle polikli-
nieken (31). De waardering hierbij is voor verpleegafdelingen 8,5 (was in
2012 8,3) en voor de polikliniek 8,0 (was in 2012 7,9).

Concrete verbeteractiviteiten, die op basis van deze tevredenheidsonder-
zoeken zijn doorgevoerd, hebben onder andere betrekking op privacy, 
bejegening, informatieverstrekking, comfort in wachtkamers en de wacht-
tijden.

Kwaliteit van zorg blijkt in het Laurentius Ziekenhuis onder andere uit de
verdere ontwikkeling en verbetering van eerder genomen initiatieven op
basis van landelijke ontwikkelingen en behoeften, die in deze regio nog
niet bestonden. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen rond het Acute
Zorgplein, de integratie van Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp.

Kwaliteitsbeleid in relatie tot (patiënt)veiligheid vanuit VMS
Ten aanzien van dit aspect valt, aanvullend op de bovenstaande informatie
over het kwaliteitsbeleid, aan te geven dat er in het Laurentius Ziekenhuis
in het verslagjaar 2013 structureel is gewerkt aan de verschillende onder-
delen vanuit het VMS-programma.
De eisen waaraan we als ziekenhuis dienen te voldoen op basis van de
Nederlands Technische Afspraak (NTA 8009-2011) zijn onderdeel van de
implementatie kwaliteitsnorm zorginstellingen 2.4 waar we in het kader van
onze NIAZ-heraccreditatie invulling aan hebben gegeven. 
Dat we dit op een juiste wijze hebben gedaan, blijkt uit de behaalde her-
accreditatie waar de VMS-certificering deel van uitmaakt. Naast de imple-
mentatie van de NTA binnen de organisatie is er in 2013 verder gewerkt
aan implementatie en borging van de tien zorginhoudelijke thema’s die
deel uitmaakten van het landelijke programma.

Voorkomen van wondinfecties na een operatie

Binnen dit project is er volop aandacht voor onder andere de preopera-
tieve huiddesinfectie, het dragen van bivakmutsen, beperkingen van het
aantal deurbewegingen en preoperatief ontharen. Ook de tijdige antibioti-
catoediening wordt continu gemonitord en bij afwijkingen bijgestuurd.
Daarnaast maakt ook het voorkomen van hypothermie bij de patiënt deel
uit van alle maatregelen. De procesmaten worden continu gemonitord en
teruggekoppeld aan de verantwoordelijken, waarbij de landelijke doelstel-
ling nagenoeg voor alle ingrepen wordt behaald.
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Voorkomen van lijnsepsis en de behandeling van ernstige sepsis
Aan het registreren van ingebrachte centraal veneuze lijnen, het voldoen
aan de richtlijnen bij het inbrengen en het toepassen van zowel de resusci-
tatie- als managementbundel bij ernstige sepsis is in het verslagjaar veel
aandacht besteed. Dit resulteert in 0 lijnsepsis gevallen bij de ingebrachte
lijnen op de Intensive Care. Voor de overige afdelingen geldt dat naleving
en volledige registratie gerealiseerd dient te worden.
De behandeling van ernstige sepsis door middel van de resuscitatie- en
managementbundel is geïmplementeerd binnen de IC- en SEH-afdeling.

Vroege herkenning en behandeling van vitaal bedreigde patiënt
In het verslagjaar is het beleid rond een SIT-organisatie en het bijbeho-
rende beleid geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Binnen de orga-
nisatie functioneert het Spoed Interventie Team op een adequate manier
en heeft ertoe geleid dat de vitaal bedreigde patiënt in een vroeg stadium
herkend wordt en er gestart wordt met behandeling door de hoofdbehan-
delaar. Ondersteuning vanuit het SIT wordt hierbij geboden en indien
noodzakelijk nemen zij de lead in de behandeling over.

Medicatieverificatie bij opname en ontslag

Vanaf de introductie van dit thema wordt medicatieverificatie toegepast bij
alle electieve patiënten die via de Preklinische Screening binnenkomen.
In 2013 is medicatieverificatie bij alle opnames, zowel electief als spoed,
geïmplementeerd. Voor een beperkt deel van de organisatie (30%) geldt
ook dat er gewerkt wordt met de medicatieverificatie bij ontslag door de
apothekersassistent. In 2014 zal de landelijke doelstelling van 85% uitge-
voerde medicatieverificatie bij ontslag worden bereikt.

Kwetsbare ouderen

Binnen de organisatie is de screening op delier, vallen, ondervoeding en
fysieke beperkingen samen met het toepassen van proactieve behandel-
interventies geïmplementeerd op alle verpleegafdelingen.
Er is in het Laurentius Ziekenhuis gekozen om dit toe te passen bij alle pa-
tiënten van 65 jaar en ouder in plaats van de in de bundel gekozen groep
van 70 jaar en ouder.
In 2014 zal er verhoogde aandacht zijn voor de registratie van vereiste  
interventies op basis van de screeningsuitkomsten.

Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen

Dit thema is opgepakt door de vakgroep Cardiologie en is in het verslag-
jaar gewerkt aan de verdere ontwikkeling en implementatie van een regi-
stratiemodule om alle aspecten uit de bundel vast te kunnen leggen en
aan een regionaal protocol voor huisartsen, ambulance en ziekenhuizen.
De bundel wordt toegepast binnen de vakgroep Cardiologie, registratie
van alle in de bundel voorkomende indicatoren is onderdeel in de vak-
groep EPD voor de Cardiologie. 2014 Zal worden gebruikt om deze regi-
stratie verder te optimaliseren ten behoeve van volledig betrouwbare
uitkomsten.
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Vroege herkenning en behandeling van pijn
Er wordt gewerkt met een ziekenhuisbreed pijnprotocol, waarbij screening
van pijn geschiedt middels de NRS-scorelijst. Wordt toegepast bij alle
postoperatieve patiënten, maar ook bij acute pijn op SEH en bij kinderen
en chronische pijn. Sturen op de indicatoren vindt plaats door het aanrei-
ken van de scores per maand aan het management ten behoeve van ver-
beteractiviteiten. Er is op basis van de uitkomsten gestart met
aanpassingen in het pijnprotocol, om het percentage pijnscore >7 te kun-
nen beïnvloeden. In afdelingsgebonden scholingen worden de medewer-
kers geschoold in de principes van pijnbehandeling bij de voor hen van
toepassing zijnde patiëntengroepen.

High Risk medicatie; klaarmaken en toedienen van parenteralia

Op afdelingsniveau zijn door de Apotheek workshops gegeven, waarbij de
aandacht gericht wordt op het juist klaarmaken en toedienen van medica-
tie, maar ook op de risicovolle momenten die er op afdelingsniveau te on-
derscheiden zijn binnen het medicatieproces. Hierbij is er niet enkel
aandacht voor de hygiënische aspecten, maar ook voor de eventuele
schadelijke gevolgen van de medicatie bij verkeerde toepassing. Hieraan
gekoppeld is ook de noodzaak om te komen tot dubbel-check bij berei-
ding en toediening van High Risk medicatie.

Verwisseling van en bij patiënten

Dit thema is opgepakt binnen de organisatie en maakt ook deel uit van de
aspecten die voortvloeien uit de TOP 1, 2, 3 aanpak. Er wordt gewerkt van-
uit een ziekenhuisbrede procedure patiëntenidentificatie. 
Zodra de implementatie van alle bij TOP 1, 2, 3 behorende aandachtspun-
ten binnen de “snijdende” specialismen gerealiseerd is, wordt dit ook uit-
gerold naar alle overige specialismen. Wordt al gedaan bij MDL.

Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik jodiumhoudende
contrastmiddelen

Binnen het ziekenhuis wordt al enkele jaren gewerkt volgens de CBO-richt-
lijn uit 2007. Deze richtlijn is door de Commissie Integrale Kwaliteitsbevor-
dering Medische Zorgprocessen (IKMZ) vertaald naar een praktische
werkversie. In 2013 is actualisering van het bestaande protocol op basis
van het VMS-thema afgerond en de registratie van indicatoren is opgezet
ten behoeve van monitoring, verbetering en verantwoording. Implementa-
tie van het geactualiseerde protocol, de bijbehorende registratie en de
borging heeft in 2013 zijn afronding gehad. Monitoring op naleving, reali-
seren van 100% naleving, is speerpunt voor 2014.

Te ondernemen acties in 2014

In 2014 zal de organisatie ten behoeve van de aan het VMS-programma
gekoppelde doelstellingen / indicatoren een vervolg geven aan de eerder
in gang gezette activiteiten. Middels continue monitoring blijven we de
voortgang op de voet volgen en bijsturen. 
Naast deze aanpak op themaniveau zal er ook continue aandacht uit gaan
naar de elementen van de NTA 8009:2011, waarbij de focus met name zal
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liggen op Cultuur, Retrospectieve Risicoanalyse en de Prospectieve Risi-
coanalyse.

Ten aanzien van het inbedden van de kwaliteitscyclus zal in het komende
jaar veel aandacht gaan naar het realiseren van een werkwijze waarin de
veelheid aan stuurinformatie (cijfers / uitkomsten / klachten / adviezen /
verzoeken tot verbetering etcetera.) bij elkaar gebracht en in samenhang
opgepakt worden ten behoeve van het komen tot kwaliteitsverbeteringen.

Indicatoren

Indicatoren zijn er veel en talrijk in de zorg. Laurentius vindt transparantie
en verantwoording over de behaalde resultaten essentieel. Laurentius is
niet voor niets uitgeroepen tot een van de meest transparante ziekenhui-
zen in Nederland. Niettemin, het aantal indicatoren dat ziekenhuizen moe-
ten aanleveren is te groot, vergt een complexe administratie en levert de
patiënt maar in beperkte mate beter inzicht op in de keuze voor een zie-
kenhuis of zorgverlener. 

De belangrijkste indicatoren op een rijtje:

Pijn na een operatie:
• % gestandaardiseerde pijnmetingen op verpleegafdeling: 82,5%
• Pijnscore >7 op enig moment binnen 72 uur: 9,2%
Verbetertraject uitgezet ten aanzien van pijnbehandeling.

Stopmoment IV: Time-out
• 100% score in 2013

Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe
• Aantal indicatoroperaties waarbij tussen 15 en 59:59 minuten 

antibioticaprofylaxe is toegediend: 90,3%

Gescreende patiënten op polikliniek preoperatief verpleegkundig onder-
zoek
• Aantal patiënten gescreend: 3728 van de 3739 = 99,7%

Bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering heeft Laurentius ook in 2013 de inrichting van de
eigen organisatie verder aangepast aan nieuwe inzichten. Er zijn projecten
gerealiseerd met gebruikmaking van de ‘lean-management’-principes,
werkplekken zijn beter ingericht met de 5S-methode en zorglogistieke pro-
cessen zijn verbeterd. Specifiek is gewerkt aan het versterken van kwali-
teitscultuur, toegangstijden, zorgpaden, zorglogistiek radiologie, bijsturing
kosten en personeel en doorontwikkeling.  

Versterken kwaliteitscultuur

• Sinds 2011 werkt Laurentius met de 5S-methodiek om werkplekken te
verbeteren om zo de kwaliteit en veiligheid te vergroten, een Lean metho-
diek (scheiden - schikken - schoonmaken - standaardiseren - standhou-
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den). Deze methodiek blijkt een positieve bijdrage te leveren aan de kwali-
teitscultuur op een afdeling. In 2013 zijn de volgende afdelingen een 5S-
traject gestart:

• Apotheek
• Acute Opname Afdeling
• Ambulatorium
• Polikliniek oogheelkunde
• Spoedeisende Hulp
• CKCH-laboratorium
• Trombosedienst
• Dialyse Weerterbergen
• Nucleaire geneeskunde
• Facilitair bedrijf-afdelingskeuken

Hiermee komt het totaal aantal afdelingen dat met de 5S-methodiek werkt
op ca. 25.

Toegangstijden
De beschikbaarheid van medisch specialisten is bij (reumatologie bijvoor-
beeld) een ernstig knelpunt om de toegangstijd terug te dringen. In sa-
menwerking met (veelal) Maastricht UMC+ wordt getracht specialisten te
werven voor vrijkomende vacatures. Voor de reumatologie heeft dat voor-
jaar 2014 geleid tot de detachering van een reumatoloog uit Maastricht
UMC+ naar Laurentius, waardoor de toegangstijd naar verwachting bedui-
dend zal verbeteren. Ook voor andere specialismen wordt de toegangstijd
bewaakt met passende maatregelen om deze te verbeteren.
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Zorgpaden

In de voorgaande jaren is op kleine schaal gewerkt aan de ontwikkeling
van zorgpaden, maar in 2013 is dit breder opgepakt. Een ziekenhuisbreed
plan van aanpak is geschreven met onder meer de volgende doelen:
• Opleiden van specialisten en medewerkers
• Hanteren van eenzelfde methodiek
• Professionaliseren van bestaande zorgpaden
• Ontwikkelen van nieuwe zorgpaden
• Inrichten van een taskforce om sturing te geven 

In 2013 zijn er twee tweedaagse incompany trainingen verzorgd. Circa 60
medewerkers en 25 medisch specialisten zijn opgeleid voor het ontwikke-
len van een zorgpad. Daarnaast hebben twee beleidsmedewerkers een
uitgebreide externe opleiding gevolgd. Tevens is een taskforce ingericht
bestaande uit medisch specialisten en management. In 2013 zijn enkele
bestaande zorgpaden verder geprofessionaliseerd of zijn hiermee gestart.
Daarnaast zijn tien nieuwe multidisciplinaire zorgpadteams gestart met het
ontwikkelen van een nieuw zorgpad. Deze ontwikkeling zal in 2014 verder
worden voortgezet.

Zorglogistiek radiologie

Voor veel zorgprocessen is de radiologie een bottleneck: het is een
schaarse capaciteit waar veel specialismen - en huisartsen - gebruik van
maken. In 2013 was vooral de wachttijd voor MRI en CT problematisch. In
2013 is de personele formatie van het MRI-/CT-team uitgebreid en is de
huidige MRI vervangen door een nieuw apparaat. Enerzijds verlopen som-
mige onderzoeken nu sneller, anderzijds heeft de nieuwe MRI meer moge-
lijkheden waardoor de vraag naar onderzoeken gestegen is. Met name
door de fors stijgende vraag is het niet gelukt om de wachttijd te verminde-
ren; eind 2013 was de wachttijd nog steeds 3 à 4 weken. Voor 2014 zijn er
plannen om de bedrijfstijd voor zowel CT als MRI verder uit te breiden om
toch een kortere wachttijd te kunnen realiseren.

Bijsturing

Gaandeweg 2013 bleek dat er minder patiënten Laurentius bezochten dan
verwacht. Daarom is een zogeheten bijsturingsoperatie in gang gezet om
de kosten en personele inzet in het ziekenhuis terug te dringen. Het beleid
was erop gericht om medewerkers baanzekerheid te geven, maar daar te-
genover flexibiliteit te vragen waar het de specifieke werkzaamheden be-
treft. Deze bijsturingsoperatie is succesvol verlopen en heeft ertoe geleid
dat de totale formatie van 1156 fte medio 2013 is teruggebracht naar 1130
fte per 1 januari 2014.

Doorontwikkeling

In het ziekenhuis is sturing van zorgprocessen enerzijds en de efficiënte
inzet van beschikbare middelen anderzijds cruciaal. In 2013 is Laurentius
daarom gestart met een traject om de organisatie op afdelingsniveau aan
te passen en te komen tot een andere indeling van afdelingen, die meer
recht doen aan de proces- en capaciteitssturing. In 2014 is de medezeg-



29Laurentius in 2013

genschap over dit traject afgerond en naar verwachting zijn najaar 2014
alle managers en medisch managers geplaatst binnen de nieuwe struc-
tuur.

Vooruitblik
Voor 2014 verwachten we de volgende accenten in beleid en bedrijfsvoe-
ring:
• Uitrol van de herziene afdelingsindeling binnen het ziekenhuis.
• Topstructuur voor de organisatie herijken op basis van de nieuwe

afdelingsindeling en de noodzaak sneller in het operationele 
proces te kunnen bijsturen als de productieontwikkeling daartoe 
aanleiding geeft.

• Bouw van nieuwe operatiekamers, Spoedeisende Hulp, IC en 
overige functies start feitelijk in het voorjaar en zal gedurende 
2014 en 2015 doorgaan.
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Toezicht op het beleid 
en resultaten

Governance
In dit hoofdstuk doet het Laurentius Ziekenhuis verslag van de inrichting
van ons bestuur, het toezicht daarop en de (organisatie van) de bedrijfs-
voering. Als organisatie die wordt gefinancierd uit semi-publieke middelen,
hechten we er sterk aan inzichtelijk te maken op welke wijze wij omgaan
met de aan ons toevertrouwde middelen.

Normen voor goed bestuur en governance
Het Laurentius Ziekenhuis hanteert de Zorgbrede Governancecode. Er zijn
geen uitzonderingen die gemaakt worden op de code, evenmin wordt de
code afwijkend uitgelegd. Hieronder wordt per onderdeel van de code kort
weergegeven op welke wijze Laurentius hier invulling aan geeft.

Externe evaluatie Raad van Toezicht 
Uitgangspunt bij het handelen van de Raad van Bestuur en Raad van Toe-
zicht binnen het Laurentius Ziekenhuis is de Zorgbrede Governancecode.
De Raad van Toezicht heeft in 2013 een externe evaluatie laten plaatsvin-
den uitgevoerd door de Governance University. Ter voorbereiding op deze
evaluatie is gesproken met de leden van de Raad van Toezicht, de Raad
van Bestuur en de ambtelijk secretaris Raad van Toezicht. 
Met name is aan de orde gekomen: 
1. De informatievoorziening aan de Raad van Toezicht
2. De samenstelling van de Raad van Toezicht en haar commissies
3. Werkwijze van de Raad van Toezicht en samenwerking met de 

Raad van Bestuur
Ook de reglementen, werkwijzen en statuten zijn bezien bij deze evaluatie.

Na deze evaluatie is geconcludeerd dat de Raad van Toezicht in nauwe
samenwerking met de Raad van Bestuur handelt naar hetgeen beschre-
ven is in de Zorgbrede Governancecode doch dat zaken her en der, vanuit
ieders positie, iets aangescherpt zouden kunnen worden, met name in sta-
tuten en reglementen. Een en ander is verwoord in een implementatieplan
waarmee de Raad van Toezicht al eind 2013 voortvarend aan de slag is
gegaan. In de eerste helft van 2014 zullen naar verwachting alle voorko-
mende opmerkingen vanuit de evaluatie geïmplementeerd en uitgevoerd
zijn.

Leden van de Raad van Toezicht binnen het Laurentius Ziekenhuis hebben
algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten. Zij zijn maatschappelijk ac-
tief en beschikken over relevante netwerken. Zij hebben inzicht in de ont-
wikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de
ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en
de zorgfunctie van Laurentius Ziekenhuis Roermond in het bijzonder. 
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Gedurende het verslagjaar zijn geen wijzigingen opgetreden in de samen-
stelling van de Raad van Toezicht. 

De Zorgbrede Governancecode schrijft tevens voor dat de persoon van de
accountant periodiek wisselt. De Raad van Bestuur en de Raad van Toe-
zicht hechten hier ook aan. Met het oog op de continuïteit van het toezicht
en het opbouwen van kennis over het ziekenhuis bij de accountant is er
voor gekozen in 2014 te bezien of er van bureau dan wel van contactper-
soon gewisseld zal worden. De komende verslagperiode buigt het audit-
comité zich over een eventuele onderhandse aanbesteding in deze.

Het Laurentius Ziekenhuis waardeert het gedachtegoed achter de code
zeer en biedt volledige openheid en dialoog met belanghebbenden ten-
einde het strategisch beleid goed vorm te geven en de risico’s binnen de
organisatie te benoemen. 

Afstemming met de medische staf vindt gestructureerd een maal per twee
weken plaats in een overleg tussen Raad van Bestuur en medisch stafbe-
stuur. In dit overleg komen strategische onderwerpen aan de orde, maar
ook onderwerpen van tactisch/operationeel niveau worden ter agenda op-
gevoerd. Bij dit laatste dient gedacht te worden aan onderwerpen op ge-
bied van kwaliteit en veiligheid, medische inhoud en dergelijke. Voor
financiële onderwerpen heeft de Raad van Bestuur een maal per maand
een overleg met de door de medische staf ingestelde ‘stafmaatschap’.
De Raad van Toezicht komt tweemaal per jaar bijeen met het stafbestuur,
alsook met de ondernemingsraad en cliëntenraad.

Overige aspecten
Op de volgende punten kent de Governancecode een regeling:

Werkingssfeer
Het Laurentius Ziekenhuis valt onder de werkingssfeer van de code en res-
pecteert deze dan ook. Laurentius kent als rechtsvorm de stichting en
maakt geen aanspraak op dispensatie voor toepassing van de code.

Verantwoording
Het tweede hoofdstuk van de code stelt het afleggen van verantwoording
centraal. De zorgorganisatie wordt als maatschappelijke onderneming ge-
positioneerd, met de daarbij behorende plichten, zoals het bieden van ver-
antwoorde zorg en betaalbare zorg. Laurentius onderschrijft de in de code
genoemde punten en voert deze ook in de praktijk uit. De zorg die het Zie-
kenhuis verleent voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria, getuige onder
meer de ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie. Uitkeringen die niet passen
binnen het doel van de organisatie, vinden uiteraard niet plaats. En dat het
Ziekenhuis zo effectief en doelmatig mogelijk werkt, blijkt onder meer uit
de jaarlijkse productiviteitstoename.

Dialoog met belanghebbenden
Laurentius kent een nauwe betrokkenheid van de cliëntenraad bij tal van
aspecten van de zorgverlening en de daaraan gerelateerde dienstverle-
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ning, zoals voeding en schoonmaak. Laurentius heeft evenwel nog niet
een door Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vastgesteld overzicht
van de belanghebbenden bij de organisatie en de wijze waarop zij betrok-
ken worden bij besluiten. Het wettelijk kader van onder meer de WMCZ en
WOR is hierbij uiteraard wel leidend en wordt ook toegepast. Zoals elders
aan de orde komt, transformeert Laurentius naar een public value organi-
satie waarin we de belangen van alle stakeholders en onze organisatie in-
tegraal afwegen. 

Informatieverstrekking
De raadpleging van de belanghebbenden vindt uiteraard plaats bij de in
de code genoemde onderwerpen. Thans worden Ondernemingsraad,
Stafbestuur en Cliëntenraad de facto als de terzake relevante belangheb-
benden aangemerkt en met hen wordt dan ook het in de code voorge-
schreven overleg gevoerd.
Voor de Raad van Toezicht is een informatieprotocol van kracht dat leidend
is voor de agendavorming.

Het recht van enquête
Het enquêterecht is statutair toegekend aan ‘een orgaan dat de cliënten
van de instelling vertegenwoordigt’. Concreet betekent dit dus dat het
recht is toegekend aan de Cliëntenraad. Daarmee voldoet Laurentius ook
op dit punt aan de wettelijke transparantie-eisen.

Verantwoording aan belanghebbenden
Het Laurentius Ziekenhuis benutte in het verleden het (model van het)
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording om verslag te doen van
het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Gebruikmaking van dit do-
cument stelt belanghebbenden in staat op een uniforme wijze het preste-
ren van een zorgorganisatie te leren kennen en te vergelijken. Voor de
zorgorganisatie heeft het document als voordeel dat in één document alle
relevante verantwoordingsinformatie bijeengebracht kan worden.
Een steeds belangrijker onderdeel van de openbare verantwoordingsinfor-
matie zijn de kwaliteitsindicatoren over de zorgverlening in Laurentius. Ook
deze indicatoren publiceert Laurentius, in overeenstemming met de daar-
voor geldende kaders. Nu het Jaardocument niet meer verplicht wordt
voorgeschreven, hanteert Laurentius, in elk geval voor het onderhavige
verslagjaar, wel nog het model als leidraad bij de inrichting van het direc-
tieverslag.

Daarnaast belegt het Laurentius Ziekenhuis met grote regelmaat publieks-
avonden en medewerkersbijeenkomst waarbij het beleid van het Lauren-
tius Ziekenhuis door de Raad van Bestuur wordt toegelicht.
Ook heeft de Raad van Bestuur in 2013 een aantal malen dialoogsessies
belegd met interne stakeholders. Hierbij worden beleidsvoornemens in
een vroeg stadium met de Raad van Toezicht, het Stafbestuur, het zieken-
huismanagementteam, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de ver-
pleegkundige adviesraad besproken in een open sfeer met respect voor
ieders inbreng. Daarnaast publiceert het Laurentius voor de stakeholders
van belang zijnde informatie open en transparant op haar website. 
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In 2013 werd het Laurentius door Elsevier van een pluim voorzien als een
van de transparantste ziekenhuizen van Nederland.

Externe accountant
In het Laurentius Ziekenhuis wordt de accountant benoemd en ontslagen
door de Raad van Toezicht, conform de Governancecode. Ook is de ac-
countant aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening bij de plenaire
Raad van Toezicht. Eveneens conform de code rapporteert de accountant
gelijkelijk aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft de statutaire bestuursbevoegdheid over de or-
ganisatie en is daarmee eindverantwoordelijk voor het presteren van de or-
ganisatie. Periodiek vindt er formeel en informeel overleg met de Raad van
Toezicht plaats, waarin de risico’s van en financiering voor de zorgorgani-
satie besproken worden. 
In 2011 heeft de Raad van Toezicht voorts de klokkenluidersregeling vast-
gesteld, waarna ook de ondernemingsraad hiermee heeft ingestemd. 

Benoeming, ontslag en beloning van de Raad van Bestuur
Conform de Governancecode stelt de Raad van Toezicht de omvang van
de Raad van Bestuur vast en regelt de Raad van Toezicht de benoeming,
het ontslag en de vergoeding voor de Raden van Bestuur. De incompatibi-
liteiten van toezichthouders en Raden van Bestuur zijn statutair vastge-
legd.  Aangezien het Laurentius Ziekenhuis als rechtsvorm de stichting
kent, worden geen aandelen toegekend aan Raden van Bestuur of toe-
zichthouders. Evenmin verstrekt Laurentius leningen of garantiestellingen
aan haar Raden van Bestuur buiten de normale bedrijfsvoering.

Belangenverstrengeling
De in de Governancecode opgenomen regels ten aanzien van belangen-
verstrengeling worden door Laurentius nageleefd en zijn verankerd in de
statuten van de organisatie. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vervult zijn functie in overeenstemming met de Go-
vernancecode en binnen de kaders van de statuten. In zijn toezichthou-
dende werkzaamheden ziet de Raad in het bijzonder toe op onder meer
de strategie en de daaraan verbonden risico’s, de opzet en werking van
de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslag-
legging en kwaliteit en veiligheid van zorg.

Bijzondere besluiten van de Raad van Bestuur behoeven goedkeuring van
de Raad van Toezicht. In het Laurentius Ziekenhuis is aan deze goedkeu-
ring onderworpen:
• Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen
• Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stich-

ting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
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voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een derde verbindt

• Oprichting en ontbinding van rechtspersonen
• Aangaan, wijzigen en beëindigen van samenwerkingsovereen-

komsten met en de deelneming in andere rechtspersonen, als-
mede aanvaarding, wijziging en beëindiging van bestuursschap
van zodanige rechtspersonen

• Aanvragen van faillissement en surseance van betaling
• Aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen
• Vaststelling en wijziging van het strategisch ziekenhuisbeleids-

plan
• Aangaan van geldleningen waarvan het bedrag uitgaat boven 

een door de Raad van Toezicht bepaalde limiet
• Strategische beslissingen en ingrijpende wijzigingen in de orga-

nisatie
• Wijziging van de statuten.

Met de leden van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks een gesprek over
diens functioneren gevoerd. Ook evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks
zijn eigen functioneren, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De
relatie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht wordt eveneens
jaarlijks besproken en geëvalueerd. De statuten kennen voorts de regeling
dat leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid worden gesteld in-
formatie in te winnen bij functionarissen in de organisatie.

Benoeming, ontslag, samenstelling en deskundigheid
De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Toe-
zicht, waarbij statutair is geregeld dat de zittingsduur van een lid maximaal
twee perioden van vier jaren is. 
De Raad van Toezicht let bij zijn samenstelling op de vereiste deskundig-
heden en in het bijzonder op deskundigheid ten aanzien van zorg en fi-
nanciën. De werving geschiedt op basis van een openbare profielschets,
waarbij interne gremia in de gelegenheid worden gesteld op deze profiel-
schets te reageren alvorens deze wordt vastgesteld door de Raad.
Binnen Laurentius is eveneens geregeld dat een nieuw lid van de Raad
van Toezicht een introductieprogramma doorloopt, zoals hiervoor beschre-
ven.

Honorering
De honorering van de Raad van Toezicht-leden wordt vastgesteld door de
Raad van Toezicht en is niet afhankelijk van het presteren van de organisa-
tie. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen evenmin aandelen of
rechten daarop. De Raad van Toezicht volgt hierin volledig het NVTZ-ad-
vies ‘honorering Raden van Toezicht van zorginstellingen’

Onafhankelijkheid
De eisen aan de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht
in de Governancecode worden door het Laurentius Ziekenhuis volledig na-
geleefd. 
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Belangenverstrengeling
Toezichthouders dienen in een voorkomend geval melding te maken van
belangenverwevenheid tussen persoonlijke belangen en de belangen van
de organisatie waarop toezicht wordt gehouden. In voorkomende gevallen
handelt de Raad van Toezicht conform de Governancecode.

Raad van Bestuur
In het verslagjaar is het bestuur van 1 januari tot en met 31 december 
gevoerd door 
• de heer mr. drs. G.A.M. Thiadens, Voorzitter Raad van Bestuur 
• de heer drs. R.M. Schipper, lid Raad van Bestuur

Het Laurentius Ziekenhuis kent met ingang van 2013 een twee-
hoofdig collegiaal bestuur dat wordt aangesteld door de Raad 
van Toezicht. 

Bezoldigingsbeleid
Het bezoldigingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van de NVZD. 
De heer Thiadens wordt bezoldigd op basis van de Beloningscode Raden
van Bestuur in de zorg (BBZ) Dit is een integraal arbeidsvoorwaarden-
pakket. Bij de vaststelling van het inkomen van de Raad van Bestuur is re-
kening gehouden met de zogeheten ‘Balkenende norm’. 
Met het oog op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Raad
van Toezicht en het streven van de Rijksoverheid de beloning in de semi-
publieke sector te modereren is deze regeling toegepast. Er is een toeslag
toegekend, die past binnen de kaders van de BBZ. 
Voor de primaire arbeidsvoorwaarden regelt de BBZ het totale jaarsalaris.
De vaststelling van het jaarsalaris heeft plaatsgevonden via de volgende
beslisstappen. De Raad van Toezicht bepaalt de complexiteit en de im-
pact van de instelling. Dit is een score op vijf elementen waarvan de eind-
score is afgezet tegen de omvang van de omzet van de instelling. Hieruit
vloeit een totaalscore welke correspondeert met salarisschalen. Tot slot is
dit salaris met een percentage verhoogd op basis een vijftal risico’s.

In het verslagjaar heeft een beoordeling van de Raad van Bestuur door de
Raad van Toezicht plaatsgevonden. Met de Raad van Bestuur is geen bo-
nusregeling overeengekomen bij zijn aanstelling en de Raad van Toezicht
heeft in het verslagjaar geen uitkeringen toegekend die afhankelijk zijn van
gerealiseerde prestaties.

Een vertrekregeling is niet overeengekomen met de Raad van Bestuur. 

Transparantie-eisen
De WTZi stelt eisen aan de besturing van zorgorganisaties. In deze para-
graaf komt kort aan de orde of de stichting Laurentius Ziekenhuis Roer-
mond aan deze eisen voldoet. 

De eisen die aan de bestuursstructuur worden gesteld, zijn:
Er is een Raad van Toezicht 
Aan deze transparantie-eis wordt voldaan.
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Geen dubbelfuncties van Raden van Bestuur en toezichthouders
Aan deze transparantie-eis wordt voldaan.

Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling 
Aan deze transparantie-eis wordt voldaan.

Er is een conflictregeling 
Aan deze transparantie-eis wordt voldaan.

Een zorginstelling moet in de statuten opnemen wie een enquêteverzoek
bij de Ondernemingskamer kan indienen. 
Aan deze transparantie-eis wordt voldaan.

Er is inzicht in de samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen 
Aan deze transparantie-eis wordt voldaan.

Er is een adequate financiële administratie 
Aan deze transparantie-eis wordt voldaan.

Bedrijfsvoeringbeslissingen voldoen aan interne regels, wettelijke, statu-
taire en contractuele juridische verplichtingen 
Aan deze transparantie-eis wordt voldaan.

De zorgactiviteiten van de instelling worden onderscheiden van de overige
activiteiten van de instelling 
Aan deze transparantie-eis wordt voldaan.

Het Laurentius Ziekenhuis heeft een Raad van Toezicht ingesteld, waarvan
de samenstelling is opgenomen in de Bijlagen bij dit jaardocument. De
werkzaamheden van de Raad van Toezicht zijn middels reglement en in
statuten vastgelegd. Een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling is aan-
wezig.

Nevenfuncties
Per lid van de Raad van Bestuur wordt hieronder een overzicht gegeven
van diens nevenfuncties:

De heer mr. drs. G.A.M. Thiadens
Opgegeven nevenfuncties:
1. Lid provinciale raad volksgezondheid in Limburg
2. Lid bestuurscommissie kwaliteit en organisatie NVZ 
3. Arbiter in het scheidsgerecht ziekenhuizen
4. Voorzitter bestuur stichting RK Kerkhof Groningen 
5. Auditor Nederlands instituut kwaliteit ziekenhuizen NIAZ Utrecht 
6. Voorzitter gebruikersraad van de  NIAZ Utrecht
7. Lid commissie van beroep van de NIAZ Utrecht 
8. Lid bestuur stichting Rode of Burger weeshuis 
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De heer drs. R.M. Schipper
Opgegeven nevenfuncties:
1. Vice-voorzitter Raad van Toezicht Bislife
2. Consultant In-Hospital Consult
Deze nevenfuncties zijn bekend bij de Raad van Toezicht en hebben de in-
stemming van deze Raad. Alvorens de Raad van Bestuur een nevenfunc-
tie aanvaardt, wordt dit voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van
Toezicht, zodat deze in de gelegenheid is om te beoordelen of sprake is
van belangenverstrengeling. 

Raad van Toezicht
In het verslagjaar is de Raad van Toezicht gevoerd door onderstaande
leden. 

De heer mr. G.J.H.M. Wagemans
Managementadviseur en Toezichthouder/Commissaris

Aandachtsgebied
• Strategie en samenwerking partners
• Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
• Vertegenwoordiging Raad van Toezicht

Nevenfuncties
• Juni 1997 - heden: Vice-voorzitter Bestuur Pensioenfondsen AMF en 

BFM
• September 2003 - heden: Lid Bestuur Instituut Asbest Slachtoffers (IAS)
• Januari 2006 - heden: Lid Raad van Commissarissen Parkmanagement

LWV
• Januari 2008 - heden: Vice voorzitter Raad van Commissarissen MTB
• Juni 2008 - heden: Lid Bestuur Waterschap Roer en Overmaas
• Januari 2009 - heden: Voorzitter Raad van Toezicht Laurentius 

ziekenhuis Roermond
• Oktober 2010 - heden: Lid Adviesraad IKL
• Augustus 2011 - heden: Voorzitter Bestuur Regiobranding 

Zuid-Limburg
• Januari 2013 - heden: Vice voorzitter Raad van Commissarissen

Continium Kerkrade

Eerste benoeming
1 september 2008

Tweede benoeming
1 september 2012

Huidige termijn
1 september 2012 – 1 september 2016
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De heer drs. J.L.H.H. Kunnen
Algemeen directeur Westrom (tot 1 februari 2013)

Aandachtsgebied
• Algemeen bestuurlijke aangelegenheden, bedrijfsvoering, financiën
• Lid benoemd op voordracht van de Cliëntenraad
• Lid auditcommissie

Nevenfuncties
• Lid Klachtencommissie Meldpunt seksueel misbruik RKK
• Lid Raad van Toezicht De Meent Groep
• Lid Raad van Toezicht Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg

Eerste benoeming
1 september 2008

Tweede benoeming
10 januari 2012

Huidige termijn
1 januari 2012 - 1 januari 2016

Mevrouw drs. A.M.A. Meijs
Eigenaar Praktijk Anke Meijs en in dat kader voorzitter Raad van Bestuur
a.i. van Zorggroep Charim.

Aandachtsgebied
• Algemeen bestuurlijke ontwikkelingen en strategie 
• Zorginhoudelijke ontwikkelingen en kwaliteitsbeleid

Nevenfuncties 
• Voorzitter Raad van Toezicht VVT instelling Marente
• Lid Raad van Toezicht Revant Revalidatiecentrum (tot 1/1/2013)

Eerste benoeming
1 april 2011

Huidige termijn  
1 april 2011 – 1 april 2015

De heer drs. P.H. Beijers
Raad van Bestuur Laverhof

Aandachtsgebied
• Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
• Lid auditcommissie

Overige nevenfuncties
• Lid kunstcommissie gemeente Mill en St. Hubert
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Eerste benoeming
1 april 2011

Huidige termijn
1 april 2011 - 1 april 2015

De heer mr. drs. M.S. Tenge
Financieel directeur Q-Park Beheer BV

Aandachtsgebied
• Financiën
• Voorzitter auditcommissie
• Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
• Bedrijfsvoering en commercialisering

Nevenfuncties
• Adviseur HVM Plasma Ltd. te Praag

Eerste benoeming
1 september 2008

Tweede benoeming
10 januari 2012

Huidige termijn
1 januari 2012 – 1 januari 2016
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Beleid en bedrijfsvoering
Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Duurzaam werken krijgt voor Laurentius langs verschillende wegen invul-
ling. Laurentius wil graag medewerkers duurzaam inzetbaar maken en
houden. Samen met de Ondernemingsraad is daartoe het project Duur-
zaamheidsagenda HRM gestart dat in 2014 wordt afgerond. Duurzaam
werken krijgt ook invulling rondom de nieuwbouw door zo veel mogelijk
gebruik te maken van duurzame energie, ook door de inpassing van het
gebouw in een duurzame omgeving. Wat betreft afvalstoffen en waterver-
bruik gaat Laurentius verantwoord om met de omgeving zoals het monito-
ren van het geproduceerde afval en het waterverbruik. Duurzaamheid is
ook terug te voeren op lokale dienstverleners waarbij te denken valt aan
het voorkomen van transportkosten en milieubelasting. 

Sociaal jaarverslag: top employer
In 2012 werd Laurentius voor het eerst als Top Employer gecertificeerd. In
2013 is het keurmerk geprolongeerd. Het Top Employers Institute verricht
jaarlijks onderzoek naar HR-beleid en arbeidsvoorwaarden uitgevoerd
onder een groot aantal werkgevers in Nederland. Het CRF Institute heeft
de arbeidsvoorwaarden getest op de volgende criteria: primaire arbeids-
voorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden, training & ontwikkeling,
carrièremogelijkheden en cultuurmanagement.
Alle deelnemende organisaties moeten voldoen aan strikte eisen om het
Top Employers keurmerk te mogen ontvangen. De antwoorden van Lau-
rentius zijn door Grant Thornton, een onafhankelijke auditorganisatie, ge-
audit om de validiteit van het proces te garanderen. 

Verzuim: bedrijfsgezondheidszorg en verzuimcijfers
In 2013 is onder begeleiding van bureau Falke & Verbaan een nieuwe visie
op verzuim geïmplementeerd, te weten: ‘ziekte overkomt je, verzuim is een
keuze’. Verzuim is in deze visie een resultaat van een keuzeproces en blijkt
in belangrijke mate beïnvloedbaar te zijn. Deze nieuwe visie op verzuim
wordt sinds het voorjaar 2013 ook in Laurentius gehanteerd. Of een mede-
werker een keuze maakt om te verzuimen wordt in belangrijke mate be-
paald door de sociale omgeving. Het werk is een belangrijke component
van deze sociale omgeving. Factoren als arbeidstevredenheid, productie-
motivatie en de verzuimgelegenheid binnen het ziekenhuis spelen dan ook
een belangrijke rol bij verzuim.
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Verzuimcijfers
2012 2013

Verzuimcijfer  Laurentius 4,6% 3,77%
Verzuimcijfer branche ziekenhuizen 4,3% 4,1%
Meldingsfrequentie 1,4 1,35
WIA-instroom 3 8

Aangezien in het nieuwe verzuimbeleid de regie van de verzuimbegelei-
ding primair ligt bij de leidinggevende èn het verzuimcijfer is gedaald, is
de inzet van de bedrijfsarts afgenomen. De bedrijfsarts houdt in 2013 vier
ochtenden per week spreekuur.

Arbobeleid
Laurentius is sinds een aantal jaren doelbewust en structureel bezig het
bewustzijn rond veiligheid, welzijn en gezondheid binnen de organisatie te
versterken. De (afdelings-)managers spelen hierin een cruciale rol. Het is
aan hen om samen met de medewerkers veiligheid, welzijn en gezondheid
binnen de afdelingen tot een vast aandachtspunt te maken.

Medewerkersonderzoek
Laurentius wil gebruik maken van de kracht en kennis van zijn medewer-
kers. Het medewerkersonderzoek meet of de medewerkers zich thuis voe-
len in de organisatie. Onderwerpen als betrokkenheid en bevlogenheid
zijn belangrijke aandachtspunten in deze. Bevlogen en/of betrokken me-
dewerkers maken het verschil binnen Laurentius en zijn hierdoor een be-
langrijke pijler voor organisatiesucces.
In april 2013 heeft er een medewerkersonderzoek plaatsgevonden, uitge-
voerd door Effectory.

Kolom Waarde 
Vraag  Algemene tevredenheid
Score   7,1
Benchmark Ziekenhuizen Algemeen 7,2
Respons 57,6%
Aantal verzonden 1619
Aantal ontvangen 932

De resultaten zijn besproken met het Ziekenhuis Management Team en de
Ondernemingsraad. Daarnaast zijn de resultaten op afdelingsniveau be-
sproken en samen met de medewerkers zijn er actieplannen gemaakt om
verbeteringen in gang te zetten. Aandachtspunten zoals verbeteren van
betrokkenheid en bevlogenheid worden ziekenhuisbreed opgepakt.

Agressie en veiligheid
Het traject Veilige Zorg dat in 2008 is gestart, speelt hierbij een belangrijke
rol. Doel van het traject is om agressie te bestrijden, veiligheid te creëren
en de arbeidsomstandigheden binnen de zorg te verbeteren. Kortom het
veiligheidsgevoel van de medewerkers te vergroten. Voor 2013 was er een
subsidie “veilig werken in de zorg” beschikbaar. Deze subsidie is aange-
vraagd en toegekend. Het betrof een bedrag van €10.000,-. Deze subsidie
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is ingezet voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag”.
De training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag” is hier een belang-
rijk onderdeel van en wordt gegeven in samenwerking met bureau Luniek.
Onderwerpen die in de training besproken worden zijn: Wat is agressie?;
Wat doet agressie met jou?; vormen van agressie; de-escalatie van de ont-
stane situatie.

In 2013 zijn er 200 medewerkers die de training gevolgd hebben (in 2011
is deze training gestart). Uit de evaluatie blijkt dat medewerkers meer-
waarde van de training ervaren en dat er behoefte is aan herhaling. Het di-
gitale meldingsformulier agressie-incidenten geeft inzicht in de incidenten
die plaatsvinden in Laurentius. Invullen van dit formulier gebeurt steeds
frequenter en in 2013 werden er 55 meldingen gemaakt.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
De uitvoering van de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is vastge-
legd in de planning. Voor een aantal geplande RI&E’s geldt een uitloop in
2014. De afdelingsmanager en arbo-coördinator werken de plannen van
aanpak uit. 

Verplaatsingsbeleid
Ten gevolge van de vraaguitval c.q. productiekrimp was het eind 2013
noodzakelijk om de personele begroting bij te sturen. Om snel bij te kun-
nen sturen, zijn er interne spelregels opgesteld om het verplaatsingsbeleid
te kunnen uitrollen. Er zijn onder andere afdelingen samengevoegd en dit
leidde tot te veel medewerkers op enkele afdelingen. Op basis van de
spelregels is een aantal medewerkers, 14 in totaal, verplaatsingskandidaat
geworden met als doel intern te verschuiven naar een andere werkplek. Al
deze verplaatsingskandidaten waren eind 2013 structureel of tijdelijk intern
verplaatst.

Human Resource Development (HRD)
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de opstart van het project
‘Uitrol HRD-beleid”. Items die worden uitgewerkt zijn: 
• Uitrol Leermanagementsysteem (LMS)/Leerplein
• Visie op leren ontwikkelen, beschrijven en implementeren
• Interne kennisdeling/kennismanagement
• Samenwerking externe partijen op het gebied van HRD
• Afdelingsgebonden vaardigheden en eisen
• Vernieuwde aanpak opstellen opleidingsbegroting
• Leren en ontwikkelen binnen facilitair bedrijf vormgeven

Het jaar 2013 was ook het jaar van de scholingspunten. Verpleegkundigen
zijn verplicht 22 scholingspunten per jaar te behalen. In 2013 heeft dit 
geleid tot een toename van scholingsactiviteiten en het nemen van eigen
verantwoordelijkheid hierin. De inzet van e-learning voor het scholen van
verpleegtechnische handelingen in combinatie met praktijktoetsing is 
gestart in 2013 en wordt verder ontwikkeld en uitgebreid met nieuwe 
thema’s.
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Bijlage personalia
In deze bijlage treft u de samenstelling per ultimo 2013 aan van diverse
gremia en organen van Laurentius.

Raad van Bestuur
Dhr. mr. drs. G.A.M. Thiadens, voorzitter
Dhr. drs. R.M. Schipper, lid
Mw. J.F.M. Leurs, secretaris

Raad van Toezicht
Dhr. mr. G.J.H.M. Wagemans, voorzitter
Dhr. drs. J.L.H.H. Kunnen, vice-voorzitter
Mw. drs. A.M.A. Meijs
Dhr. drs. P.H. Beijers, lid
Dhr. mr. drs. M.S. Tenge, lid

Management
Dhr. ir. G. Biesmans, Manager Facilitair Bedrijf 
Dhr. M.F.M. Ehlen, Stafafdelingsmanager Financiën en Control 
Dhr. mr. dr R.G.H.G. Kerff, Bestuursadviseur / Stafafdelingsmanager 
Beleidsondersteuning
Mw. F.M.J. Koninkx - Rulkens, Manager Bedrijfsvoering Zorg
Dhr. J.J.M. Pirovano, Stafafdelingsmanager HRM
Mw mr. A.M.E. Westerbeek, Manager Bedrijfsvoering Zorg

Medische staf
Naam specialist Voorletters Specialisme
Aaldering * mw. K.N.A. internist-hematoloog
Anderson * J.M.E. anesthesioloog
Baardwijk van mw. A.A.W. radiotherapeut
Bell * A.V.R.J. chirurg
Berg van den A.G.M psychiater
Bergmans * dr. M.G.M. gynaecoloog
Boer den * dr. M.O. internist
Bonnemayer * J.M.G.C. oogarts
Boorsma * mw. S. internist
Borgh van der * R. cardioloog
Boumans R.F.J. SEH-arts
Brouns mw. M.H.H. 2e ziekenhuisapotheker
Bruin de * M.J.F.M. uroloog
Bus * P.J. maag-darm-lever-arts
Claessens mw. G.H.T. basispsycholoog
Cleef mw. S. SEH-arts
Crobach * P.S.J.R. oogarts
Dekkers * G.H.G. orthopeed
Delescen mw. M.H.J. SEH-arts
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Deserno * W.M.L.L.G. radioloog
Dijke van * mw. B.J. medisch microbioloog
Drabbe mw. N.R.G. ziekenhuisapotheker
Eekers * mw. P.J.E. neuroloog
Essen van mw. J.J.M. fertiliteitsarts
Finaly-Marais * mw. C. chirurg
Fransen mw. S.A.F. chef de clinique Chirurgie
Frederiks * R.M.A. anesthesioloog
Gaykema mw. O.M.A. ziekenhuisapotheker
Gilles * mw. R. nucleair geneeskundige
Göbel * E.J.A.M. cardioloog
Goede de * E.B. maag-darm-lever-arts
Gonera * E.G. neuroloog
Goor van * mw. dr. M.P.J. neuroloog
Haan de * E.F.A. chirurg
Haarsma * S.M. orthopeed
Hanekom J.H. kinderarts
Heemskerk* J. chirurg
Helvoirt-Jansen van mw. M.J.C.E. kinderdiabetesarts
Henszen * mw. dr. M.M.M. K.N.O.-arts
Heuft-Dorenbosch * mw. dr. E.L.J. reumatoloog
Hoep * L.S. K.N.O.-arts
Hohmann mw. K.J. psychiater
Hoogmoed J. geriater
Houtmeyers * G. internist
Hubregtse mw. T. kinderarts
Huitema * J.J. internist
Janssen P.K.C. ziekenhuisapotheker
Jiang * H.H.L. chirurg
Jong de-Straková mw. Z. chef de clinique Reumatologie
Jonkers-Bos mw. R. kinderarts
Kaufmann B.G. ziekenhuisapotheker
Kengen * R.A.M. nucleair geneeskundige
Kessing * P.H.L. radioloog
Klinkenberg mw. R.M.C. SEH-arts
Korten * dr. A.G.G.C. neuroloog
Laak ter mw. M. neurochirurg
Laan van der * R.T. radioloog
Laurin * dr. Th. kaakchirurg
Leijtens * J.W.A. chirurg
Lijnen * R.L.P. dermatoloog
Lohman * B.G.P.M. klinisch patholoog
Lunde * R. longarts
Maassen * R.L.J.G. anesthesioloog
Medaer * R.H.J. neuroloog
Migchelbrink R.T.M. klinisch psycholoog
Mijzen mw. E.J. intensivist
Moonen-Delarue * mw. M.W.G. gynaecoloog
Mulder * R.J.A.B. gynaecoloog
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Mulken van * J.M.J. orthopeed
Neer van * dr. P.A.F.A. dermatoloog
Nes van * E. cardioloog
Nooteboom F.G.C.A. intensivist
Nopens mw. H. intensivist
Opdenakker * mw. G. radioloog
Pathmamanoharan * S. internist
Peerenboom * P.J.H.A. cardioloog
Peeters-Fleer * mw. Y.M. anesthesioloog
Pennings * dr. H-J. longarts
Pernot mw. H.F.M. revalidatiearts
Pinto * mw. T.L. reumatoloog
Pitz * mw. dr. C.C.M. longarts
Poel van de * mw. M.H.W. internist
Potgieter dr. S.T. kinderarts
Raaijmakers mw. J. kinderarts
Rafiqpoor * A.K. anesthesioloog
Ramselaar A.C.P. dermatoloog
Raven G. SEH-arts
Rupa * R.P. klinisch patholoog
Sala * L.J.M. longarts
Sannen * mw. G. radioloog
Sauren mw. L. klinisch fysicus
Schellart mw. M. SEH-arts
Schelven van * R.M. internist
Schijns O.E.M.G. neurochirurg
Schneider * mw. I.G. anesthesist-intensivist
Schouteten * L.A.A. anesthesist-intensivist
Schülin * mw. dr. T. medisch microbioloog
Schyns-Soeterboek * mw. A.A.J.G.M. neuroloog
Sebregts * B.P. uroloog
Smals G.L.M. psychiater
Smet de * P.M.A. orthopeed
Souren mw. D.A.P.B.M. GZ-psycholoog
Stefelmanns * mw. C.M.H.J.J. anesthesioloog
Stiphout van * R.S.A. radioloog
Strackke R.P. revalidatie-arts
Straetmans J.M.J.A.A. chef de clinique KNO
Thissen * mw. C.A.C.B. dermatoloog
Timmermans mw. P.F. ziekenhuisapotheker
Unen van * J.M.J. chirurg
Vanagt W.Y.R. kindercardioloog
Vandoninck * mw. dr. V. uroloog
Verheggen mw. A.W.M. geriater
Vernimmen * R.C.J. oogarts
Verspaget mw. M. SEH-arts
Vogt dr. M.H.J. klinisch chemicus
Vries de dr. J.E. klinisch chemicus
Wassen * M.H.M. orthopeed
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Welters * C. plastisch chirurg
Werter * C.J.P.J. cardioloog
Wetzels mw. A. intensivist
Willems-Bloemer * mw. L.H. K.N.O.-arts
Willig * A.P. klinisch patholoog
Wilting R.M. intensivist
Wingen * mw. C.B.M. gynaecoloog
Wirtz * dr. J.J.J.M. internist
IJspeert J.W. kinderrevalidatiearts
Zagwijn-Welten mw. H.J.M. poliklinisch apotheker
Zundert van M.H. klinisch psycholoog
Zwaan * mw. I.M. gynaecoloog
Zwarts F.W.E.J. psychiater
* vrijgevestigd

Ondernemingsraad
Mw. V. van der Zwet - Slotenmaker, voorzitter,
verpleegkundige Afdeling A2 Orthopedie
Dhr. N. Lenssen, vice-voorzitter, 
radiodiagnostisch laborant gespecialiseerd angio
Mw. L. Krauth, secretaris, 
medewerker operationele Inkoop
Dhr. R.M.M. Claessen, toegevoegd DB-lid, 
senior verpleegkundige PAAZ
Mw. P.R.J.  Bömers - Bongers, 
medisch maatschappelijk werker
Dhr. R.T.H. Eggels, 
verpleegkundige spoedeisende hulp/acute opname
Dhr. D. Groot, 
teamcoördinator Hart/Longfunctieafdeling
Mw. Y.P.A. Heijmans,
teamcoördinator interne geneeskunde
Mw. M.G.J. Joosten, 
senior OK-assistent
Mw. M.H.P. Joosten, 
vakspecialist productieapotheek
Mw. S.E.G.M.  Joosten - Huijskens, 
Laboratorium assistent medische microbiologie 
Mw. M.C.W.  Mesman, 
teamcoördinator oncologie
Dhr. P.M.H. Weijers, 
projectleider catering
Mw. S.A.M.J. van Wijk, 
Deskundige infectiepreventie
Toegevoegd als ambtelijk secretaris: mw. E.J.G. Vossen
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Cliëntenraad
Dhr. Th. Hoekjan, voorzitter
Mw. A, van der Loo, vice-voorzitter
Mw. O. Kilkens, lid
Dhr. T. van Pol, lid
Dhr. H. Schuurman, lid   

Verpleegkundige adviesraad
Dhr. K.J. van den Broek, voorzitter, 
senior verpleegkundige PAAZ
Mw. R.P.G.  Ruijten - Driessen, vice-voorzitter, 
verpleegkundig specialist oncologie 
Mw. D.H.H. Hintzen, 
coördinator HRD
Mw. S.G. van der Loo, 
teamcoördinator longgeneeskunde
Dhr. P.E.F.M. Mertens, 
verpleegkundige spoedeisende hulp/acute opname
Mw. M. Vaesen - Op ’t Eijnde, 
oncologieverpleegkundige
Mw. W.M.C. Weijers, 
IC-verpleegkundige
Toegevoegd als secretariële ondersteuning: 
mw. S.P.M.J. Leppers, secretaresse IC
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Laurentianen 
aan het woord
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Specialist

‘Kwaliteit en veiligheid speerpunten’
55

Beleidsmedewerkers

‘Goed op weg met zorgpaden’
57

Bouwcoördinator

‘We bouwen voor de toekomst’
59

Werkgever 

‘Werk moet een uitdaging zijn’  
61

Werknemer

‘Dankbaar werk op poli oncologie’
63

Vrijwilliger

‘Luisterend oor voor de patiënt’
65

Patiënt

‘Laurentius zet zich echt 
op de kaart’

53
Patient en zorg

HRM

Kwaliteit

Bouw
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Raad van Toezicht

‘Warm ziekenhuis in de voorhoede’
67

Medische staf

‘Zorg in regio zo breed mogelijk 
houden’

69

Ondernemingsraad

Een strategische partner
71

Cliëntenraad

‘Oudere mensen belangrijke 
doelgroep’  

73

VAR

‘Zoek dialoog en gebruik 
elkaars kennis’

75

Raad van Bestuur

‘Altijd alert en proactief blijven’ 
77/79

Governance en
medezeggenschap
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Patiënt prijst Laurentius in acht uur-journaal aan  
‘Meniscus en hartfalen goed behandeld’

Harry Jacobs (59), politieman, was 26 jaar toen hij voor
een meniscusoperatie de Roermondse OK van binnen
zag. “Het gevolg van een sportblessure die ik opliep
met het politie-voetbalelftal tegen Duitse collega’s.
Nee… het was niet de tegenstander. Ik vertrapte me.”

De keuzes voor de behandeling waren snel gemaakt.
Voor Harry Jacobs was Laurentius vanzelfsprekend.
”Je kreeg gewoon een arts toegewezen. Dokter 
Schuermans was de operateur. Prima hoor. Dat ging
toen zo.”

“Een zaal met zes mannen, weet ik nog.  Vooral reuze
gezellig. We hadden een goed contact met de verple-
ging. Je kon niet meteen uit bed na zo’n operatie. Met
een meniscus lag je wel veertien dagen in het zieken-
huis.  Maar we hadden het dik voor mekaar. Voor 
’s avonds was er een glaasje bier geregeld. Niet te
gek, maar dat zou natuurlijk nu niet meer kunnen. We
zorgden toen voor onze eigen verdoving!” 

De tijden veranderen, ook voor Harry Jacobs.  Ruim vijf
jaar geleden  - de meniscus was alweer bijna vergeten
- werd hij geconfronteerd met hartfalen. Ernstig genoeg
om te worden doorverwezen naar het Catharina Zie-
kenhuis in Eindhoven voor een open hartoperatie. “De
hartkleppen zijn gerepareerd. Maar hartritmestoornis-

sen zijn in mijn geval niet echt op te lossen. Ik merk het
door vermoeidheid, bij het trappen lopen of fitnessen.
Pilletjes en een pacemaker helpen enigszins. Die
pacemaker was aanvankelijk in Eindhoven uitwendig
aangebracht wegens een beschadiging van de AV-
knop. Dat hoorde ik in Roermond waar de pacemaker
later inwendig is geplaatst.”

Dat brengt Harry Jacobs op de communicatie tussen
Roermond en Eindhoven en uiteindelijk met de patiënt.
Je ziet een ontwikkeling dat je tegenwoordig meer over
jezelf wordt geïnformeerd. Over mijn behandelend car-
dioloog Werter ben ik zeer tevreden. Wat ik belangrijk
vind: als ik hem nodig heb, is hij er. En anders blijken
zijn collega’s op hoofdlijnen goed op de hoogte. “

Harry Jacobs is in Roermond-Swalmen een bekende
stadgenoot. Zeven jaar is hij in Roermond raadslid ge-
weest, daarvoor vijf jaar in Swalmen. Wat heeft dat met
het ziekenhuis te maken? Harry Jacobs heeft een leuke
anekdote: “Ik zat in een commissie om een bezoek van
minister Ab Klink aan Roermond te regelen. Maar, ik
kon er zelf niet bij zijn, omdat ik op het moment su-
prême in het ziekenhuis lag. Voor de minister geen pro-
bleem, hij kwam me opzoeken. Voor Laurentius
natuurlijk een mooie gelegenheid om de contacten met
Den Haag te verstevigen. Alleen het personeel had het

Harry Jacobs uit Swalmen kent Laurentius
vanaf zijn jongste jeugd, maar zoals ieder
ander komt hij er liever als bezoeker dan als
patiënt. Toch is ook hij de dans niet ont-
sprongen. Laurentius was de voor de hand
liggende keuze toen een meniscus op-
speelde, op latere leeftijd belandde hij in het
Roermondse ziekenhuis wegens hartfalen.
Met zijn verhaal haalde hij drie jaar geleden
nog het acht uur-journaal .



extra druk, want de afdeling moest natuurlijk spik en
span zijn!”

Jacobs is zeer te spreken over de manier waarop het
ziekenhuis zich weet te verkopen. “Laurentius zet zich
echt op de kaart door het behoud van zorg in de regio.
Laurentius is goed in samenwerken, innoveren - kijk
ook naar de nieuwbouw  - en profileren.”

Van profileren weet Harry Jacobs alles. Met zijn behan-
delend specialist Werter heeft hij drie jaar geleden nog
in het acht uur-journaal mogen ‘optreden’. Het thema
was toen samenwerking van regionale ziekenhuizen
met grote ziekenhuizen. Roermond werd toen als voor-
beeld gesteld in relatie tot Eindhoven. 

Harry Jacobs wist de toon wel te zetten. “Weet je, het
was niet nieuw voor mij. SBS6 en L1 heb ik ook over de
vloer gehad. Dan ging het over mijn vak. Ik ben politie-

man en werk bij de Vreemdelingendienst. De media
hebben daar wel eens vragen over…”
De kernpunten van het ziekenhuis onderschrijft Harry
Jacobs van harte. “Aandacht? Ja. Er gaat veel posi-
tieve aandacht naar de mensen. Deskundigheid? Ja.
Het getuigt ook van deskundigheid als je weet aan te
geven waar je grenzen liggen. Respect?  Ja. Maar res-
pect moet van twee kanten komen. Optimisme? Ja.
Denken in oplossingen. Als die er niet meteen zijn
wordt dat ook besproken. Het is van belang om te
weten waar je aan toe bent.”

Harry Jacobs tot slot: “Laurentius is klachtgericht en
klantvriendelijk. Dat lezen we zelfs in de krant. Een re-
gionaal ziekenhuis kan veel, maar ook niet alles alleen.
Je zult keuzes moeten maken. Samenwerking is een
sterk punt. Laurentius is goed voor de mensen en pa-
tiënten. Ik heb me er altijd thuis gevoeld!”
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‘Kwaliteit moet leidend zijn in de zorg’  
Zorgverleners moeten elkaar aanspreken

De internist/endocrinoloog Van Schelven is 12 jaar aan
het ziekenhuis verbonden, waarvan vijf jaar voorzitter
van de Commissie Kwaliteit. Gevraagd en ongevraagd
geeft de commissie advies aan het stafbestuur.  

In het omgaan met de verbeteradviezen heeft de com-
missie geadviseerd om de managementorganisatie
verantwoordelijk te maken voor de vervolgacties van 
visitaties en audits. 
“De rapportage hiervan moet dus in de toekomst pri-
mair naar de medisch- en afdelingsmanager gezonden
worden in plaats van de vakgroepen of individuele
specialisten. Daarnaast heeft het hoger management
de verantwoordelijkheid om te controleren of een en
ander adequaat wordt opgepakt.” 

Wat betreft de ICT is de commissie niet verder geko-
men dan het signaleren van het probleem waar het
gaat om het inventariseren van knelpunten kwaliteits-
beleid. “De commissie heeft geen oplossing kunnen
bedenken tegen de achtergrond van technische onmo-
gelijkheden en prioriteitsstelling van de afdeling ICT
(invoering EPD).”

Over het beïnvloeden van kwaliteitscultuur is besloten
om over dit onderwerp in 2014 een dagsymposium te
houden voor de staf.

Daarnaast is veel gesproken over de verschillende
taken en verantwoordelijkheden van de verschillende
commissies en groepen die zich in het ziekenhuis
bezig houden met kwaliteit en veiligheid. “Op basis van
de meningsvorming hieruit zal in 2014 een organisatie-
verandering worden doorgevoerd.”

Ook aan de orde is geweest hoe het aantal zorgpaden
in het ziekenhuis is uit te breiden en hoe de zorgpaden
te gebruiken bij kwaliteitsbewaking en capaciteitsma-
nagement. Uiteindelijk hebben drie vakgroepen deel-
genomen aan een landelijke workshop en is een
cursus voor zorgpadontwikkeling georganiseerd in
huis, door Bureau Ondersteuning bestuur (BOS). In
een zorgpad stem je onderdelen van zorg af op de pa-
tiënt. De vraag is: Wat heeft die patiënt nodig en hoe
zijn we georganiseerd? Een zorgpad is met name be-
doeld voor die aandoeningen, waarbij er sprake is van
een grote groep patiënten of voor aandoeningen met
een chronisch karakter. 

In de commissie Kwaliteit zijn ook de rapporten over de
HSMR en onverwacht lange opnameduur kritisch be-
sproken. “Op basis van de uitkomst van het eerste rap-
port is besloten te adviseren een aantal personen te
vragen onderzoek te doen naar mogelijke oorzaken
van verrassende uitkomsten met betrekking tot de

“Kwaliteit moet leidend zijn in de zorg. Be-
langrijk is de intrinsieke motivatie”, geeft
voorzitter Ronald van Schelven van de Com-
missie Kwaliteit van Laurentius aan. De com-
missie heeft in het verslagjaar drie thema’s
opgepakt en de staf hierover geadviseerd:
omgaan met verbeteradviezen van visitaties,
audits en de zichtbare zorgindicatoren; het
inventariseren van ICT knelpunten bij het
kwaliteitsbeleid; en het beïnvloeden van de
kwaliteitscultuur.



sterfte bij patiënten die zijn opgenomen met een pneu-
monie.”

In Laurentius staat kwaliteit hoog op de agenda in alle
geledingen. Kwaliteit leeft tot in de haarvaten van het
hele ziekenhuis. Er is een Commissie Kwaliteit, er is
ook een Stuurgroep Kwaliteit. De Raad van Bestuur
richt zich op kwaliteitsbeleid en ook de Raad van Toe-
zicht hecht daar zeer aan. En het gaat uiteindelijk altijd
om de patiënt. “De klant is koning!”

“Kwaliteit in de zorg herkent de patiënt van dichtbij in
de verpleegkundige en medisch-specialistische zorg.

Maar kwaliteit klinkt ook door in andere diensten, in ap-
paratuur en gebouwen. Maar hoe maak je kwaliteit lei-
dend in de zorg? Kwaliteit ligt verankerd in het
systeem. De zorgpaden zijn een goed voorbeeld. Kwa-
liteit zie je ook terug in de servicegerichtheid. Neem de
patiënt die voor bloedprikken komt. Die zou dezelfde
dag de uitslag moeten krijgen met zonodig aansluitend
afspraken.”

Van Schelven tot slot: “Een kwaliteitsaspect in de zorg
is ook verantwoording afleggen. Zorgverleners moeten
elkaar aanspreken.”
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Efficiënte zorg voor patiënt vertaald in zorgpaden 
‘We zijn op de goede weg; dit lukt!’

Zorgpaden is de vrije vertaling van klinische paden die
het Netwerk Klinische Paden als volgt definieert: ‘Een
zorgpad is een verzameling van methoden en hulpmid-
delen dat de leden van een multidisciplinair team ertoe
aanzet werkzaamheden op en met elkaar af te stem-
men en taakafspraken te maken voor een specifieke
patiëntenpopulatie. In een zorgpad staat beschreven
wat wanneer (dag/tijd), door wie (professional) en met
welk doel wordt gedaan.’ 

Een zorgpad is met name bedoeld voor die aandoenin-
gen, waarbij er sprake is van een grote groep patiënten
of voor aandoeningen met  een chronisch karakter. 
De zorgpaden die in Laurentius lopen, zijn in willekeu-
rige volgorde: SEH (Fast Track), Oncologie (Mamma
Carcinoom e.a.), Orthopedie (Joint Care - heup - en
knievervanging ; Collum Fractuur - heupfractuur), Chi-
rurgie (Darmkanker ), Longgeneeskunde (COPD), Neu-
rologie/Geriatrie (Dementie), Interne Geneeskunde
(Diabetes), Dermatologie (Huidkanker), Urologie/Gy-
naecologie (Incontinentie en Verzakking). 

“Als je onderdelen scherper gaat belichten, zie je beter
waar het mankeert. De kunst is dat je er samen voor
zorgt dat de juiste informatie op de juiste plek terecht
komt en dat afspraken worden nagekomen”, leggen
Crins en Sanders uit.  

“Efficiëntie is een logisch gevolg van zorgpaden. Je
weet van elkaar wat gebeuren moet en je laat weg wat
niet nodig is. De patiënt staat centraal en weet zich om-
ringd door de ondersteuners, artsen, zorgverleners. Tot
en met de zorgverzekeraar die aangeeft: als het voor
de patiënt beter is, valt er met ons te praten.”

Crins en Sanders hebben de wind in de rug. Het Zie-
kenhuis Management Team en de Raad van Bestuur
zijn positief en hebben groen licht gegeven. De regie
hiervoor is weggezet in een Taskforce Zorgpaden,
waarin vier specialisten (Vandoninck, Van der Borgh,
de Vries, Rafiqpoor), een manager bedrijfsvoering
(Westerbeek), een afdelingsmanager (De Bruijn) en
een beleidsmedewerker (Kalsbeek) zitting hebben.
Wat is de taak van de Taskforce? De vier kerntaken zijn:
verdere implementatie zorgpaden stimuleren; realise-
ren van noodzakelijke randvoorwaarden, organiseren
van activiteiten om zorgpaden onder de aandacht te
laten blijven door uitwisseling van kennis en ervaringen;
volgen van ICT-ontwikkelingen. 

“Het ontwikkelen van zorgpaden is een heel dynamisch
proces.” Sanders en Crins leggen uit dat er gewerkt
wordt met multidisciplinaire zorgpadteams die het pro-
ces handen en voeten  geven. Hiervoor zijn instrumen-
ten ontwikkeld en ieder zorgpadteam wordt

Als zorgverzekeraars steeds meer vragen
om zorgpaden en Laurentius de drive heeft
om daarmee aan de slag te gaan, dan is de
weg snel gebaand. In een zorgpad stem je
onderdelen van zorg af op de patiënt. De
vraag is: Wat heeft die patiënt nodig en hoe
zijn we georganiseerd? In 2013 is een inven-
tarisatie gemaakt en dat leverde een lijst op
van 36 zorgpaden en in het verslagjaar is er
een plan van aanpak geschreven.  Beleids-
medewerkers Har Crins en Peter Sanders
weten veel van zorgpaden en er is hen alles
aan gelegen om Laurentius daarin mee te
krijgen. “We zijn goed op weg; dit lukt!”



ondersteund door een beleidsmedewerker.
Een voortvarende aanpak blijkt uit het feit dat inmiddels
60 medewerkers en 30 specialisten zijn getraind in het
werken met zorgpaden door het CBO in samenwerking
met het Netwerk Klinische Paden (Universiteit Leuven). 

Het jaar 2013 is benut om het verhaal goed op te zet-
ten. Crins en Sanders ten slotte: “We zijn goed op weg.
Nog vele zorgpaden volgen!”
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Nieuwbouw en renovatie gaan hand-in-hand
‘Ruimte voor aanpassingen houden’   

Aan het woord in Laurentius is Ger Biesmans, manager
bedrijfsvoering Facilitair Bedrijf & Bouw en verantwoor-
delijk voor de projectdirectie van de nieuwbouw/ver-
bouw. Hij is ingenieur en technisch bedrijfskundige. 

“In een wereld die snel verandert en waarin de zorg op
de schop gaat, zul je goed moeten kijken wat haalbaar
is en blijven doorrekenen. De financiële ruimte voor het
bouwplan is ongeveer 100 miljoen. Dat is al een lieve
som. Als we voor totale nieuwbouw hadden gekozen,
waren we nog 50 tot 60 miljoen verder geweest.” 

“Investeringen moeten renderen. Met 100 miljoen voor
de bouw ben je er niet. Denk ook aan andere investe-
ringen als apparatuur en ICT. Als je dat doorrekent,
kom je ergens tussen de 150 en 180 miljoen uit.”  

”Het bouwplan hebben we opgeknipt”, zegt Biesmans:
“De nieuwbouw is fase 1, en dan praten we over
10.000 vierkante meter. Dan gaat het met name om
zware ziekenhuisfuncties en om de acute zorg. De
operatiekamers, Intensive Care, Acute Opname Afde-
ling, het spoedplein en de afdeling cardiologie. “

“Binnen Laurentius is bewust gekozen om de zware
ziekenhuisfuncties te vernieuwen en vervolgens de be-
staande gebouwen waarin die zware ziekenhuisfunc-

ties nu zitten te herontwikkelen voor lichtere ziekenhuis-
functies zoals poliklinieken. De planning geeft aan dat
het eerste deel van de nieuwbouw in het vierde kwar-
taal van 2015 gereed is.” Het tweede deel met de
nieuwe hoofdentree wordt in 2016 gerealiseerd.

De start van de realisatie van fase 2, de renovatie (zo’n
28.000 vierkante meter) staat in augustus 2015 op de
agenda. 

In tijden waarin ook de zorg volop in ontwikkeling is,
komt snel de vraag boven hoeveel bedden het zieken-
huis nog moet hebben. Nu zijn dat er, zonder de PAAZ,
in totaal 280. Het aantal bedden in het ziekenhuis zal
naar verwachting verder afnemen, zeker als ook De
Zorggroep op het terrein van Laurentius een nieuw
Gasthuis neerzet dat volgens het huidige plan in 
60 bedden voorziet. In die nieuwbouw komt ook de
hele revalidatieafdeling van het ziekenhuis. 

“De Zorggroep krijgt het betreffende terrein in erfpacht,
en zorgt zelf voor alle vergunningen. Als alles volgens
plan verloopt, kan in het eerste of tweede kwartaal
2016 het lint bij het Gasthuis worden doorgeknipt”, ver-
wacht Biesmans. 

Tot slot: Hoe staan bouw en duurzaamheid in verhou-

Het bouwplan van Laurentius staat als een
huis. In het plan gaan nieuwbouw en reno-
vatie hand-in-hand,  met ruimte voor aan-
passingen in de verschillende bouwfasen.
“We bouwen voor de toekomst. Met de
nieuwbouw en renovatie zullen we toch vijf-
tien jaar weer vooruit moeten. We gaan
ervan uit dat de bouwplannen in 2018 zijn
afgerond.” 



ding tot elkaar? Biesmans daarover: “Je kunt aan alles
denken: van zonnepanelen tot aardwarmte. Op kleine
schaal passen we zonnepanelen toe op het glazen dak
tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Voor het zie-
kenhuis is onderzocht dat de huidige energiecentrale

met  twee warmtekrachtkoppelingen de komende jaren
nog de beste energievoorziening vormt. En een bijko-
mend belangrijk pluspunt is dat we honderd procent
noodvermogen hebben.”  
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Goed werkgeverschap naar menselijke maat  
‘Het werk moet een uitdaging zijn’ 

Laurentius staat ook in 2013 voor goed werk-
geverschap naar menselijke maat. Voor Lau-
rentius blijft kwalitatief hoogstaande zorg
voorop staan. Ook in een roerige tijd,  met
minder maatschappelijke zekerheden als be-
houd van werk of op termijn je AOW-uitke-
ring en pensioen. Maar ook als zuinigheid is
geboden kijkt Laurentius met een positieve
blik naar de toekomst.  “Kenmerkend blijft de
familiecultuur met een menselijke zakelijk-
heid, maar wel binnen een veranderende
context.”

Manager Human Resource Management (HRM) Jan 
Pirovano en zijn team steken niet onder stoelen of ban-
ken dat ze blij zijn met tevreden werknemers. Uit het
onderzoek door het bureau Effectory resulteerde een
score van 7.1 voor het gehele ziekenhuis en er is be-
slist nog ruimte voor verbetering per afdeling. Er zijn
dan ook actieplannen opgesteld per afdeling. Maar bij
goed werkgeverschap komt meer om de hoek kijken
dan werknemers tevreden houden. “De organisatie
vraagt om capabele werknemers die op een goede
manier de eindstreep kunnen halen. Tenslotte moeten
we met zijn allen langer werken. Laurentius heeft be-
hoefte aan medewerkers die gemotiveerd en flexibel
zijn en geprikkeld blijven door hun werk. “Het werk
moet een uitdaging zijn”, zegt Jan Pirovano.  “Mede-
werkers moeten verantwoording dragen, openstaan
voor vakgerichte scholing, en zeker ook een persoon-
lijke ontwikkeling doormaken. Immers, elke medewer-
ker beschikt over talenten die we moeten benutten om
de doelen waarvoor de organisatie staat te bereiken. 

We praten over 1600 medewerkers waarvan een groot
deel een vast dienstverband heeft en ook een deel uit-
maakt van de flexibele schil. Het verloop onder de me-
dewerkers is niet groot. We zien daardoor ook de
gemiddelde leeftijd stijgen en het aantal jubilarissen
neemt jaarlijks toe. In het denken over lifetime employ-

ment is de laatste jaren veel veranderd. Verschil tussen
jongeren en ouderen in de organisatie valt niet te ont-
kennen. We vragen steeds meer flexibiliteit van al onze
medewerkers. Het motto is: werkgarantie, maar geen
functiegarantie. Werken kan ook bij een andere werk-
gever zijn. Het is geen eenrichtingsverkeer. Laurentius
zoekt graag de dialoog met de medewerkers. “Bij
vraaguitval vertellen we dat ook aan de medewerkers.
Vervolgens gaan we de dialoog aan over wat ons te
doen staat als er minder patiënten zijn en we moeten
inkrimpen. Samen naar het bestand kijken, naar flex-
en nul-uren-contracten, en zonodig naar het samen-
voegen van afdelingen.” In 2013 zijn 14 medewerkers
verplaatsingskandidaat geworden, die inmiddels struc-
tureel of tijdelijk zijn verplaatst.   

Bij een goed HRD-beleid (human resource develop-
ment) komt heel wat kijken. Het is niet zo dat de stafaf-
deling HRM alleen zaken achter het bureau bedenkt.
Immers, beleid moet leven in het ziekenhuis en inbreng
van leidinggevenden en medewerkers is hiervoor hard
nodig. Medewerkers vragen en krijgen ook steeds
meer verantwoordelijkheid. “Die verantwoordelijkheid
voor eigen zaken zie je op verschillend vlak, zo ook
voor het roostersysteem. Vanaf 1 januari 2013 is een
module medewerkersportaal beschikbaar, waarbinnen
medewerkers de ruimte hebben om verlof te regelen of



diensten kunnen ruilen of inschrijven. Dat rooster is
voor en van de medewerkers.”  
In 2012 heeft Laurentius meegedaan aan de Top 
Employer certificering en het ziekenhuis heeft dat met
succes doorstaan. De certificering is in 2013 geprolon-
geerd. In eerste instantie ging het om primaire en se-
cundaire arbeidsvoorwaarden, training en ontwikkeling,
carrièremogelijkheden en cultuurmanagement. 

In 2013 is een nieuwe visie op verzuim geformuleerd:
ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Het beleid is
gericht op een cultuur- en gedragsverandering. Vol-
gens Jan Pirovano heeft dit ook geleid tot een daling
van het verzuimcijfer: Laurentius onderscheidt zich
gunstig binnen de ziekenhuiswereld, met 3,77 tegen-
over 4,1. Of de bedrijfsarts in beeld komt, bepaalt de
leidinggevende. 

Over de certificering van Top Employers Institute zegt
Jan Pirovano: “Noem het een APK-keuring. Je wordt
getoetst naar gemiddelde normen in Nederland. Op
het gebied van trainingen en ontwikkeling scoren we
hoog (4,3 op een schaal van 5), maar er is beslist nog
ruimte voor verbetering. 

Medewerkers ontmoeten steeds vaker patiënten die
lastig en agressief gedrag vertonen, hetgeen ook een
landelijk verschijnsel is. In 2013 hebben twee mede-
werkers van de stafafdeling HRM samen met bureau
Luniek training gegeven aan 200 medewerkers over
omgaan met lastig en agressief gedrag. In het verslag-
jaar zijn 55 gevallen van agressie gemeld. Overigens
zonder ernstige gevolgen. 
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Korte lijnen en geen drempels
‘Het is dankbaar om op de poli oncologie te werken’

Yvonne Heijmans (31) is op 1 december 2008 bij de
poli oncologie gekomen (oncologie vormt met endocri-
nologie en nefrologie de poli interne geneeskunde).
Als je dan twee jaar later tevens teamcoördinator
wordt, spreekt dat voor ambitie. “Zeker ambitieus, maar
met een open mind. Je bent meewerkend collega. Het
voelt goed als je collega’s jou de kans geven om die rol
van teamcoördinator op een prettige manier in te vul-
len. En wanneer ik ergens aan twijfel, kan ik altijd nog
terugvallen op de manager.”

“Leiding en sturing op een afdeling horen er van nature
bij. Ik durf wel te zeggen dat we een goed, zelfsturend
team vormen. De coördinatie zit voor mij in de planning
en in coachen en klankborden als daar behoefte aan
is. En notuleren hoort er bij.” 

Vanaf november 2013 is Yvonne ook nog lid van de on-
dernemingsraad. “De OR-cursus was pittig. Je hoort
veel als je in de ondernemingsraad zit. Heel interes-
sant. Op zijn tijd moet je ook kunnen zwijgen als onder-
werpen of kwesties in de ondernemingsraad komen.
Gewoon omdat ze nog niet rijp zijn om ermee naar bui-
ten te gaan. Van de andere kant krijg je vragen van col-
lega’s. Je kunt niet alleen zwijgen. Daar moet ik nog
een beetje mijn weg in vinden.”

Voor het ziekenhuis is ze 24 uur per week in touw,
waarvan vier uur ondernemingsraad. Werken en een
goede moeder zijn, kan Yvonne Heijmans prima combi-
neren. “Och”, relativeert ze: “druk hebben we het alle-
maal…”  

Het is prettig om in een kleinschalig ziekenhuis te wer-
ken. “Korte lijnen en geen drempels”, bedoelt Yvonne
Heijmans. Open en transparant, aanspreekbaarheid -
waar Laurentius zich graag mee afficheert - zijn Yvonne
Heijmans uit het hart gegrepen. Ook voor haar geldt:
de patiënt staat voorop.

“Op een poli oncologie is het patiëntencontact bijzon-
der. Je hoeft dat nauwelijks uit te leggen als je in aan-
raking komt met patiënten die een slecht-nieuwsbericht
krijgen. Het blijft moeilijk inschatten hoe de mensen
daarop reageren. Je denkt dat mensen mentaal sterk
zijn, en een uur later blijkt heel anders. Je ziet ook het
tegendeel. Mensen - van wie je dat niet direct verwacht
- die zich snel herpakken. Maar die lopen ook de gang
uit, en dan…”

“Het is dankbaar om op de poli oncologie te werken.
Het spreekt voor zich dat mensen opstandig kunnen
worden als ze ernstig ziek blijken. Als ze goede hulp
krijgen, geven ze daar veel waardering voor terug.”  

Secretaresse poli oncologie, teamcoördina-
tor en bovendien lid van de Ondernemings-
raad. Ze weet het allemaal goed te
combineren. En sinds een jaar ook nog moe-
der van een tweeling, twee prachtige mei-
den. Ze is een teamplayer, dat kan niet
anders met zes directe collega’s en acht in-
ternisten, naast de MDL-maatschap van vier
specialisten en evenveel secretaresses.
Haar naam is Yvonne Heijmans. “Het is dank-
baar om op de poli oncologie te werken.”



Over kernwaarden kan voor Yvonne Heijmans geen
misverstand bestaan. “De aandacht voor de patiënt
gaat uit van de vragen aan en van de patiënt. Je ziet
vaak dat er meer mogelijk is dan je soms denkt. Res-
pect en deskundigheid horen daarbij. En optimisme
helpt. Wat er ook aan de hand is. In positieve zin moet
je ervaren wat het betekent om te roeien met de riemen
die je hebt. En soms moet je inderdaad zeggen, hoe
pijnlijk dat kan zijn: het is wat het is.”

Nobody is perfect, weet ook Yvonne Heijmans: “Fouten
maken we allemaal. Dan kun je aardig in de rats zitten.
Maar je leert er veel van.”

Het perspectief voor Yvonne zelf, is dat ze in dit zieken-
huis wil blijven. Teamcoördinator gaat een zelfstandige
functie worden. Als ze die kans zou krijgen, gaat ze er-
voor. En als het niet zo gaat zoals ze hoopt? “Alles
heeft een reden. Dan komt er vast iets anders op je
pad. Wat het ook moge zijn.”
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Oud-Subhoofd laadt de accu op als vrijwilliger 
‘Wil nog lang een luisterend oor voor patiënten blijven’ 

Ze heeft een eigen geschiedenis. “Na  zeven jaar OK in
Roermond ben ik de kader/docentenopleiding aan de
verpleegsters hogeschool in Nijmegen gaan volgen,
gekoppeld aan praktijkervaring in Roermond. Dat
baande voor mij de weg naar subhoofd van de chirur-
gische afdeling.”

Chirurg Paul Peerenboom, weduwnaar die gezelschap
zocht, schoof vaker aan als Truus met de administratie
bezig was. Zo kan een huwelijk ontstaan dat een geluk-
kige periode inluidde van 42 jaar. Heel bijzonder na-
tuurlijk: ‘s morgens samen ontbijten en dezelfde dag
samen in de angiokamer bij een patiënt een pacema-
ker in brengen. 

“Eenmaal getrouwd heb ik na tien maanden voor een
andere baan in de zorg gekozen. Ik kreeg de kans om
bij Camillus de Opleiding te versterken. Sloot mooi aan
bij Nijmegen en de laatste periode van 34 jaar bij Lau-
rentius, waarvan de laatste 20 jaar bij cardiologie. En in
1998 ben ik met pensioen gegaan.”

Een advertentie brengt Laurentius en Truus Peeren-
boom in 2012 weer bijeen. Er bleven veertig vrijwilligers
van een grotere groep sollicitanten over. Truus Peeren-
boom hoorde daarbij.

“Ik maak deel uit van een groep die service verleent
aan MDL(maag, darm, lever)-patiënten die bij het zie-
kenhuis met een busje aankomen en naar hun plek van
bestemming worden gebracht. Later zijn we ons ook
gaan ontfermen over patiënten die naar een cardioloog
of oogarts moeten, of naar de fysiotherapie. De ser-
vicegroep en de UVV zijn uiteindelijk met elkaar ver-
groeid. We werken nu samen onder de paraplu van
vrijwilligerswerk.”

“Ik ben er zelf op dinsdag van 07:30 tot 13:00 uur. On-
gelooflijk wat je van patiënten soms in een paar minu-
ten tijd te horen krijgt. Een heel levensverhaal soms.
Dan merk je hoe belangrijk het is om een luisterend oor
voor patiënten te hebben. Als een patiënt dat in het zie-
kenhuis anders ervaart, stap ik er op af en dan ben ik
echt benieuwd wie niet of onvoldoende naar hem of
haar luistert. Een oud-maatschappelijk werker over-
kwam het. Iemand uit het vak, dus. Ik ben met hem te-
ruggegaan naar de behandelend arts. Het is goed
gekomen!”

Over de ontwikkelingen in de zorg kan Truus Peeren-
boom zich best zorg maken, en dan bedoelt ze vooral
ook de thuiszorg. “Krijgen de patiënten de zorg die ze
verdienen? Je kunt wél een beetje onderscheid maken.
Ook in het ziekenhuis. De inzet van het busje moet gel-

Een advertentie in 2012 bracht haar op het
idee om vrijwilliger te worden in Laurentius.
En dan te bedenken dat ze in dit ziekenhuis
jarenlang in de verpleging heeft gewerkt,
zelfs als subhoofd. Stilzwijgend knikt ze als
steeds weer die vraag komt of zij de vrouw
is van de chirurg die met hart en ziel aan
Laurentius was verbonden. Haar naam is
Truus Peerenboom. “Dinsdags ben ik hier
paraat. Genoeg om de hele accu op te
laden!”



den voor patiënten die het echt nodig hebben.”
Voor de patiënten die het echt nodig hebben, staat
Truus Peerenboom klaar. “Dat geeft me het gevoel: het
is mijn winkel. Binnen een fijn team van gedreven men-
sen die er trots op zijn om dit werk te doen. Ook als het
met minder middelen in de zorg moet, we blijven ons
uiterste best doen!”

Niks mooiers dan vrijwilligerswerk, als je Truus Peeren-
boom beluistert. “Zeker als je daarvoor ook de waarde-
ring krijgt en het respect, geeft dat voldoening. In alle
eenvoud.”

Voor Truus Peerenboom was haar man  Paul, die is
overleden, van hetzelfde laken een pak. Met een een-
voudig voorbeeld raakt ze de kern van wat waardering
en respect betekenen. De chirurg voelde zich niet te
groot om de platte banden van de kinderen in de straat

te plakken. Of ze kwamen vragen: “ Paul, kun jij de
wieltjes van onze skeelers repareren?” Hoho, Truus
Peerenboom vond alles goed en wel, maar dat ze haar
man met Paul aanspraken, ging haar toch te ver. “Het
is voor jullie meneer Peerenboom”, wees ze de jonge-
ren terecht.  Ze leerde de jeugd respect te hebben
voor een man die zich niet te groot voelde voor be-
scheiden vrijwilligerswerk. Uiteraard repareerde hij de
skeelers. En hij oogstte de waardering van de kinderen
die hun les hadden geleerd en voortaan netjes ‘me-
neer’ zeiden.  

Kernwaarden die het ziekenhuis graag uitdraagt, krij-
gen ook via tal van voorbeelden in het ziekenhuis hun
gezicht. “Aandacht, deskundigheid, respect en opti-
misme, hoor je om je heen. Daar moeten we met zijn
allen hard aan werken. Als je hier al zo lang komt, kun
je er zeker - en met alle plezier - over meepraten.”   
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Raad van Toezicht vervult rol als werkgever, adviseur en sparringpartner 
‘Laurentius wil een warm ziekenhuis in de voorhoede zijn!’  

“De tijd dat de Raad van Toezicht meer op
afstand opereerde, ligt achter ons. Een ac-
tieve Raad van Toezicht met een eigen ver-
antwoordelijkheid staat midden in een
wereld, die op zijn kop staat”, zo betoogt
Raad van Toezicht-voorzitter Ger Wage-
mans: “Onze inzet blijft de patiënt die recht
heeft op kwalitatief goede zorg. Met kwali-
teit en veiligheid wil Laurentius in de voor-
hoede spelen. Gelukkig zijn de financiën
goed op orde; we schrijven zwarte cijfers.
De Raad van Toezicht ziet de toekomst dan
ook positief in."

Wat is nou de positie van de Raad van Toezicht “De tijd
van alleen maar kijken of alles goed gaat, is passé”,
geeft Wagemans aan: “Zonder op de stoel van de
Raad van Bestuur te gaan zitten moet de Raad van
Toezicht goedkeuren (zoals bij de bouw). Dan heb je
nog de rol van werkgever. De ene keer moet de Raad
van Toezicht adviseren of optreden als sparringpartner,
de andere keer sta je ook voor de bewaking van wat
wel eens het  maatschappelijk belang heet. Dan ben je
als het ware het geweten namens de omgeving. We
staan in dit ingewikkeld proces als Raad van Toezicht
voor een kwalitatief en financieel goed basisziekenhuis,
voor de patiënt, de specialisten, de zorgverleners en
het ondersteunend personeel.” 

Het spreekt voor zich dat de Raad van Toezicht veel-
vuldig met de Raad van Bestuur aan tafel zit, maar ook
met gremia als de Medische Staf, de Ondernemings-
raad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Advies-
commissie. In de toekomst zal dat ook steeds meer
met externe organisaties als verzekeraars, andere
zorgsinstellingen, banken, overheid en andere belang-
hebbenden zijn. En dan gaat het samengevat over ver-
antwoorde, betaalbare zorg, waarmee Laurentius zich
kan onderscheiden. Kwaliteit, veiligheid, betaalbaar-
heid en doelmatigheid gaan hierbij hand-in-hand.
“Daarvoor moet je ook de kennis en de kunde hebben

op grond van de beste informatie uit de Umwelt. Mede
om deze reden hebben de voorzitter en vice-voorzitter
van de Raad van Toezicht het afgelopen jaar ook actief
deelgenomen aan bijeenkomsten van de landelijke Ver-
eniging van toezichthouders in de zorg. ” 

Over de bedrijfsmatige kant zegt Wagemans: “Een zie-
kenhuis is qua product een ander bedrijf dan bijvoor-
beeld een automobielfabrikant.” Als voormalig
bestuurder bij DSM en Chemelot heeft hij in het be-
drijfsleven stevig ervaren, dat de wereld continu veran-
dert en dat je moet blijven transformeren. Er is zeker
één overeenkomst: “Goed zicht op wat je klanten willen
en mét een goed gevulde beurs, want je moet je be-
wust zijn van de centen. Ze vloeien zo weg als je even
niet oppast.”

Dat is de zakelijke kant van het bedrijfsleven, waar je
als ziekenhuis ook van kunt leren. “Maar, bij een zie-
kenhuis dringen andere aspecten zich naar de voor-
grond: aandacht voor de patiënt, warmte. Daarover
hoor je wat meer als je oog en oor hebt voor de buiten-
wereld. En als ik mijn voelhorens uitsteek in de regio,
doet het deugd als mensen zeggen: Laurentius is een
warm en goed ziekenhuis. Dat gaat niet over een blitse
inrichting, maar over de mens. En daar draait het om,
de menselijke maat." 



Terug naar zijn filosofie over het ziekenhuis, bedient hij
zich graag van alledaagse vergelijkingen. “Pak Kwik-Fit
dat ondermeer synoniem staat voor perfecte autoban-
denwissels. Als ik de vertaalslag maak: Een ziekenhuis
staat synoniem voor kwalitatief goede zorg voor de pa-
tiënt. Die kwaliteit moet in evenwicht zijn met de prijs.
De behandeling moet goed zijn en efficiënt.  En de pa-
tiëntveiligheid is van groot belang. Als we fouten maken
- en waar worden geen fouten gemaakt? - bespreken
we die. Vooral om ervan te leren. Wie de schoen past,
trekke hem aan. Een patiënt moet zo mogelijk beter de
poort uitgaan dan hij erdoor binnenkwam. Ingewikkel-
der is het niet!”   

Laurentius hecht zeer aan kwaliteit en veiligheid en het
is dan ook niet voor niets dat de Raad van Toezicht de
wens van een aparte Commissie Kwaliteit en Veiligheid
in 2014 gaat invullen met de Raad van Bestuur, de
kwaliteitsfunctionaris en de medische staf. Namens de
Raad van Toezicht nemen Anke Meijs en Jo Kunnen
daarin het voortouw. 

“Laurentius is volop in beweging”, geeft ze aan:“ Er zijn
veel veranderingen en in samenhang daarmee de ver-
antwoording, ook extern.“ Meijs wijst op de overheid en
de zorgverzekeraars, en pleit er tegelijk voor dat het
niet bureaucratischer moet worden. “Bij de zorg gaat
het uiteindelijk steeds om kwaliteit, veiligheid, betaal-
baarheid en doelmatigheid. Het ziekenhuis zich wil
daarin onderscheiden en daarbij speelt ook een zekere
vorm van concurrentie.” 

Bij veiligheid - zo stipt Meijs verder aan - hoort de regi-
stratie van fouten waar je elkaar op aanspreekt, vooral
met als doel om ervan te leren en om er beter van te
worden. 

Het ziekenhuis was in 2013 betrokken bij de landelijke
pilot ziekenhuis kwaliteitszorg van de NVZ. Je speelt
dan mee in de voorhoede van verdere ontwikkelingen
en toetsbaarheid. Je krijgt daar terugkoppelingen, die
tot nieuwe aandachts- en verbeterpunten leiden. Denk
aan oplossingen voor wachtlijsten.  Kwaliteit demon-
streert zich ook in een hechte samenwerking met on-
dermeer het UMC Maastricht.

Laurentius staat te boek als open en transparant en on-
derwerpt zich aan inspecties en onderzoekers. In 2013
is dat nog eens bevestigd door een pluim van Elsevier.

Geen wetenschappelijke status, maar wel een bewijs
van landelijke waardering.  
Als we in 2013 de balans opmaken en kijken naar de fi-
nanciële barometer, kent  Laurentius een solide financi-
ële organisatie die de balans op orde heeft. Binnen de
Raad van Toezicht zijn de financiën speciaal aan-
dachtsgebied van Michiel Tenge en Peter Beijers. Lau-
rentius schrijft zwarte cijfers en  dat is niet zo gewoon in
een tijd waarin je  ziekenhuizen verlies ziet lijden en er
zelfs faillissementen dreigen. 

Wat betekent dat dan voor Laurentius? Ambities bijstel-
len. Neem de nieuwbouw. Aanvankelijk waren de plan-
nen een optelsom van wensenlijstjes. De Raad van
Toezicht- voorzitter daarover: “Die hebben we als Raad
van Toezicht uiteraard niet gehonoreerd. Het gaat er
om, dat we kijken naar wat echt nodig is voor  een
goed basisziekenhuis. Voorop blijft altijd staan de kwa-
litatieve zorg voor de patiënt. Hiertoe vinden we sa-
menwerken ook belangrijk: met huisartsen, met
zorginstellingen, met zorgverzekeraars en met andere
ziekenhuizen.”

Veranderende omstandigheden hebben snel hun in-
vloed. Als je te maken krijgt met vraaguitval, dringen
kostenbeheersing en samenwerking  naar de voor-
grond. Je zorgproduct zal toch aantrekkelijk moeten
blijven. Op het vlak van de kostenbeheersing zijn
zeker mogelijkheden: flexibiliteit van personeel, samen-
voeging van afdelingen, inkoop, maar ook het huis-,
tuin-, en keukenverhaal: je moet je steeds bewust zijn
van kosten, zoals je dat thuis ook doet. Daarnaast moet
je altijd zorgen voor voldoende reserves. 

Over de eigen grenzen heen zal Laurentius de zorg in
de regio moeten borgen en met zorgverzekeraars tot
goede afstemming moeten komen over inkopen, afge-
zet tegen prijs, volume en kwaliteit. De Raad van Toe-
zicht is zich terdege ervan bewust dat niemand een
garantie voor de toekomst kan geven. Wat doet Den
Haag? Wat doen de zorgverzekeraars? En hoe zal het
gaan met de specialisten? Komen specialisten in 2015
in loondienst of krijgen ze eigen praktijken waarnaar
het ziekenhuis doorverwijst? Het is nu nog het verhaal
van de glazen bol. 
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Stafbestuur: ‘Een gezamenlijke inspanning’
Meerjarenplan ‘In de basis excellent’ goede leidraad

Bijna drie jaar geleden alweer trad Martin Bergmans
aan als voorzitter van de Medische Staf in een roerige
tijd. “Als je in zo’n tijd ‘ja’ zegt tegen die uitdaging zet
dat druk maar het schept tegelijk een klimaat van
goodwill. We zijn met een fris team aan de slag ge-
gaan, gezamenlijk hier in huis.”

“Je merkt aan alles dat het ziekenhuis in beweging is”,
zegt Bergmans:  “De nieuwbouw natuurlijk. En de finan-
ciën die op orde moeten zijn. Maar denk ook aan het
veiligheidsmanagementsysteem. Je staat als zieken-
huis steeds meer in de picture, onder andere door de
‘oliebollenlijstjes’. Sta je laag door minder data - getal-
len - dan wil dat niet per definitie zeggen dat je het
slecht doet.“

‘In de basis excellent’ doet recht aan de normen van de
vakverenigingen; korte toegangen, patiëntvriendelijk-
heid, transparantie en openheid. Dan zijn er de speer-
punten die daar bovenop komen, geeft Bergmans aan,
zoals de TEM-chirurgie (het verwijderen van tumoren
uit de darm via de anus) waarmee Roermond in Lim-
burg voorop loopt. Andere speerpunten zijn overge-
wicht bij kinderen, hoofdpijncentrum, bekkenbodem-
centrum, bijniercentrum, slaap-waakcentrum en dialy-
secentrum. De medische staf wil met deze speerpun-

ten de toefjes slagroom zetten op de taart van excel-
lente basiszorg. 
Netwerkvorming is van belang. Op het terrein van on-
cologie is er nauwe samenwerking met het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht en met andere
ziekenhuizen, waarbij gestreefd wordt naar gelijkrich-
ting van de protocollen. Met dergelijke netwerken willen
we ervoor zorgen dat ook in de toekomst de bereik-
baarheid van de zorg binnen onze regio en de kwaliteit
ervan optimaal zijn, benadrukt Bergmans. 

“We zien steeds meer de verzekeraars de regie nemen.
Een teken ervan is het stellen van volumenormen. Maar
zijn dergelijke volumenormen wel onderbouwd? Neem
bijvoorbeeld de normen die gesteld worden voor borst-
kankerzorg. Dan zijn 50 ingrepen echt de ondergrens
voor het ziekenhuis. De Patiëntenvereniging geeft 100
aan, CZ houdt het op 150. Dat verschilt dus. Maar bo-
vendien: volumenormen zijn niet alleen zaligmakend.
Het resultaat van de behandeling zou de norm moeten
zijn. Dat betekent: meer resultaten vastleggen en die
publiceren. Zo krijgt de patiënt inzicht in de kwaliteit die
binnen de zorg wordt geleverd. Het is alleen erg lastig
om goede normen te vinden die de kwaliteit ook echt
beschrijven.

De koers die het ziekenhuis de komende
jaren gaat varen, ligt voor een belangrijk
deel besloten in het meerjarenplan ‘In de
basis excellent’ dat in 2013 verder is afge-
rond. Het stuk van de Raad van Bestuur en
de Medische Staf is een goede leidraad en
kent feitelijk geen eindversie, geeft stafvoor-
zitter Martin Bergmans aan, want ieder jaar
vindt een herijking plaats. Laurentius is
volop in beweging en de titel van het plan
geeft al aan waar dit ziekenhuis voor staat:
excellente basiszorg. “We staan voor een
gezamenlijke inspanning.” 



Wat is de praktijk? Bergmans belicht die aan de hand
van de landelijke registratie van sterftecijfers binnen
ziekenhuizen. Ziekenhuizen die daar goed op scoren
zijn best bereid deze te publiceren, maar ziekenhuizen
die onder het gemiddelde zitten niet. De reden ervoor
is dat een hogere sterfte niet wil zeggen dat de kwali-
teit minder is. Het is wel een reden om de situatie zorg-
vuldig te analyseren om de reden te achterhalen die
overigens heel legitiem kan zijn. Men wil dat liever niet
in de landelijke pers doen om niet bij voorbaat een ne-
gatief stempel op zich gedrukt te krijgen. 

De cultuur van het ziekenhuis is open en transparant.
Dat geldt ook binnen en buiten de Medische Staf. “Met
elkaar, niet los van elkaar”, beaamt Bergmans. En als
hij binnen en buiten het ziekenhuis hoort dat Laurentius
een warm ziekenhuis is, herkent hij dat. ”Laurentius
heeft een vriendelijke cultuur.”

“Die cultuur wordt ook mede bepaald door de grootte,
een ziekenhuis met korte lijnen in een regio van pak-
weg 120.000 mensen. Alleen, daardoor ben je te klein
voor een tafellaken en te groot voor een servet. Aan de
kleine kant. Je zult toch aan je normen moeten vol-
doen, moeten samenwerken en goede afspraken

maken. Je wilt de zorg zo breed mogelijk houden in de
regio.”

Een belangrijke partner vormen de huisartsen. “Over
en weer willen we goede afspraken, variërend van ver-
wijzingen, diagnostiek en terugrapportages. En wat te
denken van de ontwikkeling van het samengaan van
de Huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende Hulp.
Natuurlijk blijven er tal van andere onderwerpen:  thuis-
voeding per infuus, katheterbeleid, stomazorg, enzo-
voort.”
De wereld van de cure en de care is complex. De pa-
rameters blijven recht overeind: kwaliteit, veiligheid,
betaalbaarheid en doelmatigheid. 

Ziektekostenverzekeraars zijn de grote controleurs, ze
weten veel van ons. Vergeet de Inspectie niet, en de
NIAZ-kwaliteitsaccreditatie. We zijn met al die eisen
nadrukkelijk bezig. Dat was eerder ook zo, maar we
zijn daar door de eisen van de tijd steeds meer op
gefocust. Daar praten we als Medisch Staf ook voort-
durend over met de Raad van Bestuur. Hoe is de kwali-
teit voor de patiënten - met  de normen die daarvoor
gelden - geborgd?  
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Voor de ondernemingsraad schuilt een grote kracht in medewerkers en bestuur
‘Een strategische partner, die positief in het verhaal staat’

Vivian van der Zwet Slotenmaker maakt negen jaar
deel uit van de ondernemingsraad, waarvan zes jaar
als voorzitter. Daarmee is ze 12 uur per week in de
weer, en verder 16 uur als verpleegkundige  op de af-
deling orthopedie, gynaecologie en urologie. En niet te
vergeten is ze moeder van twee zonen en een dochter. 
In het ziekenhuis werkte ze aanvankelijk binnen een in-
terne pool. “Door wisselingen heb je minder verdie-
ping. Die ben ik bewust gaan zoeken. De onderne-
mingsraad is een echte uitdaging. Heel interessant.”
De hersencellen worden behoorlijk geprikkeld, weet
Vivian. Het gaat haar in de loop der jaren makkelijker af
om de materie op te pakken. “Eerder zat je nog met
stapels stukken op de bank, ook in het weekend vaker.
Nu zie je door ervaring en scholing sneller de ontwikke-
lingen en waar de veranderingen zitten.” 

Voor de Raad van Bestuur is de ondernemingsraad
een strategisch partner. “Laurentius heeft een voortva-
rende Raad van Bestuur die de ondernemingsraad
vroegtijdig in de besluitvorming betrekt. Daarin schuilt
ook een gezond spanningsveld. Kijk, we staan voor
onze medewerkers. Om in dialoog te blijven met de
Raad van Bestuur vraagt dit van de ondernemings-
raad, de dagelijkse arbeidsomstandigheden als werk-
druk en roosters ook naar een hoger plan te tillen. Er

rekening mee houdend  dat een Raad van Bestuur ook
moet stellen met de financiële ruimte en dat we samen
moeten roeien met riemen die we hebben.”
De ondernemingsraad adviseert op hoofdlijnen, van
visiedocument acuut zorgplein tot en met de voorlo-
pige gunning bouw.  En de ondernemingsraad geeft
instemming als het gaat over bijvoorbeeld  personele
regelingen, opleiding en arbozaken. Het zijn beslist
niet meer de kleine dingen die het doen. De vaste
agendapuntenzijn koers en strategie/organisatieontwik-
keling, financiën, bouw en ontwikkeling, samenwerking
met partners in de zorg, kwaliteit en veiligheid. Voeg
daarbij een lijst van dertig overige onderwerpen, en
dan weet je dat de ondernemingsraad niet stilzit. Het
gaat dan niet over bonussen en leaseauto’s zoals vaker
in het bedrijfs-leven, zoals ze hoort van haar broer uit
een andere OR-wereld.

De ondernemingsraad van het ziekenhuis heeft met
veel spelers te maken. “Vooral intern, van medewer-
kers tot de Medische Staf, Verpleegkundige Advies-
raad en de Cliëntenraad. Maar wat medewerkers vaak
vergeten, is de mate van invloed van buitenaf door re-
gelgeving van de overheid en de normeringen van de
zorgverzekeraars die zich steeds meer laten gelden en
de regierol naar zich toe willen trekken.”
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De ondernemingsraad van Laurentius is een
strategische partner die positief in het ver-
haal staat. Voorzitter Vivian van der Zwet
Slotenmaker zegt dat de ondernemingsraad
een goede aansluiting vindt bij het bestuur,
en zegt in één adem dat er veel kracht
schuilt in de medewerkers van wie veel flexi-
biliteit en creativiteit wordt gevraagd. “Loy-
aliteit naar elkaar toe is een groot goed.”



“We zijn opbouwend kritisch. Van het adviesbureau
GITP (dat inzicht biedt in individu en organisatie) 
kregen we het compliment dat we een strategische on-
dernemingsraad zijn die positief in het verhaal staat.
We doen het echter niet alleen. We kunnen intern altijd
terecht met onze vragen voor informatie en uitleg. Op
financieel gebied laten we ons bijstaan door een des-
kundige, die ons inzicht kan geven hoe we ervoor
staan en ons verhouden tot andere ziekenhuizen.”
Maar er is meer dan geld en cijfers. “Je kunt alles ma-
thematisch  bekijken, maar dat wil niet per definitie
zeggen dat het allemaal perfect geregeld is. Het blijft
belangrijk om te kijken en luisteren naar de mensen
achter de cijfers. Er zijn hier veel medewerkers met een
schat aan kennis, inzicht en organisatiegevoel. Daar
kun je als organisatie je voordeel mee doen.”

“De Raad van Bestuur signaleert op tijd de risico’s en
de kansen. Kijk naar de huisvesting. We zijn aan het
bouwen en het past binnen de normen van deze tijd. 
Er zijn relatief weinig risico’s waardoor Laurentius het
vertrouwen van de bank heeft. We schrijven zwarte 
cijfers, en daar moet je wat voor doen en laten, ook al
is dat niet altijd leuk.” 

Vivian van der Zwet Slotenmaker tot slot: “De onderne-
mingsraad is zich ervan bewust dat het ziekenhuis van
de medewerkers veel flexibiliteit en creativiteit vraagt.
Dat geldt ook voor het management. Het is een kwestie
van loyaal zijn naar elkaar toe. Niet zo gemakkelijk alle-
maal, maar het is belangrijk om daarin de juiste balans
te vinden en daarbij de betrokkenheid en bevlogenheid
te koesteren.”
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Cliëntenraad: ‘Een opbouwende kritische partner’
Extra oog voor oudere mens

Als wettelijke afvaardiging van de patiënten
vertegenwoordigt de Cliëntenraad van Lau-
rentius de algemene belangen van de patiën-
ten. Het keurmerk seniorvriendelijk noemt
voorzitter Theo Hoekjan “een welverdiende
opsteker”. Zeker in een tijd van toenemende
vergrijzing, is de oudere mens een belang-
rijke doelgroep, dus een speerpunt voor de
Cliëntenraad. Maar ook de nieuwbouw, na-
tuurlijk. “Heel dynamisch en transparant, in
een open communicatie”.

In de persoon van Theo Hoekjan weet Laurentius zich
ook op de post van voorzitter Cliëntenraad verzekerd
van een ervaren bestuurder die zijn maatschappelijke
carrière als technisch directeur bij productiebedrijven
van bouwgrondstoffen heeft afgesloten, maar die graag
actief blijft. 
In het eerste jaar van zijn tweede termijn maakt hij de
balans op over 2013. 

De Cliëntenraad (“er zijn meer cliënten dan patiënten,
vandaar de naam”) vormt met vijf leden een afspiege-
ling van een enorme achterban. “We weten ons ook ge-
steund door een panel van meer dan 400 deelnemers
die we digitaal raadplegen. De mogelijkheid van een di-
gitaal panel was een cadeautje van de Raad van Be-
stuur.”
“De publieks- en informatiebijeenkomsten zijn drukbe-
zocht. We stáán ergens voor, de betrokkenheid is
groot. Voor het ziekenhuis willen we een goede, opbou-
wend kritische partner zijn. Gevraagd en ongevraagd.” 

De Cliëntenraad heeft adviesrecht maar ook verzwaard
adviesrecht, bijvoorbeeld over maaltijdverstrekking. De
Cliëntenraad zou de luis in de pels moeten zijn. Maar
het hoeft hier niet. Als we informatie vragen, krijgen we
die. Open en transparant.”  
Aan thema’s ontbreekt het geenszins. De dynamiek van

het Laurentius Ziekenhuis zie je terug in de rigoreuze
bouwplannen van het ziekenhuis, zoals ook de bouw
van een Gasthuis met de Zorggroep en de vernieuwing
van de operatiekamers. Het is niet moeilijk om verder
items te benoemen. Denk aan de integratie van de
huisartsenpost (HAP) met Spoedeisende Hulp (SEH)
en het regionale ambulancevervoer.   

De bouwplannen verlopen voorspoedig. De Cliënten-
raad vindt het een groot goed dat de realisatie in ge-
deelten plaatsvindt. “Je wil zekerheid inbouwen.”

Zoals aangegeven is de oudere mens voor de Cliënten-
raad een belangrijke doelgroep. “De daaraan gerela-
teerde onderwerpen staan bij ons stevig op de agenda.
Dan heb ik het onder andere over een goede ontslag-
procedure, verwijzing naar verpleeghuis, en bijvoor-
beeld het pilot-project patiëntbegeleiding.” De
benaming staat voor 
iemand die een patiënt begeleidt tot bij de arts. Iemand
die meegaat in het ziekenhuis. Als je geen familie hebt,
bestaat de mogelijkheid van een patiëntbegeleider, die
ervoor is opgeleid om met de patiënt mee te luisteren.
De proef moet nog starten, de Cliëntenraad is positief.   

Verder noemt Hoekjan het voor elkaar boksen van een
goed Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). “Als je af-



spraken op een andere plek in het ziekenhuis of in een
ander ziekenhuis hebt, moet je met één druk op de
knop het dossier naar boven kunnen halen. Natuurlijk
heb je met privacy rekening te houden. Maar zeg eens
eerlijk: Wie kan nou echt bezwaar hebben tegen een
EPD?”  
Over bezwaren gesproken… Hoe kijkt Hoekjan tegen
klachten van cliënten aan? “Het moet voor onze cliën-
ten duidelijk zijn wat het ziekenhuis wel of niet voor de
patiënten, kan betekenen. 

Hoe meer duidelijkheid je daarin schept, des te meer
krimpt de klachtenlijst en stijgt de waardering voor de
behandeling en het verblijf.
Als Cliëntenraad heb je oog en oor voor de cliënten en
je staat ook voor die groep. Alleen, je moet wél je plek
kennen. Ik ben ondernemer geweest, en ik zit nu in een
andere rol. Met een knipoog zegt de bestuursvoorzitter
wel eens tegen mij: ‘Theo, dat is mijn taak’. Ken je
speelveld, dus. En dan geeft het ook niet als je een
keer de grens opzoekt.”
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Verpleegkundige Adviesraad zoekt en vindt de dialoog.

“Gebruik elkaars kennis en expertise.” 

De verpleegkundige adviesraad bestaat inmiddels tien
jaar en Korneel van den Broek - werkzaam op de PAAZ
- heeft zijn eerste lustrum erop zitten, waarvan ruim
twee jaar als voorzitter. “Kwaliteit en veiligheid, aan-
spreekbaarheid en elkaar feedback geven, zijn vaak te-
rugkerende items. Dat geeft meteen aan dat we die
heel belangrijk vinden.” 

“Het gaat vaak om bewustwording. Je moet weten
waarmee je bezig bent en waarom je iets doet. Dat zit
hem ook in heel eenvoudige dingen die je vanzelfspre-
kend vindt. Zo’n gouden regel is dat een verpleegkun-
dige hier in huis geen polshorloge draagt. Een
verpleegkundige let verder heus wel op de tijd. Maar
we hebben regels die er niet voor niets zijn. Daar kun je
elkaar gerust op aanspreken, als volwassen mensen.
Op regels, maar ook op gedrag.”

De verpleegkundige adviesraad zoekt en vindt de dia-
loog en kan rekenen op een warme support. De VAR
wil graag betrokkenheid tonen en zich bewijzen, maar
hoeft dat bewijs zelf niet te leveren. Eén van de mo-
menten in het jaar waarop dat weer duidelijk blijkt, is de
Dag van de Zorg. De verpleegkundige adviesraad
grijpt die dag aan voor een symposium dat vaak snel
overtekend is als de teller bij 100 deelnemers stopt.
Een eigenzinnig thema was bijvoorbeeld ‘Het Lauren-
tius draait door’ - bedoeld is dan natuurlijk 24 uur zeven

dagen per week lang - en wat te zeggen van ‘Nurses
got talent’, ja toch? 
“Voor de verpleegkundige adviesraad gaat het vooral
om het primaire proces, maar bij de verpleegkundige
adviesraad landen ook steeds meer beleidszaken voor
de langere termijn”, vertelt Korneel van den Broek. De
verpleegkundige adviesraad geeft inhoudelijk advies
aan de Raad van Bestuur. En de afgelopen tijd worden
we meer betrokken in dialoogsessies, en de medewer-
kersbijeenkomst. We zijn hard op weg om nog meer
zichtbaar te zijn in de organisatie. 

Vaker gaat het over werkomstandigheden. Dan is de
verpleegkundige adviesraad ook betrokken bij de fte-
discussie. En bij doelstellingen op de langere termijn
buigt de verpleegkundige adviesraad zich bijvoorbeeld
over de kaderbrief waarin het over die doelstellingen
gaat.  

“Het is heel breed, maar ga je terug naar de basis, dan
gaat het om kwaliteit en veiligheid, cultuur en kernwaar-
den (aandacht, deskundigheid, respect, optimisme).
En natuurlijk past klantvriendelijkheid in dit rijtje. De ser-
vice naar de patiënt toe, om wie het uiteindelijk draait.
Daar moeten we met zijn allen over in dialoog blijven.
Dat doen we trouwens ook met aparte dialoogsessies.“
Als voorzitter van de verpleegkundige adviesraad geeft
Korneel van den Broek  aan waarvoor het ziekenhuis

VAR staat in Laurentius voor de Verpleeg-
kundige Adviesraad en voorzitter Korneel
van den Broek mag met trots zeggen, dat de
verpleegkundige adviesraad steeds meer in
de melk te brokkelen krijgt doordat de ver-
pleegkundige adviesraad gevraagd en onge-
vraagd advies kan geven. De
verpleegkundige adviesraad, die een grote
groep medewerkers vertegenwoordigt, vormt
een belangrijke schakel tussen de werkvloer
en het management. Erkenning en waarde-
ring door het managementteam en de Raad
van Bestuur zijn navenant. “Zoek de dialoog
en gebruik elkaars kennis!”



staat in zijn beleving: “Gewoon de dingen doen die je
goed kunt, binnen de context van een middelgroot zie-
kenhuis met een middel- complexe zorg.” Dat sluit ook
goed aan bij bijna een standaardwerk van Laurentius
waaraan ook de VAR een bijdrage heeft geleverd: ‘In
de basis excellent’.  
En wat je in Laurentius steeds vaker beluistert en wat
de verpleegkundige adviesraad van harte onderschrijft:
transparantie en openheid is een groot goed, intern en
naar de buitenwereld. 
Met een open blik op Laurentius ziet Korneel van den
Broek een ziekenhuis met zoveel talenten op nog zo-

veel eilandjes. “Laten we de dialoog blijven zoeken en
nog meer gebruik maken van elkaars kennis en exper-
tise”. 
Korneel van den Broek sluit af met een positief geluid
over de betrokkenheid van medewerkers bij het zieken-
huis: “Een ontspannen, gemoedelijke sfeer is typisch
Laurentius. De mensen staan voor elkaar klaar als het
nodig is. Ik zie een goede interne klantgerichtheid. Ik
ervaar hier een prettige werksfeer. Een goede basis om
de patiënt gastvrijheid te bieden. De patiënt vaart er
wel bij!”
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“De antwoorden op de vragen van morgen
zullen anders zijn omdat de vragen van mor-
gen anders worden gesteld…..”.   Zo typeert
bestuursvoorzitter Jack Thiadens de snel
veranderende wereld van de cure en de
care. Over de toekomst laat hij geen misver-
stand bestaan. “Het Laurentius is een mooi
ziekenhuis wat proactief met haar toekomst
bezig is. Onze koers om in te zetten op in-
tensieve samenwerking met directe zorg-
partners is een goede gebleken. We moeten
ons nadrukkelijker met anderen gezamenlijk
rondom de patiënt presenteren.  Daarin
schuilt onze kracht. Met meerjarenplannen
van pakweg drie tot vijf jaar, want die plan-
periode kun je goed overzien. Niemand weet
immers hoe het er over tien jaar uitziet.”

Thiadens kent de praktijk. Hij wijst op de samenwerking
met Maastricht met de Intensive Care als concreet
voorbeeld. “Het is het verhaal van kwaliteit en continuï-
teit op termijn van dure en hoogkwalitatieve voorzienin-
gen; samen met het MUMC+ lukt het om de Intensive
Care te bemensen op hoog niveau; door de samenwer-
king met het MUMC+ heeft Roermond de Intensive
Care kunnen behouden. We zijn dankbaar dat dat ons
in goede samenwerking is gelukt.” 

Thiadens is wars van borstklopperij. Natuurlijk, de Raad
van Bestuur vervult vaak een initiërende rol, op tijd din-
gen signaleren. “Maar het succes schuilt erin dat men-
sen elkaar weten te vinden in dialoog en zo de samen-
werking invullen. De tone of voice en het wederzijds
respect bepalen vaak voor een belangrijk deel het re-
sultaat. Maastricht en Roermond onderzoeken inmid-
dels op 17 gebieden de samenwerking. Het is met de
IC begonnen; maar inmiddels ligt er een breed funda-
ment.”
Wat telt, betoogt Thiadens is, dat we met zijn allen echt
rondom de patiënt staan. “Zeker nu de groei in de zorg
stabiliseert en er minder patiënten zijn, sta je naast het
intensiveren van samenwerking met anderen, ook
evengoed voor een grote financieringsopgave. Dan
komen vragen boven als: Blijft de organisatie op termijn

financieel solide? Hoe vang je gaten in de zorg op?
Wat is het systeem van de toekomst waarin we met 
elkaar werken? Wat betekent dat voor iedere regio? 
En: Blijven kijken en zoeken naar het implementeren
van verbeteringen. En wat zijn de wensen van de pa-
tiënt? Zijn wij ook een goede gastheer of gastvrouw
voor de patiënt?”

Samenwerking moet voor alle zes ziekenhuizen in Lim-
burg gelden, vindt Thiadens. “Je ziet in toenemende
mate zorgverzekeraars meer de regie krijgen én
nemen. Ziekenhuizen merken daar steeds meer van.
We dienen een maatschappelijk belang in de zorg; het
ziekenhuis is er voor de patiënten. Het bestuur kan
daaraan bijdragen door de organisatie te richten en in
te richten, de koers naar de toekomst uit te lijnen en
met elkaar de goede dialoog te blijven voeren. Daar
gaat het om! De Raad van Bestuur initieert in het huis
de dialoog. Met de Raad van Toezicht, de Medische
Staf, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Ad-
viesraad en de Cliëntenraad. Zo krijg je de beelden
samen scherp en werk je aan een breed gevoeld
draagvlak en commitment. De medewerkers en specia-
listen maken gezamenlijk het ziekenhuis en vormen het
gezicht ervan. Zonder patiënten echter geen zieken-
huis.” Natuurlijk zal de Raad van Bestuur scherp moe-

Jack Thiadens, voorzitter Raad van Bestuur: 
‘Antwoorden op vragen van nu passen niet meer op vragen van morgen’
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ten toezien en sturen op de organisatie, om die gezond
te houden in tijden van grote ombuigingen; omdat ook
een ziekenhuis voor een niet geringe financieringsop-
gave staat van 100 miljoen. “Dat vraagt om de duur-
zame contracten met zorgverzekeraars, de twee
banken, het Waarborgfonds en alles staat en valt met
het vertrouwen van de patiënten in onze zorg. Je zult
ook zelf goed op de centen en op je reserves moeten
letten. Laurentius is nu een financieel sterk ziekenhuis
in Nederland. Ons adagium is dat je niet stil moet gaan
zitten, altijd alert en proactief moet blijven, anders kan
het tij snel keren.”

Thiadens heeft groot respect voor de mensen op de
werkvloer. “Sommigen merken veel van de veranderin-
gen. Onze waardering kunnen we niet genoeg bena-
drukken. Een jaar of vijf geleden hebben we mede-
werkers een bedrag netto als extraatje toegekend. Het
jaar daarop hebben we voorstellen voor innoverende
patiëntprojecten gehonoreerd. Anderhalf jaar geleden
hebben we de Verpleegkundige Adviesraad gefacili-
teerd in haar werk en ook de ruimte voor de opbouw
van een Cliëntenpanel aan de Cliëntenraad gegeven.
Het Cliëntenpanel is bedacht met de mogelijkheid een
digitaal panel van 400 regiobewoners op te bouwen,
en het mes snijdt aan twee kanten. We krijgen daarvoor
zoveel terug als ziekenhuis.”

De Raad van Bestuur heeft bij medewerkers gezien dat
niet alleen het behoud van een baan telt, maar ook dat
ze vertrouwen in een ziekenhuis in ontwikkeling. “Het
toekomstperspectief voor medewerkers is wellicht te

vatten in termen van vertrouwen, innovatie van werk-
processen, flexibiliteit en duurzaamheid. Ik verwacht
dat we in de toekomst onze mensen een baan kunnen
blijven bieden, al zal de context veranderen; misschien
worden mensen ook ingezet voor werk in de keten van
zorgpartners die we nu opbouwen om met elkaar
rondom de patiënt te staan.”

Over de kosten gesproken, wil Thiadens kwijt dat je
niet alles in geld kunt uitdrukken, zoals nu zo vaak door
de politiek gebeurt. Goede zorg levert ook veel op,
heeft veel baten. Uitgangspunt blijft de patiënt.” In vier
kernwoorden die Laurentius met hoofdletters schrijft,
ligt besloten wat het ziekenhuis wil uitstralen: Aandacht
(patiënt is geen nummer), Deskundigheid (optimale be-
handeling), Respect (goede bejegening), en optimisme
(benadrukken wat patiënten wél nog kunnen in plaats
van het aangeven van hun beperkingen).  
“Laurentius heeft een stevig en degelijk fundament. De
Raad van Bestuur weet zich verzekerd van een gede-
gen Raad van Toezicht. Dialoog en dynamiek gaan
daarbij hand-in-hand.“ Ik heb veel waardering voor
onze Raad van Toezicht. De inzet van alle vijf leden is
ongelooflijk betrokken. De tijd van alleen kijken of het
goed loopt, ligt jaren achter ons. ”In dat opzicht is er
veel veranderd en heeft het Laurentius vergeleken met
een paar jaar terug ingrijpende en grote veranderingen
doorgemaakt. We zijn er nog niet. Er is ook nog veel te
doen. Maar er is ook heel veel gebeurd. Dat is geleide-
lijk gegaan en we hebben dat met elkaar gedaan.
Daardoor kijk ik met vertrouwen naar de toekomst. We
liggen goed op koers.” 
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Rob Schipper, Lid van de Raad van Bestuur:
‘We moeten scherp aan de wind blijven varen’

Rob Schipper kent de ziekenhuiswereld van origine als
longarts en later als bestuurder in het Catharina Zie-
kenhuis in Eindhoven en nu als Lid van de Raad van
Bestuur van Laurentius, in het bijzonder belast met de
medische portefeuille. Bepalend voor de positie van
een ziekenhuis zijn volgens hem de geografische lig-
ging, schaalgrootte en concentratie/spreiding van
zorg.  

Laurentius is een regioziekenhuis waar patiënten
goede zorg krijgen met hetgeen het ziekenhuis aan-
biedt, en waar ze - goed begeleid - worden verwezen
voor topklinische zorg waar nodig. 

Medewerkers tot Raad van Bestuur en Raad van Toe-
zicht ervaren Laurentius als een warm ziekenhuis.
Warm staat voor Schipper niet synoniem voor informeel
en losjes uit de pols, maar voor patiëntvriendelijk en te-
gelijk met de vinger aan de pols. “We hebben korte lij-
nen - ik zie het als een voordeel - en we zijn steeds
meer resultaat gericht.”

Normen en waarden blijven overeind, dat staat voor ie-
dereen buiten kijf. Rob Schipper geeft verder aan:
“Communicatie is belangrijk, waaronder bejegening en
klantvriendelijkheid. En je moet de daad bij het woord
voegen! Er liggen nog veel uitdagingen.”

“De zorg is een redelijk complex pallet dat vraagt om
samenwerking. In een goede wisselwerking. Je hebt
wat te vragen en te bieden. Soms lukt het om uiteenlo-
pende redenen niet, dat kan. Ik zie ook win-win-situa-
ties als ik kijk naar Maastricht op het gebied van
intensive care, spoedeisende hulp en oncologische
zorg. Venlo heeft dat weer op zijn eigen manier met
Maastricht, zoals op het gebied van bestralingen en
opleiding; Weert richt zich meer op Eindhoven. Maar
allemaal hebben ze vormen van samenwerking.” 

Steeds meer zal die regionaal in een bredere context
moeten worden gecreëerd. Niet alleen op ziekenhuisni-
veau, maar ook met de huisartsen, verpleegtehuizen,
thuiszorg, ambulancedienst en overige zorginstellingen.

Voor Schipper kan samenwerking zich in de toekomst
nog breder ontwikkelen, op provinciaal niveau en - wie
weet - in Zuid-Oost Nederland, geeft hij als schot voor
de boeg. “De middelen - daar ontkomen we niet aan -
zijn nu eenmaal schaarser. Het moet slimmer en goed-
koper en kwalitatief beter. Je zult een goed inzicht
moeten hebben in het zorgproces en uit het oogpunt
van efficiency je capaciteit goed moeten benutten.”

Met enige trots durft Schipper te zeggen dat Laurentius
de organisatie goed op orde heeft. Om te beginnen 

In een paar regels vat Rob Schipper, lid van
de Raad van Bestuur, zijn beeld van Lauren-
tius: “Laurentius is een ziekenhuis met
korte lijnen, met een informeel karakter, po-
sitief ingesteld. Wel blijft de uitdaging vooral
te praten met elkaar en niet over elkaar.
We hechten aan een aanspreekcultuur, je
moet kunnen zeggen waar het op staat. Ik
zeg altijd: open en over. Open is naar elkaar
en met elkaar. Met over bedoel ik: Het moet
ergens over blijven gaan, positief kritisch.”



financieel gezien. Andere lijstjes, ook landelijk, spreken
voor het goede imago van het ziekenhuis. “Dat zien we
terug bij een eigen benchmark en in vergelijking met
andere ziekenhuizen. Dat neemt niet weg dat het zaak
is om alert te blijven. Iedereen kijkt mee op allerlei ni-
veaus. Van de inspectie tot de zorginkoper, van de
media tot de banken. Alle partners, dus.” 

Over partners gesproken…Voor het ziekenhuis is de
huisarts een heel belangrijke schakel in de zorg. “Geen
patiënt komt het ziekenhuis in zonder een briefje van
de huisarts. Vroeger hoorde je wel eens dat het briefje
van de huisarts nog volgde. Nou, dat is niet meer. Een
goede relatie met de huisartsen, met de eerste lijn is
essentieel”.

In huis geldt dat ook voor de Medische Staf. “De Raad
van Bestuur praat met het Bestuur van de Medische
Staf op strategisch niveau. Open en transparant. En
neemt ook deel aan Stafvergaderingen.” Daarnaast zijn
er overleggen, met ieder eigen context, met Onderne-
mingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Advies-
raad.

Rob Schipper benoemt belangrijke thema’s die in 2013
nadrukkelijk aan bod zijn gekomen. “Bijvoorbeeld, het
vaststellen van het profiel voor de komende jaren en
hoe verhouden we ons tot elkaar? Hoe staat het op het
punt van samenwerking? Kwaliteit en veiligheid worden
met hoofdletters geschreven. 

En de samenwerking met de huisartsen, de integratie
van de huisartsenpost (HAP) met de Spoedeisende
Hulp (SEH), en ontwikkeling van zogenaamde ander-
halve lijnszorg. 

En dan niet te vergeten de verdere professionalisering
van de tactische operationele managementstructuur
met een gemandateerd specialist in de lead. Daar-
naast het proces naar de relatie met de specialist met
ingang van 2015 in het kader van de wijziging van het
fiscale bestel waarbij het vrij ondernemerschap van
specialisten bij ongewijzigd beleid op het spel staat.
Gemeenschappelijk met oog voor elkaars belangen
wordt nu gekeken wat in het Laurentius naar de toe-
komst de beste vorm is waarbij een samenwerkings-
model, waarin ondernemerschap behouden kan
blijven, wordt vergeleken met een dienstverband voor
allen.

Essentieel daarbij is, dat de neuzen dezelfde kant op
blijven staan met gelijkgerichtheid qua strategie, bestu-
ring en uitvoering in termen van kwaliteit en volume.

Rob Schipper is stellig op het punt dat de tijd van
‘ieder voor zich en God voor ons allen’ voorbij is. “De
trefwoorden zijn solidariteit en systeembelang. En we
moeten ervoor zorgen dat er voldoende zorg ingekocht
blijft. Als de marges ook maar een beetje veranderen,
kun je snel door het ijs zakken. We moeten scherp aan
de wind blijven varen.”
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