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Verslag Raad van Toezicht 2019 
 

Inleiding 
De Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB) onderschrijven de Governancecode Zorg 
2017 en willen deze laten bijdragen aan het waarborgen van goede en veilige zorg en aan het 
realiseren van de maatschappelijke doelstelling van VieCuri. De set besturingsdocumenten die in 
2018 in lijn zijn gebracht met de eisen die uit de Governancecode voortvloeien, vormen hiertoe de 
basis. 
 
Samenstelling RvT 
In februari 2019 is mevrouw Chatrou direct teruggetreden als lid RvT in verband met het aanvaarden 
van het RvT lidmaatschap bij een ander ziekenhuis. De RvT heeft op basis van artikel 10.7 van de 
Statuten van de Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, de Cliëntenraad (CR) 
gevraagd een kandidaat voor te dragen voor benoeming van een opvolger. Samen met de CR  zijn in 
aanvulling op de bestaande profielschets specifieke functie eisen opgesteld voor deze vacature.  
Na het doorlopen van de werving- en selectieprocedure en met in achtneming van de adviezen van 
het Medisch Staf Bestuur (MSB) en de Ondernemingsraad (OR) , is de voordracht van de CR 
overgenomen en is mevrouw M.M.J. de Jong  per 1 december 2019 benoemd als lid van de RvT. 
Hierbij is overwogen dat de ervaring en deskundigheid van mevrouw de Jong aansluiten op het 
gewenste functieprofiel. Zo heeft zij jarenlang ervaring als huisarts, bestuurlijke ervaring in de zorg 
als voorzitter van de VVT organisatie Groenhuysen en ervaring in diverse toezichthoudende functies. 
Daarnaast draagt de benoeming van mevrouw de Jong bij aan het vergroten van de diversiteit in de 
samenstelling van de Raad van Toezicht op het gebied van de verhouding man-vrouw en ook aan de 
aanwezigheid van verschillende generaties. 
 
Evaluatie functioneren RvT  
De uitkomsten van de jaarlijkse zelfevaluatie over 2019 zijn in mei 2020 besproken in RvT-verband en 
gedeeld met de RvB. Deze jaarlijkse zelfevaluatie heeft plaatsgevonden zonder externe begeleiding. 
Uit de evaluatie is onder andere naar voren gekomen dat de behoefte van de RvT om bij een 
specifiek aantal strategische en beleidsmatige onderwerpen al in een vroeg stadium betrokken te 
worden, onverminderd blijft bestaan. Deze onderwerpen komen hierna kort aan de orde.  

Fusietraject VieCuri (VC) – Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) 
De RvT is ook in 2019 intensief betrokken bij de vervolgstappen in het fusietraject. Een vaste 
delegatie van de RvT maakt deel uit van de Fusiebegeleidingscommissie (FBC). De FBC bestaat uit een 
afvaarding van de RvT, RvB en de medische stafbesturen van beide ziekenhuizen. Onderwerpen 
waarover is gesproken zijn onder meer het fusiebedrijfsplan, de medische vakgroep integratie,  de 
concept fusie statuten en het voorgenomen besluit tot fusie.  
 
Het fusiebedrijfsplan is in de maand april 2019 afgerond en aansluitend is het voorgenomen besluit 
tot fusie door de Raden van Bestuur van het VieCuri Medisch Centrum en het Laurentius Ziekenhuis 
Roermond voor advies naar de Ondernemingsraden, de Cliëntenraden en het Verpleegkundige 
Stafbesturen van beide ziekenhuizen gestuurd. De stemming van de medische staven was in maart 
2020 gepland plaats te gaan vinden waarna de RvT tot een definitief besluit over de fusie zou 
overgaan.  
 
Medio januari 2020 echter heeft de Raad van Bestuur van het Laurentius de Raad van Bestuur van 
VieCuri geïnformeerd dat ze voor de periode tot 1 mei een pas op de plaats maken in het 
fusieproces. De Raad van Bestuur van het Laurentius gaf als aanleiding de aanstelling van de nieuwe 



2 
 

Raad van Toezicht van het Laurentius, die zich een eigen oordeel wilde vormen over de keuze voor 
een fusie.  De Raad van Bestuur van het Laurentius heeft in dit kader aan PWC opdracht gegeven om 
nader onderzoek te doen op basis waarvan het Laurentius een besluit kan nemen over doorgaan met 
de fusie of een zelfstandige koers volgen.  
 
Personeels- en opleidingsbeleid 
In 2019 is na maandenlang actievoeren, meerdere ‘estafettestakingen’ en de eerste landelijke 
ziekenhuisstaking ooit, in december 2019 overeenstemming bereikt tussen de vakbonden en de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe cao Ziekenhuizen. De RvT heeft de 
ontwikkelingen rondom de cao ziekenhuizen en de daarbij behorende staking in VieCuri op 20 
november 2019 positief besproken in haar vergaderingen.  
 
De RvT heeft aandacht besteed aan het programma ‘Human-Power’. Dit is één van de centrale 
thema’s in het jaarplan 2019 gericht op versterking van het leiderschap, de professionaliteit van 
medewerkers en lijnmanagement. Het programma heeft als doel het versterken van de scores op het 
gebied van patiënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en klinische resultaten. Hiertoe zijn 
diverse niveaus geformuleerd: 

 Why: bijzondere patiëntenzorg leveren; 

 What: investeren in samenwerking tussen bewuste professionals; 

 How: investeren in aantrekkelijk werkgeverschap, veilige leercultuur en faciliterende 
leiderschapsstijl).   

 
Ouderzorg 
Ouderenzorg is een belangrijk speerpunt in het beleid van VieCuri. Hiertoe is de Zorg voor Ouderen 
BeleidsCommissie (ZOBC) ingesteld. De ZOBC zoekt met een helikopterblik naar verbindingen binnen 
en buiten de organisatie. Binnen VieCuri zijn er al veel activiteiten met extra aandacht voor de zorg 
voor ouderen. Enkele initiatieven zijn:  

 mantelzorgers nemen zorgtaken in het ziekenhuis over; 

 inzet van vrijwilligers om ouderen in het ziekenhuis te begeleiden zoals de parkeertaxi.  
De visie op zorg voor ouderen  is erop gericht om (kwetsbare) ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te 
laten functioneren waarbij het medisch handelen zich richt op goede kwaliteit van zorg die bijdraagt 
aan het welbevinden van ouderen. De ontwikkelingen op het gebied van beleid van ouderenzorg 
worden met aandacht gevolgd door de RvT.  
 
Innovatie gericht op integrale zorg  
In 2019 zijn er verschillende initiatieven betreffende integrale zorg besproken in de RvT: 

 De regionale digitale zorgstrategie die in 2018 is ontwikkeld, heeft in 2019 een vervolg gekregen. 
Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is de toewijzing van de Eerste Lijns Diagnostiek (ELD) 
voor VGZ- patiënten aan VieCuri voor GHOR-regio 23 (m.u.v. het adherentiegebied van het Sint 
Jans Gasthuis in Weert). VieCuri heeft samen met mede-belanghebbenden (LZR, Meditta, 
Cohesie) een intensief offerte traject doorlopen en is vanaf 1 januari 2020 de regievoerder  in 
bijna geheel Noord- en Midden Limburg.  Het doel is de diagnostiek en trombosezorg beter te 
stroomlijnen en onder andere dubbele diagnostiek te voorkomen.   

 VieCuri neemt deel aan het Geijsterenoverleg. Dit is een bestuurlijk ketenoverleg tussen 

ketenpartners in de regio Noord-Limburg met als doel de samenwerking te bevorderen. 

Deelnemers van dit overleg zijn naast VieCuri, de VVT-organisaties Proteion en de Zorggroep, 

Ambulance Zorg Noord-Limburg, Cohesie en Vincent van Gogh Instituut (CONRISQ-groep). Naast 

het Geijsterenoverleg  is er eind 2019 een begin gemaakt aan het opstellen van het Regiobeeld 

Noord-Limburg. Het regiobeeld wordt opgesteld door de ketenpartners van het 

Geijsterenoverleg, aangevuld met Adelante, zorgverzekeraars VGZ en CZ en vertegenwoordigers 

van de belangrijkste gemeenten in de regio. Directe aanleiding voor het opstellen van dit 
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Regiobeeld zijn de afspraken die in het hoofdlijnenakkoord zijn gemaakt over het organiseren 

van de zorg op de juiste plek. De urgentie hiertoe werd o.a. verhoogd door toenemende 

‘verkeerde bedproblematiek’.  In het ziekenhuis verbleven te veel patiënten die andere zorg 

nodig hadden en niet konden door- of uitstromen. 

 De OncoZON ziekenhuizen Elkerliek, Laurentius, MUMC+, VieCuri en Zuyderland hebben 

afgesproken om samen te werken op het gebied van prostaatkankerzorg in de regio 

Limburg/Zuid- Oost Nederland. Op 27 juni 2019 is de samenwerkingsovereenkomst 

‘Prostaatkankercentrum Zuid’ geformaliseerd.  

 VieCuri en Laurentius bundelen krachten bij borstkankerzorg. Door bundeling van alle expertise 

betrokken bij borstkankerzorg, krijgen patiënten met borstkanker uit Noord- en Midden Limburg 

bij VieCuri en het Laurentius voortaan zorg vanuit één Borstexpertiseteam. Dit maakt de zorg 

beter en efficiënter.  

De RvT vind de ontwikkelingen op het gebied van integrale zorg en samenwerking met ketenpartners 
van groot toekomstige betekenis. 
 
Juiste Zorg op Juiste Plek 
In juni 2018 is het landelijke hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (MSZ) 2019 – 2022 tot 
stand gekomen. Dit hoofdlijnenakkoord en het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ bevatten 
richtinggevende informatie over de wijze waarop het kabinet vorm en inhoud wil geven aan de 
beoogde verandering in het zorgbeleid.  
 
Beide documenten hebben geleid tot de ontwikkeling van het programma Juiste Zorg op Juiste Plek 
(JZoJP) binnen VieCuri. Dit is een meerjarig programma met als doel: 
 1) het verbeteren van de gezondheid van de populatie; 
 2) de ervaren kwaliteit van zorg verhogen; 
 3) het verlagen van de kosten per hoofd van bevolking teneinde de zorg betaalbaar te houden (en 
ruimte creëren voor de toenemende zorgvraag); 
 4) de (schaarser wordende) zorgprofessionals maximaal doelmatig in zetten. 
In 2019 heeft de RvT meermaals het programma JZoJP en de daarbij behorende opgestelde 
initiatieven besproken. Vanaf 2020 zijn de JZoJP initiatieven opgenomen in de jaarplannen 2020 en is 
de implementatie belegd in de lijn.  
 
Commissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V) 
De commissie Kwaliteit en Veiligheid van de RvT voert vier keer per jaar overleg met de RvB, het 
MSB-bestuurslid met kwaliteit in zijn portefeuille en medewerkers van de afdeling Kwaliteit & 
Veiligheid (K&V) van VieCuri.  De commissie wordt geïnformeerd aan de hand van de specifieke 
concernrapportage K&V en voortgangsrapportages over specifieke thema’s zoals de internationale 
kwaliteitsstandaard JCI. Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen op het gebied van K&V 
besproken. De bevindingen en adviezen van de commissie worden teruggekoppeld in de voltallige 
RvT. De commissie ziet wederom over het algemeen een duidelijke vooruitgang in de ontwikkeling 
van de kwaliteit en veiligheid van de zorg binnen VieCuri. 
 
De commissie heeft zich verder gebogen over de scores van VieCuri in de landelijke enquêtes zoals 
CQ-index, AD en Elsevier en over de resultaten op het gebied van klachtbemiddeling, veilig incident 
melden, dossier- en calamiteitenonderzoek, prestatie-indicatoren en kwaliteitsvisitaties.  
 
Sinds 2019 worden er jaargesprekken gevoerd tussen de vakgroepen en RvB waarin visitatiepunten 
kwaliteit en opleiding, externe kwaliteitsindicatoren en de speerpunten die de vakgroep zelf heeft 
gedefinieerd worden besproken. De RvT ziet dit als een belangrijke ontwikkeling.  
De strategische beleidsdoelstelling patiëntparticipatie is een belangrijk thema en wordt steeds 
relevanter.  
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In 2020 is de heraccreditatie voor JCI gepland. In de afgelopen jaren is het internationale 
kwaliteitskeurmerk ingebed in de huidige organisatiestructuur.   
 
Onderzoek en Wetenschap 
In 2019 heeft VieCuri twee nieuwe STZ erkenningen ontvangen. Dit betreffen de erkenningen: 
 1) Optimale prehospitale triage en inhospitale behandeling van patiënten met een Acuut Coronair 
Syndroom; 
2) Complexe Jicht. 
In totaal heeft VieCuri nu vier STZ erkenningen. Het ‘Centrum voor metabole botaandoeningen en 
osteoporose’ en ‘Ouderen met colorectaal carcinoom’ waren reeds erkend als topklinische 
zorgfuncties. De RvT heeft waardering uitgesproken voor het behalen van deze nieuwe STZ- 
erkenningen. 
 
Auditcommissie Financiën 
De Auditcommissie Financiën heeft in het verslagjaar 2019 vier keer vergaderd in aanwezigheid van 
de RvB en leden van de staf van Financiën. Voor bepaalde onderwerpen zijn extra professionals uit 
de organisatie uitgenodigd om een toelichting te geven. De bevindingen en adviezen van deze 
commissie worden teruggekoppeld in de voltallige RvT. 
De RvT heeft o.a. het effect van de nieuwe cao-ziekenhuizen op de begroting besproken. De gevolgen 
van deze cao waren reeds opgenomen in de begroting 2020. De eenmalige uitkering komt ten laste 
van het resultaat van 2019. Hiervoor was reeds een reservering opgenomen in de cijfers van 2019.  
 
Tijdens de vergaderingen is gesproken over het traject inrichten van het Horizontaal Toezicht (HT)  
ten aanzien van correct registeren en declareren. Dit houdt in dat het Control Framework op de 
juiste wijze moet zijn ingericht en Horizontaal Toezicht in de praktijk wordt beoefend in 
samenwerking met de zorgverzekeraar(s). In kwartaal 1 van 2020 zal het ‘toetsingskader gepast 
gebruik’ als onderdeel van Horizontaal Toezicht gereed zijn.  
Ook het ‘Masterplan Vastgoed’ voor de toekomstige vastgoedontwikkelingen is besproken. VieCuri 
streeft er naar de zorg dichtbij de patiënt te realiseren. De planvorming nieuwbouw Venray maakt 
onderdeel uit van dit masterplan. Ook wordt rekening gehouden met de voorgenomen fusie met LZR. 

Remuneratie- en selectiecommissiecommissie 
De remuneratiecommissie heeft in 2019 eindejaarsgesprekken gevoerd met de leden van de RvB. De 
RvT is tevreden over het functioneren van de RvB en de wijze waarop de twee leden invulling geven 
aan hun opdracht.  
 
In maart 2019 is de WNT score van VieCuri voor 2019 op grond van de Klasse-indeling als gevolg van 
de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp vastgesteld. Deze score maakt 
het mogelijk te toetsen of de honorering van RvB en RvT voldoet aan de normen van deze regeling, 
hetgeen het geval is. De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur volgt jaarlijks de 
aanpassing conform de WNT.  

Vergaderingen en Besluiten  
In 2019 kwam de Raad van Toezicht vijf keer in reguliere vergaderingen bijeen. Een afvaardiging van 
de RvT heeft twee keer deelgenomen aan de zogenaamde artikel 24-vergaderingen van de 
Ondernemingsraad.  Ook heeft een afvaardiging van de RvT twee keer een vergadering van de 
Cliëntenraad bijgewoond en heeft er een vergadering met een afvaardiging van het MSB-bestuur 
plaatsgevonden.  

  



5 
 

Besluiten 
In 2019 heeft de Raad van Toezicht de volgende goedkeuringen verleend: 

 Vaststelling WNT-score indeling VieCuri 2019 

 Jaarrekening 2018 St. VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 

 Jaardocument 2018 

 Profiel nieuw lid RvT 

 Benoeming nieuw RvT lid mevrouw M.M.J. de Jong 

 Beleidskaderbrief 2020 

 Financiële Kaderbrief 2020  

 Vaststelling WNT-klasseindeling VieCuri 2020 

 Portefeuilleverdeling en  honorarium RvT m.i.v. 1-1-2020 

 Jaarplan en begroting 2020 

 Goedkeuring en herbenoeming van BDO-Audit & Assurance B.V. ingaande het verslagjaar 
2019 voor een periode van maximaal 3 jaar.  

 Het fusiebesluit  Apotheek Vitaal B.V. met stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-
Limburg.  

 Uitbreiding investeringsbudget voor nieuwbouw dialyse. 
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Samenstelling Raad van Toezicht  
 

Naam Eerste 

zittingsperiode 

Tweede 

zittingsperiode 

Aandachtsgebied Commissies  Nevenfuncties (01-01-

2019) 

Ir. B.E. 
Dijkhuizen, 
voorzitter RvT 

1-6-2015 -       
1-7-2019 

1-7-2019 -                   
1-7-2023 

• Algemeen 

• Strategie en beleid 

• Bedrijfsvoering 

• Financiën 

• Lid 
Auditcommissie 
Financiën (ACF) 

• Voorzitter  
Remuneratie-
commissie 

• Lid FBC VC-LZR 
 

 

Prof. dr. M.J. 
Heineman, 
vicevoorzitter 
RvT 

1-11-2018 -    
1-11-2022 

1-11-2022 -       
1-11-2026 

• Medisch en 

wetenschappelijk 

• Strategie en 

beleid 

• Kwaliteit en 

Veiligheid 

 

• Voorzitter 
adviescommissie 
K&V  

• Lid Remuneratie-
commissie 

• Lid FBC VC-LZR 
 

• Lid bestuur bij 
COmON Foundation 
en Stichting 
Commonland 

• Voorzitter Stichting 
Wij.land. 

 

 
Drs. R.J.H. 
Steuns ,  
lid RvT 

1-10-2013 -      
1-10-2017 

1-10-2017 -       
1-10-2021 

• Bedrijfsvoering 

• Financiën 

• Voorzitter 
auditcommissie 
Financiën (ACF) 
 

• Financieel directeur 
Bakeplus Holding 
B.V.  
 

Mw. Dr. M. 
Chatrou  

1-7-2014 –     
1-7-2018 

1-7-2018 –          
08-02-19 * 

• Medisch en 

wetenschappelijk 

• Kwaliteit en 
Veiligheid 

• Lid 
adviescommissie 
K&V 
 

• Voorzitter Raad van 
Bestuur 
Kempenhaeghe  

• Lid bestuur NVZ en 
BAC K&O 

• Lid bestuur RINO-
Zuid en 
afgevaardigde in 
vLOGO bestuur 

Mw. drs. 
M.M.J. de 
Jong, 
lid RvT 

1-12-2019  -       
1-12-2023 

1-12-2023-         
1-12-2027 

• Medisch en 

wetenschappelijk 

• Kwaliteit en 
Veiligheid 

• Lid 
adviescommissie 
K&V 
 

• Voorzitter RvB VVT 
organisatie 
Groenhuysen 

• Lid RvT Stichting 
Trema 

• Voorzitter RvT 
Diagnostiek 
Brabant 

* Mw. Chatrou is per deze datum teruggetreden als RvT-lid vanwege aanvaarden andere nevenfunctie. 

 

De Raad van Toezicht heeft mevrouw dr. M.M.J. de Jong met ingang van 1 december 2019 benoemd 
als lid Raad van Toezicht. Zij volgt mevrouw dr. M. Chatrou op, die tot 08-02-2019 als lid deel uit 
heeft gemaakt van dit orgaan.  
 
Aan de Rvt- auditcommissie Financiën werd deelgenomen door de heren Steuns (voorzitter) en de 

heer Dijkhuizen (lid).  

De RvT Remuneratie- en Selectiecommissie bestond uit de heren Dijkhuizen (voorzitter) en 

Heineman (lid).  
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Aan de RvT fusiebegeleidingscommissie werd deelgenomen door de heren Dijkhuizen (lid)  en 

Heineman (lid). 

Aan de RvT-adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid werd deelgenomen door de heer Heineman 

(voorzitter) en mevrouw Chatrou (lid) die door mevrouw de Jong per december is opgevolgd.  


