
Jaarbeeld 2021

Corona
hield ons nog flink in de greep

Na een lange golf die duurde tot aan de zomer, 

liepen in het najaar de aantallen coronapatiënten 

opnieuw op. Anders dan in 2020 waren we nu voorbereid, 

maar toch vergde het weer heel veel van onze medewerkers. 

De reguliere zorg probeerden we waar dit kon door te 

laten gaan, maar toch werd deze ook in 2021

 weer deels afgeschaald.  

Als ziekenhuis zijn we in 2021 bezig geweest 

onze strategische koers vast te stellen voor de komende 

jaren. Er zijn werkgroepen aan de slag gegaan met 

deelnemers uit allerlei functies in het ziekenhuis, om 

visies en adviezen te ontwikkelen over verschillende 

onderwerpen. Ook is er een interne klankbordgroep van 

medewerkers geweest die op verschillende momenten 

heeft meegedacht, is er gesproken met zorgpartners uit de 

regio en hebben we met enquêtes patiënten bevraagd. 

Laurentius wil een sterke positie in de regio behouden en 

blijft een volledig zorgaanbod bieden met een acute 

as (waaronder Spoedeisende Hulp en Intensive 

Care). Onze visie om dit te bereiken is: 

‘Grenzen verleggen voor 

betere zorg’.

Kwaliteit en veiligheid
lopen als een rode draad door ons handelen

•  In april werd Laurentius ziekenhuisbreed getoetst door 

kwaliteitsinstituut Qualicor Europe (voorheen NIAZ). De 

accreditatie werd behaald en geldt voor de duur van 5 jaar.

•  De IGJ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, heeft 

Laurentius aangewezen als één van de ‘best practices’ op 

het gebied van hoe het ziekenhuis de continuïteit van zorg 

voor kwetsbare ouderen heeft geregeld.

•  Laurentius scoort maximaal bij staaroperaties  

en heup-protheses in onderzoek Elsevier 

‘Beste ziekenhuizen en klinieken’.

• Het Laurentius Ziekenhuis behoort tot de 

 10 best gewaardeerde ziekenhuizen op 

 Zorgkaart  Nederland.nl.

Samenwerking
Door corona zijn ziekenhuizen elkaar 

meer gaan zien als partners, die het 

samen moeten doen. In 2021 hadden 

we wekelijks intensief contact met de 

collega’s in de regio, om te kijken hoe we 

met de beperkte capaciteit samen toch 

de benodigde zorg konden leveren. 

Verbouwprogramma
einde komt in zicht

In 2021 is de nieuw verbouwde Kinderpoli geopend, 

zijn het CKCH laboratorium en de Medische Microbiologie 

gerenoveerd, is de nieuwe poli Reumatologie geopend en is 

er gestart met de verbouw van de Dialyse. Tot slot werd de

oude Kapel omgebouwd tot drie nieuwe vergaderzalen. 

In 2022 zijn de laatste verbouwde poli’s geopend.

Gewerkt aan

Nieuwe strategieKengetallen 
 Algemene bedden  154
 Bedden inclusief PAAZ  
 en Moeder & Kind Centrum  222
 Klinische opnames  11.615
 Opnames dagverpleging 16.527
  Eerste polibezoeken 87.619
 Herhalingsbezoeken  166.470
 Gemiddelde verpleegduur  4,42 dagen

 Bedrijfsopbrengsten  € 189.766.577 
 Resultaat Boekjaar  € 2.960.555

 Medewerkers (per 31-12)  1.691 (1256 FTE)

 Medisch specialisten (per 31-12)  154 
 Vrijwilligers (per 31-12)  250 

•  Zorg op maat voor kwetsbare ouderen 

 op de Spoedeisende Hulp

•  Slimme zorg op de poli Neurologie: 

 het PGK horloge

•  Introductie zelfmeetkiosk waar patiënten 

 zelf bloeddruk en hartslag meten

•  Digitale intake bij dikke darm onderzoek

•  Dialyse patiënten thuis in beweging 

 met bewegingsapp

•  Snellere behandeling acute beroertezorg 

 dankzij strokeviewer

•  Liesbreuk bij kind voortaan met 

 kijkoperatie verholpen

We blijven onze zorg

Continu verbeteren

De video over onze 
strategie

Bekijk hier

Jaaroverzicht 
corona in beeld

Bekijk hier

Samenwerkingsnieuws 
in 2021

Bekijk hier

https://www.youtube.com/watch?v=0cRrGh9Lsjc
https://www.youtube.com/watch?v=lco1R7AuiSs
https://www.youtube.com/watch?v=-BFci08ifaQ

