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Jaarverslag Raad van Toezicht 2020 
 

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. 
 
De RvT heeft ook voor 2020 onderwerpen benoemd die in haar toezicht bijzondere aandacht krijgen. 
Deze zijn hieronder beschreven.  
 
COVID-19 
In 2020 is de wereld opgeschrikt door de COVID -19 pandemie. De COVID-19 pandemie heeft, naast alle 
andere sociaal- economische effecten, de zorgverlening (ook in VieCuri) dusdanig op zijn kop gezet dat 
van uitvoering van strategische beleidsplannen 2020 in beperkte mate sprake heeft kunnen zijn. Alle 
aandacht is gericht op het verlenen van de noodzakelijke acute en COVID-19 zorg waardoor de planbare 
zorg deels is afgeschaald.  
 
Om deze pandemie het hoofd te bieden heeft VieCuri een crisisorganisatie ingericht met verschillende 
Operationele Crisis Teams (OCT’s) en een Crisis Beleid Team (CBT)  conform de Ziekenhuis Rampen 
Opvang Plan (ZIROP) procedure. De crisisorganisatie functioneerde volgens de landelijke kaders van het 
RIVM, ROAZ, GHOR en landelijk overleg FMS.  
 
De reguliere bedrijfsvoering is in de maand maart getransformeerd naar een crisisorganisatie gericht op 
opvang van de verwachte toestroom van COVID patiënten. Daarbij zijn verschillende organisatorische 
aanpassingen doorgevoerd. Vanaf het moment in mei 2020 dat het aantal COVID patiënten in VieCuri 
een daling liet zien, heeft de focus gelegen op herstart van de reguliere zorg. Hiertoe is het Transitie 
Corona Team ingesteld, dat alle ingediende initiatieven tot heropstart reguliere zorg heeft beoordeeld 
alvorens tot implementatie is overgegaan. Daarnaast heeft het kernteam Infectie Preventie leidraden 
ontwikkeld gericht op bedrijfsvoering op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM.  
 
Medio juni is de crisisorganisatie opgeheven en is een transitieprogramma ingericht ter afronding van de 
nog openstaande punten uit de crisisorganisatie.  
 
Daarnaast is het functioneren van de crisisorganisatie geëvalueerd. Het COT (Instituut voor Veiligheids- 
en Crisismanagement) is gevraagd om een integrale evaluatie uit te voeren over de reactie van VieCuri 
op de crisis. Deze evaluatie richtte zich op de werking van de crisisorganisatie en het omgaan met 
uitdagingen, dilemma’s en bijzonderheden van de crisis. Mede op basis van de uitkomsten van deze 
evaluatie is een opleidingstraject gestart gericht op (bij)scholing van huidig personeel ter flexibele 
inzetbaarheid op IC en COVID-19 –afdelingen en is een scenario aanpak voor escalatiebeleid in geval van 
een volgende (COVID )crisis.  Daarnaast is de communicatie-infrastructuur aangepast om het draagvlak 
en effectiviteit van de genomen crisisbesluiten te vergroten. Er is naast Intranet (Startpunt) als centraal 
informatiepunt voor medewerkers een rijkere mix van digitale, fysieke en persoonlijke communicatie 
ingericht. Aandacht voor de toegevoegde waarde van lijnmanagement is  hierbij een belangrijk element.  
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De landelijke stijging van het aantal COVID-19 patiënten als ook de toenemende instroom van COVID-19 
patiënten in het ziekenhuis medio oktober 2020 was aanleiding om de crisisorganisatie weer in te 
richten. Een belangrijk verschil ten opzichte van de eerste golf is dat getracht wordt de reguliere zorg en 
de daarbij samenhangende reguliere organisatielijnen zoveel mogelijk overeind te houden. De 
lijnorganisatie staat naast de crisisorganisatie en reguliere overleggen en besluitvormingsprocessen 
blijven dus ook bestaan naast de crisisorganisatie.  
 
De aandacht voor de psychische belasting medewerkers door onder andere actief  psychologen  in te 
zetten op diverse afdelingen vanaf het begin van de COVID-19 pandemie heeft bijgedragen aan een 
stabiel laag ziekteverzuim gedurende het gehele jaar.  
 
De RvT waardeert de wijze waarop de RvT continue aangesloten is geweest door kwalitatief 
hoogwaardige informatie die met regelmaat schriftelijk en tijdens de RvT vergaderingen is verstrekt.  
 
Fusie traject VieCuri- Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) 
Medio januari 2020 heeft de RvB LZR de RvB van VieCuri geïnformeerd dat ze voor de periode tot 1 mei 
een pas op de plaats wenste te maken in het fusieproces. De RvB LZR noemde als aanleiding de 
aanstelling van de nieuwe Raad van LZR die zij tijd wilden geven om zich te verdiepen in het lopende 
fusieproces. De RvB LZR heeft in dit kader het voorgenomen besluit tot fusie ook ter toetsing voorgelegd 
aan een extern onderzoeksbureau zonder enige afstemming met VieCuri. Uit dit onderzoek zou naar 
voren zijn gekomen dat het huidige bedrijfsplan onvoldoende antwoord geeft op de vraag of fusie nog 
steeds de juiste oplossing is om goede zorg in Midden-Limburg te verlenen. Het LZR  heeft vervolgens op 
30 juni 2020 bekendgemaakt eenzijdig af te zien van de voorgenomen fusie met VieCuri.  
 
De RvT VieCuri betreurt dit besluit van het LZR  ten zeerste en blijft van mening dat een fusie voor de 
inwoners van Noord- en Midden Limburg de juiste invulling vormt om op langere termijn de continuïteit 
en kwaliteit van een breed pallet van zorg voor de regio te kunnen waarborgen en staat inhoudelijk nog 
steeds achter het bijbehorende bedrijfsplan.  Nu de fusie niet doorgaat gaat VieCuri verder met een 
strategische heroriëntatie waarbij alternatieven en andere samenwerkingsverbanden worden 
onderzocht. Daarbij blijven de uitgangspunten van het bedrijfsplan, namelijk de noodzaak tot 
schaalgrootte i.v.m. het kunnen blijven aanbieden van een breed pallet van hoogwaardig topklinische 
zorg in de regio, het kunnen blijven aantrekken van goed geschoold en gemotiveerd personeel als STZ- 
opleidingsziekenhuis en het kunnen blijven investeren in innovaties en ICT onverminderd geldig.  
 
Bestuurlijke continuïteit 
Mede naar aanleiding van het besluit van het LZR om na intensieve jaren van voorbereiding niet te 
fuseren met VieCuri, heeft  mevrouw  A.G.M. van Rossum in het najaar 2020 besloten om haar functie 
als voorzitter RvB van VieCuri per 1 januari 2021 neer te leggen. De RvT  is mevrouw A. van Rossum 
erkentelijk voor hetgeen zij sinds haar aantreden binnen VieCuri heeft gerealiseerd.   
 
Het aangekondigde vertrek van de voorzitter RvB had tot gevolg dat er tijdelijk sprake is van een 
eenhoofdige RvB. Om de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering en besluitvorming te borgen 
heeft de RvT besloten tijdelijk een bestuursteam in te richten tot de RvB weer is gecompleteerd. Dit 
bestuursteam  bestaat de heer Schouten (voorzitter) en mevrouw N.A.J. Cornelissen-Kolorz (lid).  
 
Naar aanleiding van de vacature in de RvB heeft de RvT de profielen voor de toekomstige RvB 
geëvalueerd en aangepast, waarbij ook het waarborgen van de bestuurlijke continuïteit een belangrijk 
uitgangspunt is geweest. Deze profielen RvB zijn in november 2020 voor advies de Cliëntenraad 
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voorgelegd en ook de Ondernemingsraad, MSB-Bestuur en VSB zijn uitgenodigd om hierop te reageren. 
Op basis van het advies van de Cliëntenraad en de reacties van de Ondernemingsraad en MSB-Bestuur 
heeft de RvT de profielen RvB vastgesteld in december. In de nieuwe profielen is de financiële 
portefeuille onder gebracht bij de voorzitter RvB en de medische portefeuille bij het lid RvB. Op basis van 
het vastgestelde profiel voorzitter RvB heeft de RvT met in achtneming van de adviezen van de 
Ondernemingsraad, MSB-Bestuur en de Cliëntenraad de heer IJ.C. Schouten per 1 januari 2021 benoemd 
tot voorzitter Raad van Bestuur. Daarmee resteert een vacature voor een lid RvB met de medische 
portefeuille. De RvT heeft voor de invulling van deze vacature het werving- en selectieproces opgestart 
en wordt daarbij ondersteund door een extern bureau.  
 
Onderzoek en Wetenschap 
De RvT heeft gesproken over de status van het wetenschappelijk onderzoek binnen VieCuri. Het beeld 
van de organisatie van wetenschap binnen VieCuri en de procedures rondom studies is besproken.  
De RvT herkent in de inrichting van onderzoek en wetenschap een ambitieuze en gedegen opzet.  
 
Personeels- en opleidingsbeleid 
De RvT heeft aandacht besteed aan het programma ‘Human Power’. Human Power is één van de 
beleidsthema’s uit de beleidskaderbrief 2020. Human Power is gestoeld op een mens- en 
organisatiebeeld dat ondersteunend is aan de veranderopgave van VieCuri, waarbij elke professional zich 
opstelt als eigenaar van de doelen die VieCuri wil realiseren. De strategische doelen van Human Power 
zijn een werkgever van voorkeur, een betekenisvol opleidingsziekenhuis en een wendbare en adaptieve 
organisatie. 
 
De RvT is in 2020 bijgepraat over de uitkomsten van het medewerkers onderzoek dat in 2019 is uitgezet. 
De uitkomsten van het medewerkers onderzoek worden als positief beschouwd en zijn als basis voor 
verbeteractiviteiten gebruikt. De (ervaren) werkdruk is en blijft, zo als ook in veel andere ziekenhuizen, 
een belangrijk aandachtspunt. 
 
Visie Verpleegkundige  Zorg 
Het VSB heeft de door haar opgestelde Visie Verpleegkundige zorg toegelicht aan de RvT. Deze visie is 
geschreven voor en door verpleegkundigen en geeft inzicht in de wijze waarop verpleegkundigen in 
VieCuri zorg willen verlenen en wat hun ambities zijn. De nadruk wordt gelegd op wat de patiënt nog wel 
kan in plaats van wat hij of zij niet meer kan. De patiënt wordt centraal gesteld en in toenemende mate 
wordt de kijk op patiëntenzorg door verpleegkundigen meegenomen bij beslissingen betreffende de 
patiënt. 
 
Ouderenzorg 
Ouderenzorg is een belangrijk speerpunt in het beleid van VieCuri waarover de RvT heeft gesproken. De 
zorg voor oudere patiënten vraagt specifieke aandacht omdat de zorgvraag per definitie complex is: er is 
sprake van multimorbiditeit, het evenwicht tussen gezondheid en ziek is precair, de sociale context van 
de patiënt vraagt meer aandacht in het ziekte proces en stelt andere eisen aan de benadering, 
communicatie en zorg voor de oudere patiënt. In 2020 heeft VieCuri de plannen op het gebied van de 
geïntegreerde zorg voor ouderen geconcretiseerd waarmee stappen zijn gezet in de ambitie om te 
groeien naar een center of excellence in de zorg voor ouderen. Dit krijgt betekenis over drie assen: 
zorginhoudelijk, zorgproces (keuzes) en communicatie en gedrag.  
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Innovatie gericht op integrale zorg 
De RvT vindt de ontwikkelingen op het gebied van integrale zorg en samenwerking met ketenpartners 
van groot toekomstige betekenis. In 2020 zijn er verschillende initiatieven betreffende integrale zorg 
besproken in de RvT-vergaderingen: 

 Regiobeeld en regio opgaven 
De bestuurders van VGZ, CZ, Adelante, Cohesie, Ambulancezorg Limburg-Noord, de Zorggroep, 
Proteion, Vincent van Gogh Instituut en VieCuri hebben samen met wethouders van de Gemeente 
Venlo en Venray begin 2020 gesproken over een gezamenlijk regiobeeld voor Noord Limburg. De 
directe aanleiding om een regiobeeld Noord-Limburg op te stellen is het hoofdlijnenakkoord, waarbij 
zorg op de juiste plek moet worden georganiseerd.  
Uit het regiobeeld blijkt dat er in Noord Limburg sprake is van een hogere zorgconsumptie in 
vergelijking met de rest van Nederland. De steeds verder toenemende vergrijzing is hiervoor een 
belangrijke verklarende factor. Ook leefstijl en (ervaren) gezondheid spelen een rol. In combinatie 
met ontgroening van de regio leidt tot zowel tot hogere kosten als tot een tekort aan capaciteit van 
professionals (arbeidsmarktproblematiek) en overbelasting van mantelzorgers. Hierdoor dreigt op 
een aantal plekken het kunnen leveren van zorg in het gedrang te komen. Dit is het meest zichtbaar 
op momenten dat zich een (acute) wijziging in de zorgbehoefte van een patiënt voordoet waardoor 
er andere of meer (vervolg)zorg in een andere setting nodig is. Solistische oplossingen kunnen 
bovenstaande problemen niet oplossen, hiervoor is samenwerking in de keten noodzakelijk.  
Op basis van een door de ketenpartners gedeeld regiobeeld zijn vijf regio opgaves vastgesteld. 
Iedere opgave heeft een lid Raad van Bestuur van een ketenorganisatie als sponsor. 
1. Arbeidsmarktproblematiek ( sponsor Proteion); 
2. Verbeteren toegankelijkheid & beschikbaarheid van zorg. (sponsor VieCuri) 
3. Kwetsbare ouderen ( sponsor Zorggroep) 
4. Regionale Digitale Zorgvisie (sponsor Cohesie) 
5. Leefstijl & Ervaren gezondheid (sponsor VieCuri) 

 

 Acute zorg:   
De toenemende druk op de acute zorgketen leidt tot knelpunten voor patiënten en medewerkers. In 
de regio Noord-Limburg  wordt deze druk met name veroorzaakt door de toenemende vergrijzing en 
personele krapte. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een nieuwe inrichting van de spoedzorg  op 
basis van de volgende pijlers: het voorkomen van acute zorg, het opzetten van regionale 
zorgmeldkamers voor niet levensbedreigende acute zorg, meer acute zorg thuis leveren, het openen 
van meer integrale spoedposten, de inrichting van de SEH voor alleen hoog-complexe of 
levensbedreigende acute zorg en het behoud van traumacentra’s voor zwaargewonde patiënten. 
Deze ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak om de komende jaren in te zetten op het anders 
organiseren van de acute zorg in Noord-Limburg. Dat kunnen individuele zorginstellingen niet alleen, 
hierin trekt VieCuri in ROAZ-verband samen op met onze ketenpartners.  

 
Juiste Zorg op Juiste Plek (JZoJP) 
VieCuri wil met de JZoJP zo dicht mogelijk aansluiten bij de wensen van de patiënt. De zorg wordt zo 
georganiseerd dat deze zo dicht mogelijk bij de patiënt kan worden geleverd: thuis als het mogelijk is, bij 
de huisarts als het moet en in het ziekenhuis als het niet anders kan. Om dit te bereiken werkt VieCuri 
nauw samen met huisartsen, verloskundigen, thuiszorg, verpleeghuizen, de ambulancezorg en de GGZ in 
de regio.  Ook intern biedt VieCuri de juiste zorg op de juiste plek. VieCuri streeft ernaar dat de patiënt 
betrokken is en zoveel mogelijk zelf de regie heeft (patiëntenparticipatie)  De patiënt hoeft alleen naar 
het ziekenhuis te komen als het echt noodzakelijk is. Daarvoor maakt VieCuri gebruik van bijvoorbeeld 
telemonitoring en het patiëntenportaal ‘MijnVieCuri’. Het faciliteren van de patiënt en diens sociale 
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vangnet ten behoeve van het versterken van zelfmanagement en positieve gezondheid zijn hier een 
aanvulling op. 
 
VieCuri heeft in 2020 ervaren dat door COVID-19 een nieuwe werkelijkheid is ontstaan. Voor het 
programma JZoJP betekent dit dat de aandacht in 2021 zich zal richten op die veranderbewegingen die 
als meest duurzaam en impactvol zijn richting de toekomst. Vanuit de drie bekende onderdelen 
(voorkomen, verplaatsen, vervangen) zal het komende jaar vooral in het teken staan van de 
veranderbewegingen die VieCuri en haar regio helpen om de gewijzigde zorgvraag uitvoerbaar  te 
houden. 
 
In 2020 heeft de RvT meermaals het programma JZoJP en de voortgang van de daarbij behorende  
initiatieven besproken en onderkent dat deze in 2020 niet de vooraf veronderstelde prioriteit hebben 
kunnen krijgen als gevolg van COVID-19. Tegelijkertijd heeft de COVID-19 pandemie geleid tot een 
versneld gebruik van digitale communicatie en monitoring en is de samenwerking in de keten 
geïntensiveerd.  
 
Adviescommissie 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 op basis 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. In 2020 was er in de commissie 
uiteraard  specifieke aandacht voor de COVID-19 zorg. 
 
In januari 2020 heeft de mock-survey voor de heraccreditatie JCI plaatsgevonden. De RvT acht het van 
groot belang dat de organisatie kan laten zien hoe de aanbevelingen van de vorige accreditatie en de 
mock-survey zijn opgevolgd. Door COVID-19 pandemie is de JCI heraccreditatie verschoven van juni 2020 
naar juni 2021. Tot die tijd blijft de accreditatie geldig. De consequentie van de verschuiving is dat 
nieuwe editie, editie 7, van toepassing is en een aantal nieuwe normen naar lokale richtlijnen moeten 
worden vertaald.  
 
De RvT heeft ook gesproken over de toepassing  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG)  en de essentie van inzage in dossiers, de legitimatie ervan en in hoeverre de  organisatie er grip 
op heeft. Een medewerker mag alleen het medisch dossier raadplegen van degene met wie hij of zij een 
behandelrelatie heeft. Hier vindt monitoring op plaats en alle onterechte inzagen worden gemeld en 
besproken met de betreffende medewerker. Belangrijk aandachtspunt bij de datalekken zijn de opname- 
en afsprakenbrieven die foutief of onvolledig zijn geadresseerd.  
 
Auditcommissie Financiën (ACF)  
De ACF  heeft in het verslagjaar 2020 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 ACF  heeft de jaarrekening 2019 en de reactie van de accountant BDO hierop besproken. BDO heeft 
weinig op- en aanmerkingen op de jaarrekeningen en verslagleggingen van VieCuri en is zeer tevreden. 
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In het eerste kwartaal van 2020 is VieCuri overgegaan op Horizontaal Toezicht met focus op correct 
registeren en declareren. Middels Horizontaal Toezicht zorgen zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
gezamenlijk voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven. Zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars creëren samen op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid over deze 
uitgaven naar alle ketenpartijen en geven samen invulling aan de maatschappelijke verantwoording over 
deze uitgaven. De RvT onderschrijft dat met het Horizontaal Toezicht een belangrijke mijlpaal is bereikt.  
 
Het ‘Masterplan Vastgoed’ voor de toekomstige vastgoedontwikkelingen is besproken. De RvT vraagt 
hierbij aandacht voor de haalbaarheid van de financiering van investeringen.  
 
Remuneratie- en selectiecommissiecommissie 
In maart 2020 is de WNT score van VieCuri voor 2020 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, etgeen 

het geval is. De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur volgt jaarlijks de aanpassing conform 

de WNT. 

De Remuneratiecommissie heeft in 2020  een eindejaarsgesprek gevoerd met het lid RvB. Hierbij is de 

bestuurlijke inrichting onderwerp van gesprek geweest.  

Evaluatie functioneren RvT 

De uitkomsten van de jaarlijkse zelfevaluatie over 2020 zijn in maart en mei 2021 besproken in RvT-
verband en gedeeld met de RvB. Deze jaarlijkse zelfevaluatie heeft plaatsgevonden met externe 
begeleiding door Elings & Handelé . Uit de evaluatie is onder meer  naar voren gekomen dat de RvT 
onverminderd de behoefte blijft houden  om  bij een specifiek aantal strategische en beleidsmatige 
onderwerpen al in een vroeg stadium betrokken te worden en bedrijfscultuur als  onderwerp hieraan toe 
te voegen. 
 
Samenstelling RvT 
In de Raad van Toezicht zijn er  twee vacatures als gevolg van het rooster van aftreden. Deze vacatures 
zijn in de afgelopen twee jaar in verband met de voorgenomen fusie met het Laurentius Ziekenhuis 
Roermond niet ingevuld. Nadat het  LZR in de zomer 2020  heeft aangegeven niet meer te willen fuseren 
met VieCuri, heeft de RvT besloten om deze vacatures in te vullen. Daarnaast loopt de tweede termijn 
van de heer Steuns per oktober 2021 af. Ook voor de dan ontstane vacature in de RvT van voorzitter van 
de Audit Commissie Financiën zal invulling worden gezocht. Dit betekent dat in totaal drie nieuwe leden 
Raad van Toezicht worden gezocht. Hiertoe zijn profielen RvT opgesteld voor advies voorgelegd aan de 
Cliëntenraad en ook de Ondernemingsraad en het MSB-bestuur zijn om een reactie gevraagd. De RvT 
heeft hierbij overwogen dat beoogde toezichthouder samen moeten beschikken over kennis en ervaring 
op de volgende gebieden: aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief in de regio Noord-Limburg, 
kennis en ervaring op het gebied van huisvesting en vastgoed en ruime ervaring op juridisch gebied en 
zicht op governance vraagstukken.  

Vergaderingen en Besluiten  
In 2020 kwam de Raad van Toezicht vijf keer in reguliere vergaderingen fysiek of digitaal 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 
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Cliëntenraad bijgewoond en hebben er twee vergaderingen met een afvaardiging van het MSB-bestuur 
plaatsgevonden.  

Besluiten 
In 2020 heeft de Raad van Toezicht de volgende goedkeuringen verleend: 

 Vaststelling WNT-score indeling VieCuri 2020 

 Jaarrekening 2019 St. VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 

 Jaardocument 2019 

 Beleidskaderbrief 2021 

 Financiële Kaderbrief 2021  

 Vaststelling WNT-klasseindeling VieCuri 2021 

 Portefeuilleverdeling en honorarium RvT m.i.v. 1-1-2021 

 Jaarplan en begroting 2021 

 Herijking financiële parameters  

 Uitkering interim dividend Vitaal Thuis Dialyse BV 

 Investeringen bouwprojecten Laboratoria en Medische Beeldvorming 

 Statutenwijzigingen 

 Inrichten bestuursteam  

 Fusievoorstel Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg en Apotheek VieCuri Vitaal B.V  

 Vastellen profielen RvB 

 Benoeming voorzitter RvB  
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Samenstelling Raad van Toezicht  
 

Naam Eerste 
zittingsperiode 

Tweede 
zittingsperiode 

Aandachtsgebied Commissies Nevenfuncties (01-01-
2020) 

 

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 

 

 •  

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 
 

• Consultancy en 
interim-bestuur 

• 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. 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 
Diagnovum (tot 1-
11-2020) 

•  

 

 Aan de RvT Auditcommissie Financiën (ACF) 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).  

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

(voorzitter) en mevrouw de Jong (lid). 

 


