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Voorwoord
Voor u ligt het Jaardocument 2017 van VieCuri Medisch Centrum 

voor Noord-Limburg. In dit document legt de organisatie verant-

woording af over de prestaties van de organisatie in 2017.

Het Jaardocument bestaat uit twee onderdelen:

1.  Het Maatschappelijk Verslag 2017 

Dit document beschrijft de prestaties en resultaten van de  

organisatie vanuit maatschappelijk en bestuurlijk perspectief.

2.  De Jaarrekening 2017 

Dit document geeft inzicht in de financiële resultaten  

van de organisatie.

Naast het Jaardocument heeft VieCuri de gevraagde kengetallen 

over 2017 in de landelijke DIGI-MV databank gedeponeerd  

(Digitale Maatschappelijke Verantwoording).

4Voorwoord
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1. Profiel organisatie 

1.1 Algemene identificatiegegevens

 

1.2 Hoofdlijnen

Algemeen 

De stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg (VieCuri) 

is verantwoordelijk voor de besturing en exploitatie van het zieken-

huis VieCuri. De zorgverlening vindt plaats op de centrale locaties 

Venlo en Venray en de regiopoli’s in de gemeenten Peel en Maas, 

Horst aan de Maas en Beesel (Reuver).

De stichting kent een Raad van Toezicht-model (RvT-model), waar-

binnen de Raad van Bestuur (RvB) belast is met het besturen van 

de zorginstelling en verantwoordelijk is voor de realisatie van de 

doelstellingen, strategie en het beleid van de organisatie.

De RvT ziet toe op de wijze van besturing en de algemene gang van 

zaken binnen de stichting en de daaraan verbonden instellingen. 

Daarnaast vervult de RvT een klankbordfunctie en adviseert hij de 

RvB.

Raad van Bestuur 

De focus in de besturing is gericht op overkoepelende thema’s als de 

samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR), het 

resultaat en rendement van het ziekenhuis, de kwaliteit en veilig-

heid van de zorg, de samenwerking met de medische staf, de zorg 

voor ICT en huisvesting. 

Om de trajecten van overleg en besluitvorming goed af te stem-

men, vergadert de Raad van Bestuur een keer per twee weken met 

het voltallige bestuur MSB in de zogeheten Bestuursraad. De focus 

is daarbij gericht op afstemming en coördinatie van strategie en 

beleid. In de andere week vergadert de Raad van Bestuur met het 

clustermanagement Zorg en een delegatie van het MSB-bestuur 

(voorzitter en vicevoorzitter MSB). In deze vergadering is de focus 

gericht op afstemming van voorgenomen beleid, dat door de Raad 

van Bestuur wordt vastgesteld. RvB en CMO (ClusterManagement-

Overleg) overleggen tweewekelijks met elkaar over relevante 

thema’s. 

Medezeggenschap 

De organisatie beschikt conform de eisen van de Wet op de 

ondernemingsraden (WOR) en de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (WMCZ) over een Ondernemingsraad (OR) en een 

Cliëntenraad (CR). Met beide organen vindt op vaste momenten 

overleg plaats. Met het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) vindt 

eveneens periodiek overleg over relevante onderwerpen plaats.

Structuur MSB  

De vrijgevestigde medisch specialisten zijn verenigd in de Stafmaat-

schap Medisch Specialistisch Bedrijf VieCuri (stafmaatschap MSB 

VieCuri). De medisch specialisten in dienstverband zijn vanaf medio 

2015 verenigd in de Vereniging Kamer van Dienstverbanders VieCuri 

(VKDV). Samen vormen zij het geïntegreerd Medisch Specialistisch 

Bedrijf (MSB), dat op basis van een bestuursovereenkomst wordt 

bestuurd door het bestuur MSB.

Naam verslagleggende rechtspersoon stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Adres Bezoekadres: Tegelseweg 210 (Postadres: Postbus 1926, 5900 BX Venlo)

Postcode 5912 BL

Plaats Venlo

Telefoonnummer 077-320 55 55

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41063674

E-mailadres info@viecuri.nl

Internetpagina www.viecuri.nl

Figuur 1. Algemene identificatiegegevens
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Het (bestuur) MSB wordt in de uitvoering van zijn taak ondersteund 

door adviescommissies. Op grond van een collectieve samenwer-

kingsovereenkomst worden tussen ziekenhuis en stafmaatschap 

MSB jaarlijks afspraken gemaakt over de uitvoering van het palet 

aan medisch-specialistische zorg, dat het ziekenhuis met de zorg-

verzekeraars contracteert. 

RVE-beraad 

In het RVE-beraad vindt maandelijks afstemming en informatie-

uitwisseling plaats tussen RvB, clustermanagement, medisch leiders 

en RVE-managers over actuele concernbrede thema’s. De focus is 

daarbij gericht op uitwerking van concernkaders, afstemming van 

beleid, uitwisseling van informatie en draagvlak. 

1.3 Overleg en besluitvorming 

Versterking organisatie- en besturingsmodel

In 2015 is gestart met de versterking van het besturingsmodel, door 

resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) en medisch leiders te 

introduceren. De nieuwe RvB, die op 1 januari 2017 is aangesteld, 

heeft dit model in de tweede helft van 2017 geëvalueerd. Hierbij is 

een aantal weeffouten in dit model geconstateerd. 

De rollen van RVE-manager, medisch leider en clustermanager 

bleken onvoldoende duidelijk uitgewerkt en vastgelegd. Dat is het 

geval in hun verhouding ten opzichte van elkaar en in de verant-

woording naar de RvB. Daarnaast was er onvoldoende uniformiteit 

in de aansturing van de Resultaat Verantwoordelijke Zorgeenheden 

(RVE’s), bleek de span of control van de clustermanagers Zorg niet 

realistisch, was er sprake van relatief veel managementlagen met 

hoge kosten en bleek de planning- en controlcyclus onvoldoende 

effectief te zijn ingericht.

Om deze reden is begin 2018 na een uitgebreide consultatieronde 

langs de interne stakeholders een traject tot aanpassing van dit model 

gestart. Ambitie is om de rollen en samenwerking tussen cluster- 

management Zorg en medisch leiders op tactisch niveau te verduide-

lijken en versterken. In overeenstemming daarmee gaan zij aan de  

RvB rapporteren en samen met dit orgaan het hart van de integrale 

besturing van het ziekenhuis vormen. Omwille van de span of control 

wordt in 2018 een derde clustermanager Zorg toegevoegd. Ambitie  

is deze aanpassingen in 2018 stapsgewijs in te voeren, in nauw  

overleg met medische staf, medisch leiders, clustermanagers en  

RVE-management. Zoals hiervoor vermeld, worden de zorgclusters 

medio 2018 gebundeld in een drietal samenhangende clusters, 

waarin meerdere bij elkaar aansluitende RVE’s zijn samengevoegd. 

In aanvulling daarop zijn de stafbureaus 1. Leerhuis, 2. Kwaliteit 

en Veiligheid en 3. Marketing, Communicatie en Verkoop omgezet 

in zelfstandige clusters. Deze clusters zijn samen met de clusters 

Financiën, Facilitair Bedrijf, ICT, Personeel en Organisatie en bureau 

Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de ondersteuning van RvB, 

organisatie en medische staf.

Organisatiestructuur

De hoofdlijnen van de organisatiestructuur zien er per peildatum 

31-12-2017 als volgt uit:
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1.4 Profiel 

VieCuri is vanaf begin 2007 lid van het netwerk van Samenwerkende 

Topklinische Opleidings-ziekenhuizen (STZ). Het Leerhuis VieCuri ver-

zorgt jaarlijks een breed scala aan onderwijs- en opleidingsfacilitei-

ten voor een groot aantal assistenten in opleiding (AIOS), assistenten 

niet in opleiding (ANIOS), coassistenten en verpleegkundigen. 

Het ziekenhuis heeft een regionaal verzorgingsgebied van circa 

255.000 inwoners. De vestiging van de regiopoli’s in Horst aan  

de Maas, Peel en Maas en Beesel/Reuver sluit aan bij de wens om 

de tweedelijnszorg voor chronisch patiënten in samenwerking met 

de eerste lijn dicht bij de patiënt te organiseren. Vanaf 2012 worden 

vanuit het Gezondheidscentrum De Wieënhof in Venray diverse 

diensten aan de bewoners van Venray en omstreken aangeboden. 

De zorg voor kinderrevalidatie (die ten behoeve van het speciaal  

onderwijs op de Mytylschool op de locatie Uhlingshofweg Venlo 

wordt verleend) is overgedragen aan revalidatie-instelling Adelante. 

1.5 Concernstructuur 

De moederstichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 

(VieCuri) exploiteert de ziekenhuislocaties te Venlo en Venray en 

bestuurt de stichting Ziekenhuis Venlo, de stichting Sint Elisabeth 

Ziekenhuis en de stichting VieCuri Vitaal. De Stichting Ziekenhuis 

Venlo en de stichting Sint Elisabeth Ziekenhuis zijn eigenaar van  

de gronden en gebouwen op de locaties Venlo en Venray. 

De stichting ViaCura is medio 2017 opgeheven, omdat daarin geen 

concrete activiteiten meer werden uitgevoerd. Dit geldt eveneens 

voor de stichting SMA-Vitaal en Viecuri IC B.V. Omdat de activi-

teiten van de stichting Trombosedienst Noord-Limburg al langere 

tijd vanuit moederstichting VieCuri worden uitgevoerd, is ook deze 

stichting medio 2017 opgeheven.  

De stichting VieCuri Vitaal (VCV) beschikt sinds mei 2005 over  

een Wtzi-toelating. De activiteiten die vanuit deze stichting en de 

daaraan gelieerde dochterinstellingen werden uitgevoerd, zijn begin 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties

mw. A.G.M. van Rossum Voorzitter Raad van Bestuur • Lid Raad van Toezicht stichting De Waalboog Nijmegen (V&V-instelling)

  • Lid Raad van Toezicht Karakter (instelling Kinder- en Jeugdpsychiatrie)

Dhr. IJ.C. Schouten  Lid Raad van Bestuur  • ------------------------------

Figuur 5. Samenstelling Raad van Bestuur

2015 om doelmatigheidsredenen zo veel mogelijk overgeheveld  

naar moederstichting VieCuri. Uitzondering hierop is de dienst-

verlening van Vitaal Apotheek BV (100 % deelneming VC Vitaal)  

en Vitaal Thuisdialyse BV (51% deelneming VCV), die vanuit deze 

beide organisaties plaatsvindt. 

De resultaten van de stichting Sint Joseph, gericht op onder- 

steuning van zorg- en patiëntgerelateerde initiatieven, worden  

niet geconsolideerd in de jaarrekening van VieCuri. De financiële 

resultaten van de overige hiervoor genoemde rechtspersonen  

zijn vanwege de nauwe samenhang wel opgenomen in dit docu-

ment. De vriendenstichting VieAmi richt zich op sponsoring en 

fondsenwerving ten behoeve van aan het ziekenhuis gerelateerde 

activi-teiten. De resultaten van deze stichting worden evenmin 

geconsolideerd in de jaarrekening van VieCuri.

De dienstverlening van VieCuri is primair gericht op de bewoners 

van de regio Noord-Limburg. Op kaart ziet dit gebied er als volgt uit 

(zie figuur 4). Voor het gebied van de innovatieve en topklinische 

zorg is het werkgebied omvangrijker en strekt dit zich uit tot de 

gemeenten in de regio’s Roermond, Weert, Eindhoven en Boxmeer 

en omstreken.

 Ziekenhuizen

 Verzorgingsgebied

 Buitengebied

Figuur 4. Overzicht verzorgingsgebied

1.6  Samenstelling en portefeuilleverdeling 
Raad van Bestuur 

Per 1 januari 2017 is een nieuwe Raad van Bestuur van start gegaan, 

bestaande uit mw. A.G.M. van Rossum (voorzitter Raad van Bestuur) 

en dhr. IJ.C. Schouten (lid Raad van Bestuur). Per dezelfde datum 

hebben de heren Boot (lid Raad van Bestuur a.i.) en Verbeek (voorzit-

ter Raad van Bestuur a.i.) hun functie neergelegd (zie figuur 5).

Stichting  
St. Elisabeth Ziekenhuis

Stichting 
Ziekenhuis Venlo

Stichting 
VieCuri Vitaal

Apotheek VieCuri  
Vitaal BV

Vitaal Thuis Dialyse BV

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Figuur 3. Concernstructuur VieCuri 

Leudal

Venray

Venlo

Weert

Deurne

Bergen

Boxmeer

Asten

Peel en Maas

Horst aan de Maas

Someren

Gemert-Bakel

Nederweert

Sint Anthonis

Gennep

Helmond

Beesel

 

Mook en Middelaar

Roermond



Portefeuilleverdeling 

De portefeuilleverdeling van de RvB ziet er voor 2017 als volgt uit: 
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131. Profiel organisatie 
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Figuur 6. Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur 2017
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2. Hoofdlijnen strategische visie 

1.  Beste patiëntervaring en zorgresultaat; 

Alles wat wij leveren aan de patiënt in termen van geleverde  

zorg (hard resultaat) en ervaring (zacht resultaat).

2.  Permanent ontwikkelen;  

Alles wat wij doen om ons als organisatie te ontwikkelen.  

We werken met de beste mensen, teams en technologie.  

We zijn ontwikkelingsgericht en leggen daarbij de focus  

op innovatie, wetenschap en duurzaamheid.

3.  Samenwerking met partners; 

Deze zorg leveren wij met de beste zorgverleners in het netwerk.

2.3 Beleidskaderbrief 2017-2018

Na de start van de nieuwe Raad van Bestuur per 01-01-2017 is 

de beleidsagenda voor de komende periode medio 2017 opnieuw 

uitgewerkt in de zogeheten Beleidskaderbrief. Hierbij is rekening 

gehouden met de volgende factoren:

•  de hoofdlijnen van het onderhandelaarsakkoord medisch- 

specialistische zorg 2014 t/m 2017;

•  het zorggebruik in de regio Noord-Midden-Limburg is  

gemiddeld hoger dan in de rest van Nederland, de omvang van  

de bevolking krimpt en is ouder dan het landelijke gemiddelde; 

•  de patiënt groeit in toenemende mate uit tot zorgconsument;

•  de toenemende druk op het Nederlandse zorgsysteem vanwege  

de ‘financiële onhoudbaarheid’; 

2.1 Algemeen

Hoofdlijnen meerjarenbeleidskader VieCuri 2014-2019

De kernpunten van de ziekenhuisstrategie zijn vastgelegd in  

het meerjarenbeleidskader 2014-2019 Gewoon Beter. Hierin staat  

de volgende missie en visie vermeld. 

Missie

•  Voor de patiënten in Noord- en Midden-Limburg zijn wij het  

topklinische ziekenhuis voor medisch specialistische netwerkzorg. 

•  Met onze topklinische medisch-specialistische zorg dragen wij  

met verstand van zaken en gevoel voor mensen bij aan de  

gezondheid van onze patiënten in Noord-Limburg.

•  Wij zijn een mens- en opleidingsgericht topklinisch ziekenhuis.

•  Wij bieden zorg vanuit onze identiteit: ‘Verstand van zaken,  

gevoel voor mensen’.

Gezien de dynamische omgeving waarin VieCuri als organisatie 

verkeert, is afgesproken dat de hoofdlijnen van het meerjarenkader 

jaarlijks op consistentie en actualiteit worden bezien en worden 

aangescherpt in de jaarlijkse Kaderbrief en Jaarplannen. 

2.2 Strategisch kompas: Alles mét de patiënt 

In overeenstemming met het centrale vertrekpunt ‘Alles mét de 

patiënt’ is in 2016 een strategisch kompas ontwikkeld. Dit kompas 

stelt onze dienstverlening aan en samenwerking met de patiënt 

als hoogste doel. Al het andere is daar ondersteunend aan. Het 

kompas verbindt de betekenis van het dagelijkse werk van iedere 

professional binnen VieCuri en zijn bijdrage aan de realisatie van de 

ziekenhuisstrategie. De samenvatting van dit strategische kompas 

treft u hierna aan. 

Het nut en de noodzaak van de elementen in de driehoek missie-

visie, kernwaarden, strategieën en concernprogramma’s zijn ieder 

voor zich goed te verklaren. Tegelijk is het van belang om de onder-

linge samenhang en synergie daartussen te benoemen en zichtbaar 

te maken en de verbinding te leggen met het hogere doel van de 

organisatie. De kern van ‘alles wat wij doen, doen wij voor en met 

de patiënt’ omvat in de kern de volgende drie strategieën:

Patiënt

VieCuri 2020,
zorg voor de 

toekomst

Beste Patiënt- 
ervaring en  

zorgresultaat

Digitale 
transformatie

Figuur 7. Het strategisch kompas
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controlcyclus hierbij te laten aansluiten en duidelijk vast te  

leggen hoe het besturingsmodel er op de diverse niveaus uit  

gaat zien.

6. Versterking sturingsinformatie en PDCA-cyclus

In 2017 is de planning- en controlcyclus versterkt. Resultaat  

is onder meer dat vanaf het derde kwartaal 2017 aan de hand  

van de nieuwe managementrapportage per RVE integrale verant-

woordingsgesprekken plaatsvinden. Deze rapportages bevatten 

standaard de domeinen: strategie en organisatie, kwaliteit en 

veiligheid, patiënt en markt, medewerkers, opleiding en onderzoek 

en financiën, productie en bedrijfsvoering. Het proces om te gaan 

werken met centrale en decentrale Rolling Forecast gaat in 2018 

van start.

7. Inrichting Zorg

Capaciteitsmanagement is hét centrale thema voor de bedrijfs- 

voering in de zorg. De aanschaf van de benodigde software en  

het traject van voorbereiding in 2017 maakt het mogelijk in 2018 

verdere verdieping te geven aan de beoogde integrale sturing op  

de inzet van capaciteiten in de onderdelen polikliniek, OK en kliniek. 

Parallel daaraan wordt de focus gericht op versterking van de  

sturing/ afstemming in de keten. De start van het nieuwe trans-

ferium medio februari 2018 draagt eveneens bij aan de beoogde 

verbetering van in- en uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis.

Belangrijke stappen in de versterking van de samenwerking tussen 

de laboratoria voor Klinische chemie en MMB en Pathologie van LZR 

en VieCuri zijn het traject tot renovatie van de laboratoria, de aan-

schaf van een nieuw gezamenlijk Laboratoria Informatie Systeem 

(LIS) en de investering in nieuwe apparatuur. 

In 2018 zal er extra aandacht zijn voor het terugbrengen van de 

toegangstijden voor vakken als Orthopedie, Oogheelkunde, MDL,  

Dialyse en Cardiologie. De substitutietrajecten van tweede naar 

eerste lijn worden in samenspraak met partners als Cohesie, Huis 

van de Zorg en VGZ gecontinueerd. Dit zelfde geldt voor de Good 

Practise zorgprojecten die in samenspraak met VGZ worden  

geïnitieerd en gemonitord.

Voor de verpleegkundige beroepsgroep staat de doorontwikkeling 

van het Shared Governance model op de agenda, met als kern-

thema’s kennisverhoging (MBO-HBO/proeftuinen/onderzoek en 

wetenschap) en sturen op uitkomstindicatoren. 

Tot slot wordt in 2018 conform het LTHP (Lange Termijn Huisves-

tings Plan) het laatste onderdeel van het traject renovatie locatie 

Venlo (TKB1) afgerond. Gelijktijdig worden - zie ook hiervoor - voor-

bereidingen gestart voor de renovatie van de laboratoria, medische 

beeldvorming, dialyse, het OK-complex te Venlo en overheveling  

van thans op de locatie Venray gehuisveste kantoorfuncties naar  

de locatie Venlo.

8. Kwaliteit en Veiligheid

Met het verwerven en implementeren van het JCI-kwaliteits- 

keurmerk zijn in 2017 belangrijke stappen gezet op weg naar de 

beoogde borging en versterking van de zorg voor de kwaliteit 

en (patiënt)veiligheid. In 2018 verschuift de focus op de verdere 

borging van het JCI-normenkader. Essentieel onderdeel is het verder 

uitrollen van de geïntroduceerde PDCA-cyclus en de afspraak om  

de rapportering over dit onderdeel intrinsiek onderdeel te maken 

van de concernbrede planning- en control-cyclus. De uitwerking 

van de kwaliteitsspeerpunten overdracht, infectiepreventie en 

valpreventie zullen eveneens aandacht blijven vragen. 

9. Medewerkers, opleiding en onderzoek

Door de vergrijzing van het personeelsbestand, de steeds krapper 

wordende arbeidsmarkt en de toenemende complexiteit van de zorg 

neemt de vraag naar gekwalificeerd personeel toe. Om deze reden 

vormt het aantrekken, inzetten, ontwikkelen, binden en boeien van 

goede werknemers in een krappe en dynamische arbeidsmarkt een 

belangrijk aandachtspunt. De kernpunten van het jaarplan P&O 

2018 sluiten hierbij aan:

•  employability bevorderen (onder andere generatiebeleid);

•  centrale coördinatie en professionalisering trajecten werving  

en selectie;

•  strategische personeelsplanning;

•  een scherpere verzuimaanpak.

10. Ontwikkeling STZ

Visitatie

In het STZ-traject blijft de focus gericht op verdere versterking 

van de bestaande STZ-pijlers binnen VieCuri, te weten 1. Opleiden 

en Wetenschap), 2. het vullen van het TopKlinischeZorg-register 

(TKZ) met excellente zorgproducten en het plaatsen van nieuwe 

ontwikkelingen en innovaties binnen dit perspectief, 3. het breder 

uitdragen en inhoud geven aan het begrip STZ binnen VieCuri,  

4. het borgen van een integrale managementfocus door oprichting 

van het STiP (STZ in Progress) en 5. het borgen van de nieuwe  

•  de ontwikkelingen in de ICT zullen het aanbod van zorg  

de komende jaren steeds sneller en ingrijpender doen  

veranderen;

•  de relatie met de eerste lijn zal ook als gevolg van de blijvend 

hoge druk op de kosten van de zorg van cruciaal belang blijven. 

Het streven naar ‘Zorg Dichtbij’ zal tot overheveling van een-

voudige medisch-specialistische zorg naar de eerste lijn leiden 

(substitutie van tweede naar eerstelijnszorg);

•  de ontwikkeling van de medische technologie, met daarin  

bijvoorbeeld verschuiving van invasieve naar laparoscopische 

zorg, inzet van robots, personalised medicine en combinaties  

van diagnose en (operatieve) ingrepen, zet door en;

•  de noodzaak om als organisatie te blijven inspelen op  

de ontwikkelingen in de opleidings- en arbeidsmarkt.

Om beter te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen, zijn in  

dit beleidsdocument voor de periode 2017-2018 de volgende  

speerpunten geformuleerd:

1.   organisatie in ontwikkeling; de organisatiestructuur  

moet dienend zijn aan het doel van het ziekenhuis;

2.  organisatie in control; performance op orde en geborgd  

middels een sluitende PDCA-cyclus;

3.  borgen Kwaliteit en Veiligheid; als onderdeel van het  

dagelijks handelen en als focus in de strategie;

4.  STZ als onderdeel van onze cultuur; opleiden,  

topklinische zorg en wetenschap;

5.  Human Resources; aandacht voor het aantrekken  

en ontwikkelen van medewerkers van VieCuri.

2.4 Jaarplan 2018

Het document Jaarplan-Begroting 2018 is medio december 2017 

goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De beleidsagenda van  

dit document luidt samengevat als volgt.

1. Herijking meerjarenbeleid

In het op fusie gerichte traject versterking samenwerking VieCuri-LZR 

wordt een nieuwe integrale strategische visie op de gezamenlijke 

toekomst van beide organisaties ontwikkeld. In overeenstemming 

daarmee wordt in 2018 binnen VieCuri geen afzonderlijk traject 

tot integrale herijking van het meerjarenbeleidsplan Gewoon Beter 

2014-2019 gestart. Het Meerjaren Financieel Beleidsplan wordt wel 

voortdurend geactualiseerd (vijf jaar vooruit) op basis van de laatste 

inzichten uit exploitatie, financiering, begroting en de planning van 

het Lange Termijn Huisvestings- en Onderhoudsplan. 

2. Patiëntstrategie

VieCuri kiest er voor om bij alles wat het ziekenhuis doet, de patiënt 

te betrekken. Dat betreft dus niet alleen diens individuele zorgvraag, 

maar bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van onze poli’s, patiëntpro-

cessen, de fysieke omgeving en hoe we omgaan met onze externe 

stakeholders. Onze patiëntbelofte daarbij is: ‘Alles wat wij doen, 

doen wij mét de Patiënt’ ofwel in de korte versie: ‘Alles met de  

Patiënt’. Goede voorbeelden zijn het VieCuri Oncologisch Centrum 

en VieCuri Centrum voor Ouderenzorg. De ‘pay off’: ‘Met verstand 

van zaken en gevoel voor mensen leveren wij een uitstekende  

bijdrage aan de gezondheid van patiënten in Noord-Limburg’  

blijft gehandhaafd.

3. Traject fusie samenwerking VC-LZR

Zie paragraaf 3.2 hierna. 

4. Locatie Venray

De visie op de toekomst van deze locatie kan niet los worden gezien 

van de scenario’s die in het traject voor de beoogde fusie van  

VieCuri en LZR worden uitgewerkt. Het profiel van deze locatie 

wordt daarom mede in relatie tot de toekomstige zorgverdeling 

van het fusieziekenhuis verder uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel 

daarbij is een gedegen analyse van de herkomst van de huidige 

patiëntenpopulatie van de locatie Venray. In het huidige meerjaren 

financieel plan wordt uitgegaan van voortzetting van de bedrijfs-

voering op de huidige locatie Venray tot eind 2023. In de uitwerking 

van dit thema wordt de zorg voor medisch beeldvorming en de 

OK - in relatie tot de benodigde capaciteiten en vernieuwing van 

de huisvesting te Venlo - naar voren gehaald en in 2018 verder 

uitgewerkt. 

5. Ontwikkeling besturingsmodel

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1.3, bevestigt het eind 2017 vast-

gestelde rapport Evaluatie Medisch Leiderschap de onduidelijkheid 

over de vraag wie op tactisch/operationeel niveau verantwoordelijk 

is voor de besturing van de organisatie en hoe daarover gerap-

porteerd en verantwoording moet worden afgelegd aan de RvB. 

De benchmark-rapportage van Berenschot laat zien dat er binnen 

VieCuri sprake is van hoge managementkosten. Om deze reden is - 

zie eveneens hoofdstuk 1.3 - begin 2018 een traject in gang gezet 

om de managementstructuur te herinrichten, de planning- en 

2. Hoofdlijnen strategische visie 16
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STZ-hoofdcriteria (Strategie & Beleid, Innovatie en Kwaliteit).

Conform de nieuwe STZ-visitatiecriteria ligt de focus tevens op 

verbreding van de profilering, minder focus op vink-lijstjes en het 

toe bewegen naar een voorhoedepositie in patiëntgericht weten-

schappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Hierbij komt 

ook het niet-medische domein aan bod door een sterkere focus 

op professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep, het 

cyclische karakter van veiligheidmanagementsystemen en versterkte 

aandacht voor de communicatie en beleving ten aanzien van deze 

onderwerpen, ofwel het sterker borgen van de STZ-cultuur.

Medische Vervolg Opleidingen

In 2018 wordt een nieuw Kader geïntroduceerd met incentives  

voor behoud, uitbreiding en kwaliteit van opleidingen. De noodzaak 

hiertoe wordt versterkt door de landelijke opdracht vanuit VWS  

om de kosten van het opleiden van specialisten te verlagen door  

1. verlaging van de instroom van het aantal AIO’s, 2. verkorting  

van de opleidingsduur en 3. verlaging van de bijdrage per AIO.

Daarnaast heeft VieCuri zich voor 2018 aangemeld voor de pilot 

Instellingsvisitatie RGS (= traject modernisering toezicht RGS  

op medisch specialistische vervolgopleidingen), opdat de lokale 

Centrale Opleidingscommissie (COC), Leerhuis en Raad van Bestuur 

het interne kwaliteitstoezicht goed op orde hebben. 

Wetenschap & Innovatie

Voor 2018 is er wederom een lokaal stimuleringsfonds ten behoeve 

van wetenschap en innovatie met een budget van € 300.000 

beschikbaar. In samenwerking met het CTCM wordt de Procedure 

toetsing en ondersteuning trials en wetenschappelijk onderzoek 

geprofessionaliseerd. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor 

opleidings- en ontwikkelingstrajecten gericht op verpleegkundige 

promoties, en verpleegkundige beroepsontwikkeling.

11. ICT en EPD

De geplande overgang naar de EPD-versie HIX is in 2017 succes-

vol afgerond. In 2018 ligt de focus op afronden van de ingezette 

infrastructurele verbeteringen, verhogen van de kwaliteit van 

dienstverlening door het cluster ICT, de gezamenlijke ICT-roadmap 

met het Laurentius Ziekenhuis Roermond, het verankeren van 

eHealth/digitale zorgexperimenten in de bedrijfsvoering en verdere 

standaardisering van de dossiervoering binnen het nieuwe EPD-HIX 

van Chipsoft.  

Als aanzet voor de beoogde professionalisering van dit cluster is  

in het voorjaar van 2018 een clusterbreed reorganisatieplan vast-

gesteld. Ambitie is de beoogde (organisatorische) verbeteringen 

in de tweede helft van 2018 af te ronden. Om te voldoen aan de 

scherpe eisen die de AVG met ingang van juni 2018 aan de borging 

en bescherming van persoonsgegevens stelt, wordt in de eerste 

helft van 2018 een nieuw gegevensverwerkingsregister geïmple-

menteerd. 

12. Verbetering performance

Voor de beoogde verbetering van de performance van de organisatie 

wordt conform de vastgestelde nieuwe begroting in 2018 een aantal 

kostenverlagende sporen ingezet. Verlaging van overheadkosten staf 

en ondersteuning, margeverbetering zorgproductie en besparingen 

op inkoop zijn hierbij centrale thema’s.

2. Hoofdlijnen strategische visie 18
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3.1 Inleiding 

Zoals hiervoor gemeld, is de beleidsagenda van het ziekenhuis  

na de komst van de nieuwe RvB herijkt. De benoemde thema’s zijn 

in het Jaarplan 2018 verder uitgewerkt en vormen in combinatie 

met elkaar de actuele beleidsagenda voor 2018. 

3.2 Samenwerking VieCuri-LZR 

Het voornemen tot fusie met het LZR vormt een centraal thema 

in de beleidsstrategie van het ziekenhuis. De periode tot medio 

2017 is benut om een stabiel fundament onder de uitwerking van 

het verdere proces te leggen en binnen beide huizen en staven de 

focus te richten op fusie in plaats van onomkeerbare structurele 

samenwerking. 

Parallel daaraan is de focus gericht op het scherper uitwerken 

van de vraag hoe het profiel van de fusieorganisatie er vanuit het 

perspectief 2025-2030 uit moet zien. Het hieruit voortvloeiende 

geactualiseerde stappenplan en tijdpad voor het doorlopen  

van het verdere traject is in september 2017 vastgesteld.

De focus in dit plan is gericht op het uitwerken van een integraal 

bedrijfsplan, dat na afronding van de benodigde consultatieronde 

langs de interne en externe stakeholders ter goedkeuring aan NZa 

en ACM wordt voorgelegd. De beoogde fusie wordt op basis van 

deze planning (afhankelijk van de scenario’s in doorlooptijd bij  

NZa en ACM) medio 2019 verwacht. 

Vertrekpunt is dat VieCuri en LZR de toegankelijkheid van de  

basiszorg en topklinische (complexe) zorg voor de inwoners van 

Noord- en Midden-Limburg in gezamenlijkheid beter kunnen  

waarborgen dan wanneer beide organisaties zelfstandig blijven 

voortbestaan. Ook ontwikkelingen in de omgeving van beide  

organisaties geven daartoe aanleiding (zie figuur 8). Daarnaast  

kunnen door fusie vicieuze cirkels doorbroken worden (zie  

figuur 9).  

3. Resultaten 2017 Hoofdstuk 3
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De uitbreiding van de inzet van SEH-artsen naar 7 x 24 uur was 

nodig voor de continuïteit van de SEH-opleidingsfunctie en behoud 

van de erkenning Traumacentrum Level 2. De verdere implementatie 

van het antistollingsbeleid, het project Continue Glucose Meting, 

het thema AntiBiotic Stewardship (ABS) en de ontwikkeling van 

teleconsulten en digitale poli’s sluiten hierbij aan. Daarnaast is de 

basis gelegd voor de uitvoering van gallium-scanonderzoeken. 

Met het LZR-ziekenhuis zijn afspraken gemaakt over concentratie 

van aneurysmata-ingrepen, prostaatingrepen en longgenees- 

kundige ingrepen. In het traject tot versterking van de samen- 

werking tussen de laboratoria van beide huizen zijn belangrijke 

voorbereidende stappen gezet. Daarnaast is verdere invulling  

gegeven aan de samenwerking met de huisartsen verenigd in  

huisartsenkoepel Cohesie en de verloskundigen in het nieuwe 

Venlose Geboortecentrum. 

Ter verbetering van de in- en uitstroom van patiënten uit het zie-

kenhuis is in 2017 een traject doorlopen dat heeft geleid tot de  

start van een transferium op de locatie VieCuri Venlo in februari 

2018. De samenwerking met het radiotherapiecentrum Maastroo, 

GGZ-instelling Vincent van Gogh en revalidatiepartner Adelante  

is op onderdelen eveneens verder uitgebouwd. 

3.6 Oncologie 

Het meerjarenbeleidsplan Oncologie 2017-2021 is in 2017 verder 

aangevuld met informatie uit de vakgroepen en tumorwerkgroepen. 

Het zorgpadbegeleidingssysteem Care Companion is geconverteerd 

naar MediMapp, een systeem dat meer interactiemogelijkheden  

heeft. De module colorectaal is in het 1e kwartaal van 2017 ge-

lanceerd. De mamma-module is eind 2017 geïmplementeerd.  

De modules prostaat en long gaan in 2018 live. Het Transmuraal  

Palliatief Team (TPT) heeft zijn focus voor de komende jaren  

beschreven in een meerjarenplan (2017-2020). 

Met ingang van 9 februari 2017 bekleedt prof. dr. M. Janssen- 

Heijnen (klinisch epidemioloog VieCuri) de leerstoel Klinische  

Epidemiologie, in het bijzonder kanker bij ouderen. Het gestarte 

oncologische onderzoek is gecontinueerd en wordt geheel passend 

in de lijn van de STZ-status van VieCuri stapsgewijs uitgebreid. 

Voeding en kanker waren het hoofdonderwerp op de Invitational 

Conference Oncologie in februari 2017. 

In het eerste kwartaal van 2017 zijn de werkprocessen van het 

oncologiecentrum opnieuw beschreven en gestandaardiseerd.  

In juni 2017 zijn er focusgroepsgesprekken gevoerd met patiën-

ten van de specialismen oncologie-chirurgie, oncologie-interne, 

mamma en long. Geconcludeerd kan worden dat het totaalbeeld 

heel positief is.

In het oncologisch netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON) buigen 

regionale OBC’s en tumorwerkgroepen uit de aangesloten zieken-

huizen zich over dezelfde materie. De ervaringen hiermee hebben 

geleid tot het plan om in VieCuri de tumorwerkgroepen te vernieu-

wen en uit te breiden met nieuwe groepen. In OncoZON-verband 

werd door een projectleider van VieCuri invulling gegeven aan het 

project ‘Registreren aan de bron’ (Citrienfonds). De participatie in 

de regio OncoZON blijft ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt. 

In 2018 wordt het overkoepelende samenwerkingscontract met alle 

aangesloten ziekenhuizen ondertekend.

Voor de oncologie geldt een fusie met het LZR-ziekenhuis als harde 

noodzaak om een breed zorgaanbod voor de regio in stand te 

houden. Centrale ambitie is om hét expertisecentrum voor mamma 

en colorectaal te zijn voor de regio Noord- en Midden-Limburg. 

Eind 2017 is er een begin gemaakt met het uitruilen van sarcoom- 

en leveroperaties tussen het Máxima Medisch Centrum (MMC) en 

VieCuri. De sarcoomoperaties en acute aneurysmata aorta-ingrepen 

vinden in beginsel in VieCuri plaats en de leveroperaties in het 

MMC. Aan deze beweging liggen een samenwerkingsovereenkomst 

en een Service Level Agreement (SLA) ten grondslag. Verder is er een 

SLA afgesloten tussen VieCuri en het LZR voor de uitvoering van de 

longkankeroperaties die in Roermond plaatsvinden. Hetzelfde geldt 

voor de radicale prostatectomieën en de brickers. 

3.7 ICT en EPD

Conform het ICT beleidsplan 2016-2020 is in oktober 2017 voor 

het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Chipsoft de overgang 

van CS-EZIS naar CS-HiX gerealiseerd. Als onderdeel hiervan is de 

digitale werkplekomgeving voor zorgprofessionals gemoderniseerd. 

In 2018 zullen hierin opnieuw verdere stappen worden gezet.  

Deze overgang is enerzijds nodig als aanzet voor de beoogde  

doorontwikkeling van de informatievoorziening in de zorg en ander-

zijds van belang voor de beoogde versterking van de samenwerking 

op dit gebied met het LZR. De plannen tot integratie van  

Als aanzet voor de uitwerking van de vraag ‘Waarom fusie?’ is  

in de tweede helft van 2017 een aantal scenario’s voor locatie-

profilering opgesteld. Deze scenario’s zijn beoordeeld aan de hand 

van een algemeen toetsingskader. Dit heeft geleid tot een preferent 

voorkeursscenario, waarover de medische staven en vakgroepen 

najaar 2017 zijn geraadpleegd. Om beter zicht te krijgen op dromen, 

kansen, bedreigingen en perspectieven worden de gezamenlijke 

vakgroepen van beide huizen de eerste helft van 2018 vanuit  

het perspectief 2025-2030 nogmaals over hun toekomstplannen 

geconsulteerd. De uitkomst wordt verwerkt in het fusiebedrijfsplan 

dat in de tweede helft van 2018 aan de interne en externe stake-

holders wordt voorgelegd, alsvorens dit document wordt doorgeleid 

naar NZA en ACM. 

3.3 Locatie Venray

Het profiel van deze locatie kan - als aangegeven - niet los worden 

gezien van de toekomstige zorgverdeling van het fusieziekenhuis en 

wordt om deze reden in samenhang daarmee verder uitgewerkt.  

Als aanzet vindt een gedegen analyse plaats van de herkomst van 

de huidige patiëntenpopulatie van de locatie Venray. Om voldoende 

ruimte te creëren voor een zorgvuldige afweging en uitwerking 

wordt in het huidige meerjaren financieel plan uitgegaan van  

voortzetting van de bedrijfsvoering op de huidige locatie Venray  

tot eind 2023. 

3.4 Organisatie in control

Inrichting besturingsmodel

Zoals hiervoor vermeld, is medio 2017 een traject in gang gezet  

tot evaluatie van het besturingsmodel, met als centraal thema  

de invulling van het medisch leiderschap. Naar aanleiding hiervan  

is besloten de besturing van de organisatie te versterken door  

de clustermanagers Zorg op tactisch niveau te verbinden met de 

medisch leiders. Zie verder paragraaf 1.3 hiervoor. 

Versterking resultaatverantwoordelijkheid

Om de performance en resultaatverantwoordelijkheid van de  

organisatie te versterken, is in 2017 een nieuwe opzet voor de 

managementrapportages geïntroduceerd. Deze nieuwe opzet maakt 

het mogelijk per maand en per kwartaal bij de resultaten per RVE 

stil te staan. Daarmee is vanaf het derde kwartaal 2017 gestart. 

3.5 Ontwikkeling zorgaanbod 

In 2017 is fors geïnvesteerd in verbetering van de patiëntlogistieke 

processen, verdere ontwikkeling van het EPD (Elektronisch Patiënten 

Dossier) en verdere implementatie van het in december 2016 inge-

voerde patiëntenportaal. In de uitwerking van deze trajecten zijn in 

2017 stevige stappen gezet.

Figuur 9. Fusie doorbreekt vicieuze cirkels
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gegeven om de inzichten ten aanzien van Positieve Gezondheid  

te incorporeren in PxZorg. In 2018 wordt gepoogd om dit samen 

met de zeven samenwerkende gemeenten in Noord-Limburg en  

de provincie Limburg te omarmen en te implementeren.

Participatie als Prioriteit

In VieCuri heeft de oncologische patiënt in toenemende mate een 

beleidsbepalende rol in het Oncologisch Centrum en het Centrum 

voor Ouderenzorg. Binnen het nieuwe Oncologisch Centrum partici-

peren ervaringsdeskundige patiënten in alle tumorwerkgroepen. In 

de Beleidscommissie Zorg voor Ouderen vervullen patiëntvertegen-

woordigers een belangrijke rol als klankbord. Met focus- en spiegel-

gesprekken betrekt VieCuri de patiëntervaringen per patiëntgroep  

of per behandeling in het beleid. 

Nieuwe ontwikkelingen als een patiëntenportaal worden samen met 

patiënten en huisartsen ontwikkeld. De nieuwe website en het nieu-

we patiëntenportaal maken het voor patiënten gemakkelijk toegang 

te krijgen tot en informatie te vinden over hun ziekte, diagnostisch 

onderzoek en/of behandeling. Daardoor zijn zij beter voorbereid op 

en kunnen zij actief deelnemen aan beleidsgesprekken met speci-

alist en huisarts. Tevens kunnen patiënten op basis van hun eigen 

agenda controleafspraken maken, wijzigen en annuleren.

Preventie in de Populatie

In het kader van de regiovisie PX-zorg geven huisartsen en kinder-

artsen samen inhoud aan preventie van obesitas in enkele wijken 

van Venlo/Blerick. Daarnaast informeren het Centrum voor Ouderen-

zorg en een aantal huisartsen patiënten actief over de omgang met 

valpreventie. De transmurale afspraken en protocollen uit PxZorg 

stimuleren de zelfredzaamheid en therapiediscipline van chronische 

patiënten. De oprichting van het Medisch Coördinerend Centrum 

Noord-Limburg borgt dat voor elke betrokken zorgaanbieder in heel 

Noord-Limburg helder is wat de transmurale zorgafspraken zijn.

Naast de regiobrede samenwerking in PxZorg met huisartsen en 

burgers/patiënten is VieCuri mede initiatiefnemer van Gezond-

heidscentrum Pro Vita in de gemeente Beesel/Reuver. Daar worden 

vormen van anderhalvelijnszorg ontwikkeld en wordt geprobeerd 

zo concreet mogelijk te reageren op de vragen van samenwerkende 

zorgpartners en patiënten, die raken aan dit thema. 

In de gemeente Peel en Maas biedt VieCuri in de regiopoli Panningen 

diagnostiek en poliklinische diensten aan. De focus is tevens gericht 

op het verbeteren van de samenwerking met de in het nabije ge-

zondheidscentrum Pantaleon gevestigde eerstelijnszorgaanbieders. 

Convenant Substitutie

Samen met de huisartsen verenigd in Cohesie, de burgers vertegen-

woordigd door het Huis voor de Zorg en de zorgverzekeraars CZ  

en VGZ is in het voorjaar van 2017 een Convenant Substitutie  

overeengekomen. Doel hiervan is selectieve verplaatsing van 

daarvoor in aanmerking komende tweedelijnszorg naar de eerste 

lijn. Daarmee wordt gestructureerd opvolging aan de initiatieven 

gegeven die op dit terrein de afgelopen jaren zijn ontwikkeld door 

individuele vakgroepen van VieCuri en huisartsen.

3.12  Samenwerking met overige regionale 
partners 

De zorgnetwerken van VieCuri breiden zich steeds verder uit. In deze 

netwerken is niet alleen de structurele strategische samenwerking 

met patiëntenvertegenwoordigers en de huisartsen verenigd in  

Cohesie (PxZorg) van belang. Ook het toenemend aantal gezamenlijke 

zorgprotocollen met GGZ-stichting Vincent van Gogh, de Zorggroep 

Noord- en Midden-Limburg en thuiszorgorganisatie Proteion zijn 

daarin bijzonder waardevol.

De komst van de nieuwe HuisartsenSpoedPost naast de SEH  

op de locatie VieCuri Venlo heeft een stevige impuls gegeven aan 

de samenwerking met de huisartsen (verenigd in koepelorganisatie 

Cohesie) op het gebied van de spoedeisende hulpverlening.  

De overheveling van de AWBZ-zorg naar de Wmo heeft de  

relatie met de Noord-Limburgse gemeenten versterkt. 

De zorgverzekeraars realiseren zich dat zij net als VieCuri in de  

regio Noord-Limburg te maken hebben met dubbele vergrijzing.  

Het aantal jongeren in de regio neemt de komende jaren sterk af  

en het aantal ouderen dat gebruik maakt van medisch-specialistische 

zorg van VieCuri neemt relatief sterk toe. Dit leidt tot een hoge zorg-

consumptie, die ook geschoond voor demografische ontwikkelingen 

en prevalentie uitzonderlijk hoog is.

In de samenwerking met het MUMC+ blijft de focus gericht op het 

maken van afspraken over het borgen van de topklinische zorg en 

het vergroten van het draagvlak voor opleiding en wetenschappelijk 

onderzoek. 

de ICT-voorzieningen en ICT-organisaties van VieCuri en LZR  

zijn begin 2017 geconcretiseerd in een ICT-roadmap. 

Het thema E-health zal de komende jaren steeds meer aandacht 

vergen. In 2017 is in dat kader de eerste fase van het traject tot 

invoering van het digitale Zorgportaal MijnVieCuri (Patiënten- 

portaal- en Zorgverlenersportaal) afgerond. Fase II van dit traject 

is met behulp van de subsidie Versnelling Informatie uitwisseling 

Patiënt en Professional (VIPP) gestart. Dit zogenaamde VIPP-project 

wordt eind 2019 afgerond en zal resulteren in het aan patiënten  

beschikbaar stellen van gestructureerde gegevens uit het eigen  

dossier en medicatie middels het patiëntenportaal MijnVieCuri. 

Parallel daaraan is in de tweede helft van 2017 een traject tot  

verbetering van de ICT-infrastructuur en versterking van de  

dienstverlening gestart, wat onder andere heeft geresulteerd in 

de succesvolle introductie van het nieuwe personeel informatie 

systeem van AFAS. Om per eind mei 2018 te kunnen voldoen aan  

de eisen die de AVG aan de bescherming van persoonsgegevens 

stelt, is in september 2017 een project gestart tot invoering van  

een compliant verwerkingenregister.  

3.8 Kwaliteit en Veiligheid

Zie voor dit onderdeel hoofdstuk 4 hierna. 

3.9 Personeel en organisatie 

Zie voor dit onderdeel hoofdstuk 5 hierna. 

3.10 Ontwikkeling STZ

Zie voor dit onderdeel hoofdstuk 6 hierna.

3.11 Samenwerking met de eerste lijn 

E-health

Zoals hiervoor vermeld, heeft VieCuri in 2017 opnieuw stevig  

geïnvesteerd in eHealth-toepassingen en samenwerking op dit 

gebied met partners buiten het ziekenhuis. Deze initiatieven zijn 

kwaliteitsverhogend, komen ten goede aan patiënt en medewerker 

en zijn maatschappelijk kostenverlagend. 

Regiovisie PxZorg 

In het door VieCuri en huisartsencoöperatie Cohesie vastgestelde 

projectplan PxZorg werken VieCuri, burgers/patiënten en huisartsen 

samen langs vijf pijlers aan het verbeteren van de zorg in de regio 

Noord-Limburg. 

Professionele Performance

De initiatieven voor deskundigheidsbevordering, zoals de eerder  

ingestelde werkgroep van Cohesie en het Leerhuis van VieCuri, 

hebben elkaar versterkt. Daarnaast staan huisartsen en specialis-

ten tijdens klinische avonden stil bij door hen beiden naar voren 

geschoven thematiek, delen zij hierin kennis en leiden zij elkaar 

geaccrediteerd op.

Paden met Partners

Naast de goede samenwerking met de huisartsen worden in het 

kader van de regiovisie PX-zorg ook met de psychiaters en psycho-

logen van collega-zorginstelling Vincent van Gogh Instituut nieuwe 

protocollen gemaakt. De optie tot inrichting van een gezamenlijke 

medisch-psychiatrische unit wordt de komende periode verkend. 

Met de Zorggroep Noord- en Midden-Limburg en Proteion bestaan 

goede afspraken over de transfer van patiënten. Tevens wordt  

verder gewerkt aan afspraken over samenwerking op het gebied  

van ouderenzorg in afwachting van verpleeghuiszorg.

In de regiopoli’s in de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas 

en Beesel onderzoeken huisartsen, thuiszorg, verpleeghuiszorg en 

VieCuri de kansen van anderhalvelijnszorg in de praktijk. De huis-

artsbezoeken door specialisten zijn in 2017 van start gegaan. Deze 

werkwijze heeft tot doel de samenwerking tussen eerste en tweede 

lijn te versterken. Daarnaast zoeken de medisch specialisten aan-

sluiting bij de zorgprogramma’s van de eerste lijn, zoals Kwetsbare 

Ouderen, Diabetes en COPD.

Patiënt als Persoon/Positieve Gezondheid

In het kader van de discussie over mogelijke nieuwbouw van de 

locatie Venray ontstond in het verlengde van PxZorg gedeelde aan-

dacht met de gemeente Venray voor het thema Positieve Gezond-

heid als nieuwe impuls om anders te kijken naar gezondheid. Tevens 

heeft VieCuri samen met de partners binnen PxZorg een aanzet 
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Hiermee wordt voldaan aan de zogenaamde Treeknorm: tachtig 

procent binnen vijf weken, maximaal zeven weken. De gemiddelde 

wachtduur voor dagverpleging is gemiddeld vier weken in 2017 en 

dus gelijk gebleven aan de gemiddelde wachtduur dagverpleging in 

weken in 2016.

Toegangstijden polikliniek 

De toegangstijden voor de poliklinieken worden alleen bepaald voor 

nieuwe patiënten. De wachttijd op de centrale locaties te Venlo en 

in Venray is in 2017 ongeveer drie weken. Hiermee wordt voldaan 

aan de landelijke Treeknorm: tachtig procent binnen drie weken, 

maximaal vier weken. 

Verpleegduur 

De gemiddelde verpleegduur van klinische patiënten bedraagt 

in 2017 4,58 dagen ten opzichte van 4,49 dagen in 2016. Dit is 

een stijging van 0,09 dag ten opzichte van 2016 en eveneens een 

stijging vergeleken met het gemiddelde van 4,36 dagen in 2015. 

De langere ligduur hangt samen met de vertraagde doorstroming 

van patiënten naar vervolgvoorzieningen, die worden gefinancierd 

vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet 

langdurige zorg (Wlz).

3.15 Renovatie en huisvesting

In 2017 zijn het nieuwe scopiecentrum en de poliklinieken voor de 

interne geneeskunde en MDL-specialismen voltooid. Tevens is het 

vernieuwde Vaatcentrum en de poli diëtetiek in gebruik genomen. 

Daarnaast is gestart met de planontwikkeling voor de renovatie van 

de poliklinieken, die onderdeel uitmaken van de laatste fase van het 

LangeTermijnHuisvestingsPlan (LTHP) en renovatie van de midden-

straat. Het traject tot uitwerking van een masterplan Vastgoed is in 

gang gezet.

Tot slot wordt in 2018 conform het LTHP het laatste onderdeel van 

het traject renovatie locatie Venlo (TKB1) afgerond. Gelijktijdig wor-

den - zie ook hiervoor - voorbereidingen gestart voor de renovatie 

van de laboratoria, medische beeldvorming, dialyse, het OK-complex 

te Venlo en overheveling van thans op de locatie Venray gehuisveste 

kantoorfuncties naar de locatie Venlo. 

3.16 Medische technologie

De Medisch Instrumentele Dienst (MID) is op 1 februari 2017 suc-

cesvol gecertificeerd voor de nieuwe ISO9001:2015 norm. In het 

kwaliteitsborgingssysteem voor medische technologie staan drie 

elementen centraal die nodig zijn om veilige toepassing van medi-

sche technologie te kunnen bereiken en garanderen. Centraal hierin 

staan een veilig medisch hulpmiddel, in handen van een getrainde 

gebruiker, in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen. 

Om aan deze beweging een impuls te geven, is een Toetsingsorgaan 

Kwaliteitsborging Medische Technologie (TKMT) ingesteld. Het TKMT 

legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur, rapporteert aan 

de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid en zorgt voor afstemming 

met de kwaliteitsorganisatie. Onder het TKMT hangen een tiental 

focusgroepen. 

De Inspectie heeft in augustus 2017 een visitatiebezoek gebracht 

aan VieCuri ter toetsing van de implementatie van de afspraken uit 

het landelijke Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie. 

Dit bezoek heeft geleid tot een aantal verbetermaatregelen die bin-

nen de gestelde termijn zijn gerealiseerd. In 2018 wordt gestart met 

doorontwikkeling van de digitale tool, die in 2017 voor de verwer-

ving van medische apparatuur/technologie is ingevoerd. 

3.17 Facilitair Bedrijf (FB)

Kwaliteit en kostenbewustzijn

In 2017 zijn als onderdeel van het JCI-accreditatietraject stevige 

verbeterslagen gemaakt in de borging van de zorg voor veiligheid 

en milieu, gevaarlijke stoffen, techniek, ondersteuning van zorg en 

schoonmaak. Dit heeft geleid tot een versterkt kostenbewustzijn en 

het verder uitbalanceren van nieuwe concepten. Dit geldt met name 

voor het onderdeel voeding. In het najaar van 2017 is een traject 

gestart tot versterking van leidinggevende slagkracht en expertise 

voor de verschillende disciplines binnen het FB. De focus ligt hierbij 

vooral op de aanpak van de strategische dossiers als inkoop en 

voeding.

Parkeren

Na een lang proces van voorbereiding is begin 2018 ter verminde-

ring van de parkeerdruk besloten voor de locatie Venlo over te gaan 

tot invoering van betaald parkeren voor medewerkers. Tevens is 

3.13  Krimp, substitutie en groei  
van zorgvraag en zorgaanbod

In 2017 is in het landelijke hoofdlijnenakkoord tussen de branche-

partijen uitgegaan van nul procent volumegroei. De belangrijkste 

zorgverzekeraars van VieCuri geven aan dat er om deze reden een 

gestructureerd plan moet komen voor krimp en substitutie van het 

bestaande regionale medisch-specialistische zorgaanbod. Met VGZ als 

regionale marktleider heeft VieCuri een verzekeraar die zich hiervoor 

sterk maakt. In 2017 heeft VieCuri zich daarom aangesloten bij de toe-

passing van achtien van de dertig door VGZ geoormerkte ‘good practi-

ces’ en is een convenant substitutie in uitvoering genomen (partners 

convenant: Cohesie, Huis voor de Zorg, MSB VieCuri, CZ en VGZ).

De zorgverzekeraars zetten in het licht van deze ontwikkelingen in 

op productiecontracten, waarin voor VieCuri en medische staf krimp 

of een gelijk blijvend zorgaanbod centraal staat. Alle zorgverzeke-

raars waren bereid om voor 2017 open volumeafspraken voor dure 

geneesmiddelen te maken, mits sprake was van lagere inkoopprijzen 

en transparant voorschrijven. Hiermee nemen zorgverzekeraars en 

ziekenhuizen samen verantwoordelijkheid voor het beheersen van 

gebruik en kosten van nieuwe dure geneesmiddelen. Ambitie van ver-

zekeraars en ziekenhuis is om hierover duurzame afspraken te maken.

3.14  Wachttijden, toegangstijden  
en verpleegduur  

Wachttijden kliniek 

De wachttijd voor behandeling gaat over de tijd tussen de diagnose 

en start van de behandeling, bijvoorbeeld een operatie. De gemid-

delde wachtduur voor de kliniek bedraagt in 2017 vijf tot zes weken. 

3. Resultaten 2017 26

VieCuri Jaardocument 2017

27

Figuur 10. Ontwikkeling wachttijd kliniek en dagbehandeling 2017
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Figuur 11. Ontwikkeling toegangstijd poliklinieken 2017
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een traject in gang gezet tot indexering van het parkeertarief voor 

bezoekers. Het traject tot herinrichting van het Venlose parkeer- 

terrein wordt in 2018 verder uitgewerkt. 

Overige aandachtspunten 

In 2017 is het hele ziekenhuis voorzien van noodstroomvoorzie-

ningen en zijn voor de toepassing daarvan nieuwe procedures  

vastgesteld. In het kader van de zorg voor duurzaamheid is een 

begin gemaakt met het plaatsen van elektrische oplaadpalen  

op het parkeerterrein. Het FMIS-systeem van Ultimo (Facilitair  

Management Informatie Systeem) is geïntroduceerd als centraal  

loket voor melding en afhandeling van storingen in huis. Ook in 

2017 heeft VieCuri weer gebruik kunnen maken van de inzet van 

ruim 170 vrijwilligers, die zich belangeloos en met hart en ziel  

voor de organisatie inzetten. 
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4. Kwaliteit en Veiligheid 

4.1 Implementatie JCI-accreditatie 

Het verslagjaar 2017 stond in het teken van het behalen van het 

internationale kwaliteitsaccreditatiesysteem van de Joint Commis-

sion International (JCI). JCI is een erkend keurmerk, waarin de focus 

ligt op het borgen van internationaal erkende kwaliteits- en patiënt-

veiligheidsdoelstellingen. 

Grote winst van invoering van dit nieuwe systeem is dat onze  

professionals nog bewuster bezig zijn met wát ze op dit gebied  

doen en hoe ze dat doen, en dat de uitwerking daarvan in een 

PDCA-cyclus kan worden gevolgd. Bovendien is er meer struc- 

tuur en uniformiteit ontstaan in de organisatie en inrichting van 

zorgprocessen. Hiervan profiteert vooral de patiënt, omdat de  

kans op fouten afneemt. 

Het starten van de ‘JCI journey’ is een goede stap geweest voor 

VieCuri. Het doorlopen proces heeft tot tal van kwaliteitsverbete-

ringen geleid en heeft tot doel om kwaliteitsdenken steeds een stap 

verder te brengen. Om te voldoen aan de accreditatienormen is de 

organisatie tijdens het officiële accreditatiebezoek op bijna 1200 

meetbare elementen getoetst. Tijdens de eerste toetsing in april 

2017 bleek meer dan 95 procent op orde te zijn. Het vervolgbe-

zoek in september 2017 leidde tot de conclusie dat de organisatie 

een half jaar later op één meetbaar element na aan alle geldende 

normen voldeed.

4.2 Visie op Kwaliteit en Veiligheid

Kernpunt van de visie op Kwaliteit en Veiligheid is dat elke patiënt 

de medisch specialistische zorg krijgt die is afgestemd op diens reële 

zorgbehoefte conform de professionele standaard. Die zorg is veilig, 

effectief, efficiënt, patiëntgericht, tijdig, toegankelijk en verant-

woord. Aan de uitvoering van het nieuwe beleid liggen de volgende 

doelstellingen ten grondslag:

• continu verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg;

•  voldoen aan de wetgevende kaders op het gebied van  

kwaliteit en veiligheid;

•  borging kwaliteit en veiligheid door inrichting van  

een kwaliteitssysteem conform de JCI-normen;

•  transparant zijn over geleverde kwaliteit van zorg  

en daarover verantwoording afleggen, en; 

• het bevorderen van een veiligheidscultuur.

De kwaliteitscultuur en de leercultuur van VieCuri zijn nauw met 

elkaar verbonden en gericht op permanente verbetering. Er werd 

al gewerkt met de PDCA (Plan-Do-Check-Act)-cyclus, maar in het 

nieuwe systeem wordt de lat hierbij steeds hoger gelegd. Cruciaal 

hierbij is leren van dingen die misgaan. Alle afdelingen worden ter 

naleving van de gemaakte afspraken periodiek bezocht voor een 

tracer. Tijdens een tracer volgen daartoe opgeleide medewerkers het 

spoor van de patiënt, en toetsen zij of er conform protocollen en 

afspraken wordt gewerkt. 

  

4.3 Veiligheidscultuur en risicomanagement

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van het JCI-programma, door 

onder andere de vastlegging van Internationale Patiënt Safety Goals 

(IPSG’s) waarop je als ziekenhuis 100% compliant moet zijn. 

Daarnaast beschikt het ziekenhuis over een veiligheidsmanage-

mentsysteem, waarin de focus ligt op risicomanagement. Dit 

systeem bestaat enerzijds uit het achteraf analyseren van zaken 

die fout zijn gegaan (incidenten, calamiteiten) en anderzijds uit 

het prospectief in kaart brengen van risico’s bij verbouwingen en 

renovaties, herinrichting van zorgprocessen of bij het invoeren van 

nieuwe methodes en technieken. Ook bij belangrijke testen zoals 

noodstroom of netwerk worden vooraf uitgebreide pri’s (prospec-

tieve risicoanalyses) uitgevoerd. Binnen dit systeem is er speciale 

aandacht voor specifieke thema’s, zoals de zorg voor medicatie-

veiligheid, infectiepreventie, kwetsbare ouderen en de veiligheid  

van medische technologie. Er zijn concrete afspraken gemaakt  

om de veiligheid op deze gebieden te bevorderen en door middel 

van indicatoren en tracers wordt bewaakt of men zich eraan  

houdt. 

Hoofdstuk 4
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dossieronderzoek over 2017 zijn - behalve de dossiers die onder-

werp waren van calamiteitenonderzoek - alle opgenomen overleden 

patiënten meegenomen. 

Aanknopingspunten die aanleiding zijn voor nader onderzoek zijn 

bijvoorbeeld onverwacht overlijden, blijvende of tijdelijke schade, 

infectie of sepsis, problemen met antistolling en heropname/IC- 

opname. Ook ontevredenheid of een klacht van de familie kan 

hiervoor aanleiding zijn.  

In 2017 zijn 454 dossiers onderzocht. Hieruit zijn 86 dossiers  

geselecteerd ter bespreking in de commissie dossieronderzoek.  

De geconstateerde verbeterpunten zijn teruggekoppeld aan de 

betreffende vakgroepen en ingebracht in de Stuurgroep Kwaliteit  

en Veiligheid. 

4.9  Resultaten Hospital Standardised  
Mortality Ratio’s (HSMR)

De zogenaamde Hospital Standardised Mortality Ratio’s (HSMR) is 

een indicator die het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis 

vergelijkt met de gemiddelde landelijke ziekenhuissterfte, rekening 

houdend met relevante kenmerken van patiënten en opnamen. De 

definitieve HSMR (gewogen sterftecijfer) van VieCuri is 89. Dit is 

het cijfer over 2016. Latere cijfers zijn nog niet bekend. Het landelijk 

gemiddelde is 100. Dit betekent dat de HSMR van VieCuri significant 

lager is dan het landelijk gemiddelde. Over de periode 2014-216 is 

de HSMR-score van VieCuri met 93 eveneens lager dan het landelijk 

gemiddelde.

4.10 Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Convenant 

Op 10 augustus bezocht de IGJ VieCuri voor een toets op de 

uitvoering van het landelijke Convenant Medische Technologie.  

Uitgangspunt van dit convenant is dat goed onderhouden medische 

technologie door een bekwame gebruiker in een veilige omgeving 

wordt gebruikt. Voorwaarde hiervoor is dat er gestructureerd onder-

houd plaatsvindt, dat gebruikers zijn getraind en dat het aanschaf-

proces gestructureerd verloopt. De conclusie was dat VieCuri op een 

goede manier werkt aan de implementatie van het Convenant en op 

dit gebied flinke stappen voorwaarts heeft gezet.

Antistolling

Op 28 september 2017 bracht de IGJ een bezoek aan VieCuri over 

het onderwerp antistolling. Er is tijdens dat bezoek gesproken met 

leden van het kernteam antistolling, gekeken op welke wijze anti-

stolling wordt geregistreerd in het EPD en toegelicht welke stappen 

de afgelopen periode op dit gebied zijn gezet. De Inspectie heeft 

hierbij tevens een bezoek gebracht aan twee verpleegafdelingen en 

toonde zich in alle opzichten tevreden over hoe de processen rond-

om de zorg voor antistolling in VieCuri zijn ingericht. VieCuri heeft 

in 2017 op dit gebied belangrijke stappen gezet door instelling van 

een Stollingscommissie en de start van een Stollingscentrum waar 

specialisten met vragen terecht kunnen, een 24-uurs achterwacht 

voor stollingsvragen en protocollen die up-to-date en gemakkelijk 

vindbaar zijn. 

Jaargesprek IGJ 

Op 30 oktober 2017 vond het gebruikelijke Jaargesprek plaats. 

Voorafgaand daaraan bracht de IGJ-accountmanager een onaan-

gekondigd bezoek aan de Intensive Care (IC) voor het thema Vitaal 

bedreigde patiënt. Hierbij werd getoetst op welke wijze de over-

plaatsing van een vitaal bedreigde patiënt met slechte early warning 

scores vanaf de verpleegafdeling naar de afdeling IC plaatsvindt. 

Hierbij is goed inzichtelijk gemaakt op welke wijze de early warning 

scores worden gerapporteerd in het Electronisch Patiënten Dossier 

en hoe de oproep van het SIT-team (Spoed Interventie Team) werkt.

Shared Care kinderoncologische zorg 

Om de zorg voor kinderen met kanker adequaat vorm te geven, 

werkt VieCuri als shared care centrum samen met het Prinses 

Máxima Centrum voor kinderoncologie. In dit centrum worden de 

beleidslijnen en behandelingen uitgezet. Vervolgens kunnen die 

behandelingen een vervolg krijgen in VieCuri. De medisch specialis-

ten zijn hierbij over en weer laagdrempelig bereikbaar en protocollen 

en andere relevante informatie worden adequaat met elkaar gedeeld. 

De toets door de IGJ in oktober 2017 op de wijze waarop shared care 

kinderoncologische zorg in VieCuri plaatsvindt, is positief verlopen.  

4.11 Klachtbemiddeling  

Klachten kunnen binnen VieCuri op drie manieren kenbaar worden 

gemaakt. Eerste mogelijkheid is dat de klager een klacht recht-

streeks met de betrokken zorgverlener of medewerker bespreekt. 

Daarnaast kan een klacht door een klachtenfunctionaris behandeld 

4.4 Risico’s op de werkvloer 

Om meer zicht te krijgen op risico’s op de werkvloer worden klach-

ten en incidenten ook achteraf geanalyseerd, niet om elkaar hierop 

af te rekenen maar om hiervan te leren. Er vindt in dat verband 

terugkoppeling van meldingen plaats per RVE, maar ook via de 

Centrale VIM-commissie. 

De trendanalyses die worden gemaakt, worden besproken in de 

Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid, die onder leiding staat van de 

Raad van Bestuur. Daarnaast worden de bevindingen en aanbevelin-

gen van calamiteitenonderzoeken 2017 gedeeld in het RVE-beraad. 

Openheid, de bereidheid om te leren en het creëren van bewustzijn 

staan hierbij centraal.

4.5 Prestatieindicatoren  

In 2017 heeft VieCuri aan diverse uitvragende partijen verantwoor-

dingsinformatie aangeleverd, waaronder de gebruikelijke basisset 

prestatieindicatoren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en 

jeugd (IGj). De resultaten zijn in te zien op www.ziekenhuizentrans-

parant.nl. Daarnaast zijn wederom indicatoren aangeleverd aan de 

Transparantiekalender van het Zorginstituut (ZIN) als inkoopinfor-

matie voor zorgverzekeraars en keuze-informatie voor patiënten. 

Voor patiënten worden deze resultaten gepresenteerd op de website 

www.kiesbeter.nl. 

Voorts zijn data aangeleverd over oncologische ingrepen bij SON-

COS, informatie over chirurgische ingrepen bij de NVVH en informa-

tie over orthopedische ingrepen bij de LROI. Aan de hand van deze 

indicatoren wordt beoordeeld of een ziekenhuis voldoende ingrepen 

verricht om bepaalde complexe verrichtingen uit te mogen blijven 

voeren. In overeenstemming daarmee heeft VieCuri ervoor gekozen 

om sommige oncologische operaties om kwalitatieve redenen niet 

meer zelf uit te voeren. Patiënten worden in dat geval doorverwezen 

naar andere ziekenhuizen. 

4.6 Patiënttevredenheid 

In 2017 is op een groot aantal afdelingen opnieuw patiëntervarings-

onderzoek volgens de CQI-methodiek (Consumer Quality Index)  

uitgevoerd. De CQI is een vragenlijst voor patiënten waarin het 

meten van de patiëntervaring centraal staat. Het onderzoek wordt  

jaarlijks uitgevoerd door bureau MediQuest en voldoet aan de  

actuele richtlijnen op dit gebied. 

Omdat de CQI landelijk uniform wordt uitgevraagd, is het mogelijk 

de resultaten van VieCuri te vergelijken met die van andere zieken-

huizen. In totaal zijn in 2017 15.028 patiënten benaderd, waarvan 

4.389 patiënten de vragenlijst hebben ingevuld. Hierbij zijn voor het 

eerst ook patiënten van de Intensive Care bevraagd. De resultaten 

worden tot op vraagniveau en per afdeling gerapporteerd. 

In het CQI-rapport staat - waar gevraagd - tevens het totaalcijfer en 

de Net Promotor Score (NPS) vermeld. De NPS geeft het percentage 

patiënten weer dat VieCuri aanbeveelt bij familie of vrienden minus 

het percentage patiënten dat VieCuri afraadt. Dit percentage wordt 

als maat gebruikt voor de meting/waardering van de patiënttevre-

denheid.

De totaalcijfers voor de kliniek zijn dit jaar significant gestegen ten 

opzichte van 2016. Ook ten opzichte van de benchmark, scoort de 

kliniek van VieCuri op acht van de dertien dimensies significant beter 

dan gemiddeld. De cijfers voor de polikliniek zijn ten opzichte van 

2016 gelijk gebleven. Voor dit onderdeel scoort VieCuri nu gelijk aan 

het benchmarkgemiddelde. Helaas zijn de NPS-scores nog steeds 

lager dan het benchmarkgemiddelde. Dit is onder andere zo omdat 

hierbij ook eerdere ervaringen in VieCuri worden meegenomen. Dat 

is voor de overige vragen van de CQI niet het geval. Op een aantal 

patiëntgebonden afdelingen die niet aan de CQI hebben meegedaan, 

zijn afzonderlijke enquêtes onder de patiënten verspreid. 

  

 

4.7 Calamiteiten  

In 2017 zijn vijftien meldingen van mogelijke calamiteiten gedaan 

bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGZj). Hier-

van bleken bij nader onderzoek drie meldingen daadwerkelijk een 

calamiteit te zijn. 

4.8 Dossieronderzoek 

In VieCuri onderzoeken twee verpleegkundig onderzoekers en twee 

(voormalig) medisch specialisten de dossiers van overleden opge-

nomen patiënten, met als doel verbeterpunten op te sporen. In het 
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Alle meldingen zijn uiteraard geclassificeerd naar risico (kans x 

ernst). In figuur 15 is te zien dat bij 7.66% van de meldingen sprake 

was van een hoog risico. Het grootste deel van de meldingen had 

een laag risico.

4.13 Transmuraal Incident Melden (TIM)

Het loket Transmuraal Incident Melden en het daaraan gekoppelde 

meldingssysteem is in 2017 voor het eerst opengesteld voor huis-

artsen en specialisten, zodat incidenten in de patiëntenzorg over en 

weer kunnen worden gemeld. 

Er zijn in 2017 in totaal 37 TIM-meldingen ontvangen, waarvan  

20 door huisartsen en 17 door medisch specialisten. Er is een 

gezamenlijke commissie gevormd, waarin de meldingen worden 

besproken en geanalyseerd.

worden. Tot slot kan een klacht via de klachtenfunctionaris worden 

doorverwezen naar de Klachtenonderzoekscommissie. Deze brengt 

hierover advies uit aan de Raad van Bestuur, waarna deze daarover 

een formeel besluit aan de klager kenbaar maakt. 

In 2017 zijn in totaal 598 klachten ingediend bij de klachten- 

functionarissen. Deze klachten kunnen worden onderverdeeld  

in de rubrieken: 

1. methodisch/technisch handelen (medisch inhoudelijk);

2.  communicatie/administratie (verkeerd afspreken, verkeerde  

locatie, slechte overdracht tussen zorgverleners); 

3. relatie (bejegening); 

4. aanwezigheid voorzieningen, en;

5.  klachten over wachttijden en toegangstijden en onduidelijkheid 

over het moment waarop een operatie plaatsvindt. 

Ook ontving het ziekenhuis 46 complimenten. 

Klachtenonderzoekscommissie

De klachtenonderzoekscommissie heeft in 2017 twaalf klachtbrieven 

ontvangen. Op 1 januari 2017 waren er nog negen klachtbrieven uit 

2016 in behandeling. Verder zijn er in deze periode vijf klachten in-

getrokken en is in veertien klachten uitspraak gedaan. Deze veertien 

klachten bleken in totaal achtendertig klachtaspecten te bevatten, 

waarvan er veertien gegrond en negentien ongegrond zijn verklaard. 

Over vijf klachtaspecten is geen oordeel gegeven. 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg 

Met de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in 

de zorg (Wkkgz) per 1 januari 2016 is de Wet klachtrecht cliënten 

zorginstellingen komen te vervallen. VieCuri heeft besloten om de 

lokale Klachtencommissie onder deze nieuwe wet te laten voortbe-

staan. Conform de nieuwe wet is het ziekenhuis per 1 januari 2017 

aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Ziekenhuizen.  

De werkwijze van de klachtenfunctionarissen is uiteraard aangepast 

aan de eisen van de nieuwe Wkkgz. De herziene lokale Klachtregeling 

sluit op hoofdlijnen aan bij de landelijke modelregeling  

van koepelorganisatie NVZ. 

Landelijke Geschillencommissie Ziekenhuizen

VieCuri heeft in 2017 twee klachtbrieven van de Landelijke Geschil-

len-commissie Ziekenhuizen ontvangen. De eerste klacht is door  

de klager na middeling ingetrokken en betreffende de tweede  

klachtvordering is de klager niet-ontvankelijk verklaard. 

4.12 Veilig Incident Melden (VIM)  

VieCuri beschikt over een digitaal meldsysteem, waarin medewerkers 

op een eenvoudige manier dicht bij de werkvloer incidenten kunnen 

melden. Het melden van incidenten wordt aangemoedigd met als 

doel om hiervan te leren. Incidenten worden in beginsel decentraal  

afgehandeld door VIM-coördinatoren binnen de afdelingen. Daar-

naast is er een centrale VIM-commissie die incidenten met een 

ziekenhuisbrede impact bespreekt en de Raad van Bestuur adviseert 

over verbetermaatregelen. 

In 2017 zijn in de patiëntenzorg 3765 incidenten gemeld en 1334 

meldingen ontvangen binnen het onderdeel diagnostiek. Net als in 

2016 had het leeuwendeel van de meldingen met 28,8% betrekking 

op de categorie Medicatie. De categorie Communicatie/administra-

tie komt met 14,7% op de tweede plaats. De groep Communicatie 

en overdracht staat op de derde plaats met 14%. In 3% van de 

meldingen was sprake van letsel.  
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Jaar 2013 2014 2105 2016 2017

Aantal klachten  684 612 596 591 598

Figuur 12. Ontwikkeling aantal klachten

Jaar 2013 2014 2105 2016 2017

Aantal klachtbrieven  16 19 12 15 12

Figuur 13. Ontwikkeling klachtbrieven

Figuur 15. Risicoclassificatie meldingen 2017
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Figuur 16. Transmuraal Incident Melden
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5. Personeel en Organisatie

5.1 Algemeen 

In 2017 lag de focus op uitwerking van de volgende HR-thema’s:

•  de evaluatie medisch leiderschap en de beoogde herijking  

van het organisatie- en besturingsmodel;

•  het versterken van het functioneren van teams en duurzame 

inzetbaarheid, onder andere op basis van het in 2017  

uitgevoerde MTO (Medewerkers Tevredenheids Onderzoek);

•  het doen van extra investeringen in professionalisering van  

de verpleegkundige beroepsgroep en invoering van een  

nieuwe visie op leren; 

•  start traject HBO-verpleegkundigen en inrichten van proeftuinen 

om de werkwijze met HBO-verpleegkundigen in te richten  

(zie paragraaf 6.5 hierna); 

•  het op orde brengen van beleid en protocollen ten behoeve  

van het JCI-accreditatietraject;

•  uitwerken voorbereidingen ten behoeve van voorgenomen  

fusie met LZR, en;  

•  voorbereidingen voor de implementatie van een nieuw  

HR-systeem per 1 januari 2018.

5.2 Personeelsbestand

Het aantal medewerkers in dienstverband is eind 2017 met 72  

gedaald van 2794 naar 2722. Het aantal fte is met 12,45 gedaald 

van 2020,96 naar 2008,51. In 2017 hebben 142 stagiaires een stage 

in VieCuri doorlopen. Het betreft stages van MBO niveau-3 tot  

universitair niveau. Vanwege de toenemende complexiteit van  

de zorg- en dienstverleningsprocessen is de focus steeds meer 

gericht op het aantrekken van hoger geschoolde medewerkers.  

In dat kader is gestart met de werving van HBO-verpleegkundigen 

en is de functie verzorgende komen te vervallen. Eind 2017 waren 

158 vrijwilligers actief binnen VieCuri.  

5.3 HR-beleid

Arbeidsmarkt 

In relatie tot de variërende zorgvraag is voor de standaard verpleeg-

afdelingen een centrale flexpool ingericht. De pool wordt in deze 

fase met name ingezet voor de opvang van planbare verstoringen. 

De beoogde verdere groei van de pool heeft tot doel om ook niet 

planbare verstoringen op te gaan vangen. Verder is een makelaars-

overeenkomst afgesloten met één centrale uitzendorganisatie voor 

de inleen van alle uitzendkrachten binnen VieCuri. 

Bij het invullen van vacatures wordt steeds vaker met succes gebruik 

gemaakt van social media en de eigen wervingskracht van VieCuri. 

Er is landelijk nog steeds sprake van een krappe arbeidsmarkt voor 

verpleegkundige functies. De in 2017 georganiseerde beroepenavond 

had grote belangstelling van schoolverlaters en hun ouders.

Instroom 

VieCuri voert een stringent instroombeleid. Dit houdt in dat vrij-

komende functies kritisch worden bekeken, alvorens te besluiten 

over invulling. In 2017 zijn in totaal 189 vacatures uitgezet.

Mobiliteit  

Begin 2017 stonden er 15 medewerkers op de herplaatsingslijst. 

In de loop van 2017 hebben nog eens 6 medewerkers deze status 

toegekend gekregen. In 2017 zijn in totaal 21 herplaatsingstrajecten 

begeleid. Hiervan zijn 5 medewerkers extern geplaatst/uit dienst 

gegaan en 11 medewerkers zijn succesvol intern herplaatst. Eind 

2017 stonden er nog 5 medewerkers op de herplaatsingslijst. In de 

loop van 2017 heeft team Mobiliteit tevens opdracht gekregen om 

de werving van algemeen verpleegkundigen en doktersassistentes 

via één loket te gaan coördineren. 

Omdat het werven en behouden van kwalitatief goede medewerkers 

de komende jaren een belangrijk aandachtspunt blijft, heeft het 

Hoofdstuk 5

Soort vacature Aantal vacatures  % 
 2017 Moeilijk

Verpleegkundigen 45 40%

Medisch ondersteunend 64 23%

Medisch specialist en ANIOS 34 79%

Management, staf en ondersteuning 46 30%

VieCuri 189 39%

Figuur 17. Vacatures in 2017
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team Mobiliteit in 2017 geïnvesteerd in het invullen van de nood-

zakelijke randvoorwaarden, zoals ingebruikname van een nieuw 

personeelsinformatiesysteem. 

Ambitie is de scope in 2018 te verbreden naar Recruitment en Mo-

biliteit. Doel hierbij is te komen van ad hoc en decentraal werven en 

selecteren naar centraal gecoördineerd recruitment, waarbij VieCuri 

als aantrekkelijke werkgever in de regionale arbeidsmarkt wordt 

gepositioneerd en het kwalitatief, tijdig en toekomstbestendige 

werven van nieuwe instroom.

Functies en arbeidsvoorwaarden

Het traject Modernisering Functiehuis is in 2017 voortgezet.  

De beschrijving van de nog niet herziene generieke functies is in 

2017 grotendeels afgerond. De resterende functies worden in 2018 

beschreven. Daarnaast is in 2017 geïnvesteerd in het herschrijven  

van veel (administratieve) processen rondom onder andere perso-

neelsplanning, selectie en contractering, teneinde het proces van 

dossiervoering op deze gebieden inzichtelijk en transparant te 

maken. 

5.4 Verzuim en ARBO 

Na 2014 met 4%, 2015 met 3,84% en 2016 met 4.08% is het  

verzuimcijfer in 2017 gestegen naar gemiddeld 4,7%. Landelijk  

is het verzuimcijfer in de zorgbranche overigens toegenomen naar 

gemiddeld 4,77% (regio Midden- en Zuid-Nederland 4,87%). Dat 

heeft de organisatie doen besluiten om een project optimalisatie 

verzuimbegeleiding te starten en de inzet van preventieve hulp 

op te schalen. In totaal hebben in 2017 330 medewerkers een 

griepvaccinatie ontvangen. Dit zijn er 56 meer dan in 2016. Inzake 

de Hepatitis B- en TBC-vaccinatie is een stevige inhaalslag gemaakt. 

Het systeem van registratie en controle is in 2017 onderzocht en bij 

een externe partij ondergebracht. Beide Arbo -onderdelen houden  

in 2018 de volle aandacht. 

Er zijn in 2017 67 prikaccidenten gemeld. Het grootste deel (68%) 

vindt plaats tijdens het prikken zelf. Ten opzichte van 2016 is het 

aantal meldingen gedaald met 8. Verder was er in 2017 sprake van 

19 gemelde bedrijfsongevallen, maar zijn er géén arbeidsongevallen 

gemeld bij de Inspectie SWZ. 

In 2017 kwamen 57 medewerkers in aanmerking voor een beeld-

schermbril. Daarnaast is er een aantal werkplekonderzoeken 

uitgevoerd en zijn er uiteenlopende hulpmiddelen aangekocht. 

Tot slot zijn er diverse trainingen en workshops georganiseerd om 

medewerkers en leidinggevenden beter te informeren over ARBO-

gerelateerde onderwerpen.

5.5 Medewerkerstevredenheid

In 2017 is een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) uitge-

voerd. De respons was met 66,1% hoger dan in 2015 (50%). VieCuri 

werd op het aspect werkgeverschap gewaardeerd met een 6.7. Voor 

de thema’s bevlogenheid (7,6), betrokkenheid (7,1) en tevredenheid 

(6,9) was de score hoger dan in 2015. Naar aanleiding van het MTO 

zijn in de tweede helft van 2017 op RVE-niveau diverse plannen van 

aanpak opgesteld. De aandachtspunten uit het MTO zijn besproken 

in alle teams. De uitwerking van relevante thema’s als communi-

catie, werkdruk en beleving van werk blijven de komende periode 

vanzelfsprekend aandacht vragen.

5. Personeel en Organisatie
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6.  STZ; Topklinische Zorg,  
Wetenschap en (Medische) Opleiding

6.1 Algemeen

In maart 2016 is de STZ-accreditatie van VieCuri voor twee jaar ver-

lengd. Belangrijk motief voor het niet afgeven van een accreditatie 

voor vijf jaar was met name de aanbeveling om de implicaties van de 

beoogde structurele samenwerking met het LZR verder uit te werken. 

Sinds de vorige STZ-visitatie in maart 2016, waarbij een heraccre-

ditatie voor een periode van twee jaar is verkregen, is er op dit 

gebied fors in de organisatie en uitwerking van dit onderdeel 

geïnvesteerd. Relevant voor het traject van heraccreditatie is dat de 

STZ-toetsingscriteria recent zijn aangescherpt. Naast de drie pijlers 

Topklinische Zorg, Opleiding en Wetenschap zijn daaraan nu de 

gebieden Strategie en Beleid, Kwaliteit en Innovatie toegevoegd. 

 

Conform aanbeveling wordt in het officiële rapport voor de ko-

mende visitatie in mei 2018 uitgebreid stilgestaan bij de uitwerking 

van het traject fusie VC-LZR en het daaraan gekoppelde tijdpad en 

de positie van het thema STZ in dit traject. Vanzelfsprekend wordt 

in dit traject expliciet stil gestaan bij de vraag wat in dit model de 

positieve bijdrage vanuit de STZ-pijlers opleidingen, topklinische 

zorg en wetenschap en innovatie kan zijn voor de zorgverlening aan 

de patiënt, de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en samenwerking 

met de stakeholders en ketenpartners. 

Overkoepelende ambitie van dit traject is een impuls te geven aan 

een organisatie waarin sprake is van een geborgde STZ-cultuur, 

topklinische zorg een centraal thema vormt, de zorg voor opleiden, 

wetenschap en innovatie een integraal onderdeel van het zorgpalet 

vormt en de STZ-organisatie de ruimte krijgt actief mee te denken 

en feedback te geven op de (beoogde) wijze van uitwerking. 

6.2 Positie Leerhuis 

Het Leerhuis is in het eerste kwartaal van 2017 verzelfstandigd en 

onder directe aansturing gebracht van de RvB. Deze positionering 

sluit aan bij de veranderende functie van de Leerhuisorganisatie, die 

steeds nauwer aansluit bij de ontwikkelingen in de organisatie op 

strategisch en tactisch niveau. VieCuri maakt hiermee zichtbaar dat 

de organisatie niet alleen een Leerhuis heeft, maar vooral ook een 

Leerhuis is, waarin professionals samenwerken, presteren en zich ver-

der ontwikkelen. Samen richten we ons zo op een gezonde toekomst.

6.3 Topklinische Zorg

VieCuri biedt een breed pakket aan topklinische zorg. Specialisten 

werken hierbij samen met verpleegkundigen, paramedici en andere 

ondersteunende professionals aan de ambitie om die topklinische 

zorg ook in de toekomst te kunnen blijven leveren. Om het hoge 

niveau van zorg te versterken, vinden aan de hand van centrale 

lijnen verschillende vormen van (wetenschappelijk) onderzoek plaats. 

De STZ richt de focus hierbij mede op de ontwikkeling van een nieuw 

Topklinisch Zorgregister.  

In 2017 is een stuurgroep Topklinische Zorg (TKZ) ingesteld, met 

als doel de zorgproducten te inventariseren die zich lenen voor 

erkenning in dit register. De stuurgroep TKZ heeft in samenwerking 

met de medisch specialisten bekeken welke zorgproducten voldoen 

aan de criteria van het Topklinisch Zorgregister. Naar aanleiding 

hiervan zijn in het najaar van 2017 vijf uitgewerkte zorgproducten 

ingediend, waarvan er inmiddels twee erkend zijn. In de stuurgroep 

TKZ wordt bekeken hoe de drie andere producten verder kunnen 

worden verbeterd en welke zorgproducten -mede in relatie tot de 

samenwerking met het LZR - verder nog in aanmerking komen voor 

indiening bij het register. 

6.4 Wetenschap en Innovatie

VieCuri draagt door wetenschappelijk onderzoek bij aan verbetering 

van de patiëntenzorg. Het gaat hierbij om onderzoek door artsen, 

verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Gezien de aard  

van de patiëntenpopulatie is VieCuri uitstekend geschikt voor  

participatie in grootschalig multicenter onderzoek. 

Hoofdstuk 6
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De introductie voor A(N)IOS is verbeterd. Het discipline overstijgend 

onderwijs is in nauwe samenspraak met de VvAA en Opleiders 

uitgebreid naar twee vaste middagen per jaar. VieCuri geeft tevens 

actief inhoud aan het OOR-ZON thema Doelmatigheid, wat er 

toe heeft geleid dat een van de AIO’s een prijs op dit gebied heeft 

gewonnen.

De Commissie Opleiding, Assistenten en Affiliatie (COA) ziet toe op 

de kwaliteit van de coschappen (coassistenten, keuze coassistenten 

en semi-artsen) die bij VieCuri worden aangeboden en op het aan-

wezig zijn van de benodigde randvoorwaarden en faciliteiten.

De AIOS geven aan dat de goede sfeer bijdraagt aan het opleidings-

klimaat en de kwaliteit van zorg. Zij typeren VieCuri als een oplei-

dingsziekenhuis waarin de lijnen kort zijn, een persoonlijke sfeer 

heerst, tussen collega’s een groot onderling vertrouwen bestaat en 

men elkaar snel op zaken aanspreekt. Tevens is er sprake van conti-

nue aandacht voor persoonlijke ontwikkeldoelen en ambities inzake 

specialisatie worden daadwerkelijk gefaciliteerd. Doordat er geen 

grote aantallen AIO’s worden opgeleid, is er ook veel ruimte voor  

het ontwikkelen van vaardigheden.

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

De middelen die VieCuri krijgt uit de landelijke subsidieregeling 

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) worden onder 

meer ingezet om de (specialistisch) verpleegkundige basis op het 

gewenst kwaliteitsniveau te houden. Daarnaast lag de focus in 2017 

sterk op de ontwikkeling van MBO- naar HBO-verpleegkundigen, 

reanimatieonderwijs, gebruik van ICT en digitale leeromgeving, 

alsmede het programma Productive Ward. 

Voor de komende jaren blijft de focus gericht op structurele borging 

en professionalisering van de kwaliteit van opleiden, het doorzetten 

van de ontwikkeling van MBO- naar HBO-functies, versterking van 

verpleegkundig onderzoek (van EBP tot verpleegkundige promotie), 

investeren in Digiwijsheid en het behouden en versterken van het 

opleidingsklimaat in een fusieorganisatie.

Voor de beoogde kanteling naar geïntegreerde RVE-opleidings- 

plannen is in 2017 een uniform format ontwikkeld. Het zogeheten 

DOOP (Duurzaam Opleidings en OntwikkelingsPlan) dient hierbij  

als routekaart. 

Verpleegkundig onderwijs 

Bij dit thema staat het onderwerp bevoegd en bekwaam centraal.  

De focus verschuift hierbij steeds meer naar de beroepsontwikkeling 

van de verpleegkundigen, omdat de ontwikkeling van technologie,  

de steeds kortere ligduur, de toenemende comorbiditeit en de  

veranderende visie op gezondheidszorg nieuwe eisen stelt aan  

de professionaliteit van verpleegkundigen. Door het invoeren van 

Productive Ward en Shared Governance is hiervoor een stevige  

basis gelegd. 

De opleiding van MBO-verpleegkundigen tot HBO-verpleegkundigen 

vindt plaats in een incompany maatwerktraject met opleidings-

instituut Avans+. Dit is een traject van twee en een half jaar, waarbij 

deelnemers een dag per week les hebben en werken in hun eigen 

praktijksituatie. De eerste groep (zestien deelnemers vanuit VieCuri 

en twaalf uit het LZR) is gestart in november 2017. 

De gemengde samenstelling maakt het mogelijk om regelmatig  

nieuwe groepen te starten zonder dat de reguliere bedrijfsvoering 

onder druk komt te staan en bevordert kennis- en informatie-

uitwisseling. Daarnaast starten op de verpleegafdelingen proeftuinen 

waarin wordt bezien hoe de twee opleidingsniveaus naast elkaar 

werken en elkaar kunnen versterken. 

In VieCuri wordt met een relatief klein team kwalitatief goed en 

veilig wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd en gefaciliteerd. 

In 2017 is vanuit VieCuri een vierde hoogleraar bij de Universiteit 

Maastricht (UM) benoemd. Als gevolg van deze verbinding, maar 

ook door het realiseren van gezamenlijke onderzoeksprojecten van-

uit het in 2016 opgerichte samenwerkingsfonds VieCuri/MUMC+,  

is de samenwerking met de UM geïntensiveerd. 

Het budget van het lokale fonds Wetenschap en Innovatie (een 

vorm van samenwerking tussen VieCuri, stafmaatschap MSB en 

de stichting Sint Joseph) is voor het tweede jaar ingezet en heeft 

diverse vakgebieden extra financiële mogelijkheden geboden tot  

het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Om de focus op wetenschap te stimuleren, zijn binnen elke 

vakgroep wetenschapscoördinatoren benoemd. Daarnaast is het 

document Promotieonderzoek Verpleegkundigen vastgesteld 

om verpleegkundig onderzoek op een hoger niveau te brengen. 

In het kader van Evidence-based Medicine en Evidence-based 

Practice(EBP) zijn leermodules epidemiologie, literatuur zoeken 

en literatuur beoordelen ontwikkeld. Deze worden per vakgroep 

uitgerold. De EBP-module wordt zo veel mogelijk ingebed in het 

ontwikkeltraject MBO-HBO voor verpleegkundigen.

Om meer bekendheid te geven aan de resultaten van wetenschap-

pelijk onderzoek in VieCuri zijn in 2017 maandelijks laagdrempelige 

wetenschapsbijeenkomsten georganiseerd, waarin nieuw, lopend en 

afgerond onderzoek wordt gepresenteerd, met voldoende gelegen-

heid voor discussie. Daarnaast is op dit gebied het magazine ‘VieCuri 

deelt wetenschap en innovatie’ geïntroduceerd, dat twee keer per 

jaar verschijnt. 

Door het aanschaffen van het STZ-pakket is de toegang tot  

wetenschappelijke literatuur verbeterd. Het aantal publicaties  

in wetenschappelijke tijdschriften is sinds 2010 verdubbeld van  

84 naar 164. Twee jaar geleden was het aantal publicaties nog 148. 

Het aantal (gemelde) onderzoeken in VieCuri steeg van 49 in 2015 

naar 90 in 2017. Een derde deel betreft door VieCuri geïnitieerde 

onderzoeken.

Eind 2017 is een externe audit naar inrichting en functioneren van 

het wetenschapsloket uitgevoerd. De uitkomsten daarvan worden 

verwerkt in de visie die als vervolg hierop ten behoeve van de on-

dersteuning van wetenschappelijk onderzoek wordt uitgewerkt.

6.5 Opleidingen

De zorg voor opleiden heeft een laagdrempelig karakter. De bege-

leiders bieden medisch specialisten, assistenten, verpleegkundigen 

en andere professionals hierbij zo veel mogelijk kans om invulling te 

geven aan persoonlijke ontwikkelvragen. Verschillende commissies 

denken mee met het Leerhuis over uitdagende opleidingsplannen en 

-mogelijkheden en signaleren waar medewerkers op de werkvloer 

behoefte aan hebben. 

De zorg voor leren is in toenemende mate een proces dat een leven 

lang duurt en continu in beweging is. Een veilige leeromgeving is in 

dat kader essentieel om te bevorderen dat medewerkers zich blijven 

ontwikkelen en dat doen vanuit hun professionele ambities. 

Leren en werken raken de laatste jaren dan ook steeds meer geïn-

tegreerd. Soms betekent dat werken aan een theoretische basis in 

de klas en soms leren door te doen. Leren op de werkplek neemt in 

overeenstemming daarmee een steeds belangrijkere plek in binnen 

de zorg voor opleiden. De kwaliteit van zorg voor de patiënt staat 

daarbij altijd voorop: al het leren binnen VieCuri moet bijdragen  

aan het verbeteren van die kwaliteit. 

Medische opleidingen

VieCuri stelt zich ten doel om het aantal medisch specialistische 

opleidingsfuncties en het aantal AIOS te behouden en waar mogelijk 

uit te breiden. Het aantal opleidingsfuncties en opleidingsplaatsen 

en het aantal coschappen voldoet ook in 2017 aan de STZ-normen. 

Het document Stimulans interne kwaliteitsverbetering geneeskundi-

ge vervolgopleidingen (Scherpbier 2.0) vormt voor de COC (Centrale 

Opleiding Commissie) de leidraad voor de monitoring, verbetering 

en borging van de kwaliteit. Doelstelling is te komen tot breed 

opgeleide professionals die zijn toegerust met kennis, vaardighe-

den en aandacht voor de patiënt. Interne audits hierop worden in 

aanvulling op de reguliere opleidingsvergaderingen uitgevoerd door 

een interne auditcommissie. Hierdoor is er meer ruimte voor in-

houdelijke toetsing en onderwijsvernieuwing (PDCA) en structurele 

aandacht voor didactische vaardigheden. 

De PDCA-cyclus voor dit onderdeel is versterkt door de inzet van 

nieuwe instrumenten, die in het COC-jaarverslag worden verwerkt. 

Tevens is er een geïntegreerd overzicht beschikbaar van de bevin-

dingen uit alle opleidingsvisitaties.
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7. Verslag Raad van Toezicht

7.1 Hoofdlijnen 2017

Governance 

In maart 2017 heeft de RvT zich gebogen over de implicaties van 

de nieuwe Governancecode 2017. Hierbij is geconstateerd dat de 

huidige set besturingsdocumenten nagenoeg volledig aan de eisen 

van de nieuwe Code voldoet. Eind 2018 moet de organisatie hieraan 

volledig voldoen. De RvB heeft aangegeven hieraan tijdig uitwerking 

te geven. In de aprilvergadering is een geactualiseerde versie vast-

gesteld van de Jaarkalender voor de bespreking van onderwerpen  

in RvT en RvT-commissies. 

Evaluatie functioneren RvT 

De uitkomsten van de zelfevaluatie RvT 2016 zijn in maart 2017 

besproken in RvT-verband en gedeeld met de RvB. Dit heeft onder 

meer geleid tot de afspraak dat het elk RvT-lid, die niet in een speci-

fieke RvT-adviescommissie zit, vrij staat commissievergaderingen  

bij te wonen en over alle commissiestukken te beschikken. 

Daarnaast is besloten een andere invulling te geven aan het overleg 

van RvT en RvB met Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Essentie 

van de nieuwe werkwijze is dat de RvT niet als toehoorder, maar als 

directe gesprekspartner deelneemt aan dit overleg. Het halfjaarlijkse 

overleg met deze beide gremia krijgt hiermee een horizontaal karak-

ter en daarin wordt op open wijze stilgestaan bij de voortgang van 

de belangrijkste ontwikkelingen en thema’s binnen de organisatie.  

In 2018 wordt bezien of de nieuwe werkwijze voldoet. 

Conform het verzoek van de RvT is in het derde kwartaal van 2017 

inzicht verschaft in de uitwerking en resultaten van de samenwer-

king met en bijdrage van het MSB aan de realisatie van de strategie 

en het beleid van het ziekenhuis. Daarnaast is de behoefte uitge-

sproken om meer contact te hebben met de groep van managers en 

medisch leiders in de tweede lijn.

Bezoldiging WNT

In maart 2017 is de score van VieCuri voor 2016 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. In de 

aprilvergadering is besloten de honorering van de RvT-leden aan te 

passen aan het NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg 

en welzijn 2017. 

Uitwerking beleidsagenda 2017-2018

Het nieuwe RvB-team heeft medio maart 2017 zijn eerste indrukken 

over het functioneren van de organisatie teruggekoppeld aan de 

RvT. De besturing en financiën, de samenwerking met het bestuur 

MSB, het thema medisch leiderschap, de voortgang van het fusie-

traject, de toekomst van de locatie Venray, Kwaliteit en Veiligheid  

en de STZ-status vormden daarbij de centrale thema’s. 

De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de Beleidskaderbrief 2017-

2108, waaraan de RvT eind juni 2017 goedkeuring heeft verleend. 

De kernpunten van dit document (organisatie in control, versterking 

(financiële) performance, herijking besturingsmodel, versterking 

P&C-cyclus en sturingsinformatie, zorg voor kwaliteit en veiligheid, 

de STZ-status en versterking aantrekkingskracht VieCuri als werk-

gever) zijn nader uitgewerkt in het document Jaarplan-Begroting 

2018, dat de Raad van Toezicht in december 2017 heeft vastgesteld. 

Besturing

De uitkomsten van het traject evaluatie medisch leiderschap en de 

inrichting van het besturingsmodel zijn in de loop van 2017 diverse 

malen onderwerp van gesprek geweest met de RvT. Uitgangspunt 

moet zijn dat het in voorbereiding zijnde nieuwe besturings- en 

organisatiemodel zo zal worden ingericht, dat dit bij fusie met het 

LZR-ziekenhuis stapsgewijs verder kan worden uitgewerkt. Voor 

nadere toelichting zie ook paragraaf 3.2 hiervoor.

Traject samenwerking VC-LZR

De RvT heeft samen met de RvB in 2017 vele malen gesproken  

met de RvT en RvB van het LZR en de besturen van de medische 

staven over de voortgang van het traject samenwerking VieCuri-

LZR. Eind maart 2017 is ingestemd met de keuze om in dit traject 

toe te werken naar fusie.

In het tweede kwartaal van 2017 is besloten de toekomstvisie voor 

de fusieorganisatie uit te werken vanuit het perspectief 2025-2030. 
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Studiedag RvT-RvB 

De studiedag van RvT en RvB in november 2017 had tot doel om bij 

te dragen aan een zinvolle, heldere beeldvorming over het thema 

netwerken. De RvT heeft naar aanleiding daarvan de wens uitge-

sproken meer inzicht te willen krijgen in de mogelijke opzet van 

netwerkconstructies tussen ziekenhuizen en wat daarin de positie 

van VieCuri kan zijn. 

Bedrijfsvoering 

RvT en auditcommissie Financiën hebben zich in 2017 intensief 

gebogen over de ontwikkeling van de bedrijfsvoering en het finan-

ciële resultaat. In de aprilvergadering lag de focus op de bespreking 

van de jaarstukken en de bevindingen van de accountant in het 

kader van de managementcontrole. In de junivergadering is positief 

geadviseerd over uitbreiding van het budget voor het LangeTermijn 

Huisvestingsplan, de performance van BDO-accountants en de 

opzet van de nieuwe maand- en kwartaalrapportages. 

De due diligencerapporten ten behoeve van het traject samenwer-

king VC-LZR en de consequenties van het besluit om de huidige 

locatie Venray tot eind 2023 in de lucht te houden, stonden in de 

septembervergadering centraal. Daarnaast is in deze vergadering 

ingestemd met het voorstel tot het aantrekken van een financie-

ringsarrangement van maximaal € 25 mln.

Het Jaardocument 2016 en de geconsolideerde jaarrekening 2016 

zijn op 25 april 2017 door de RvT goedgekeurd, na eerst bespro-

ken te zijn in de vergadering van de auditcommissie op 18 april. 

De interim managementletter van BDO is in december 2017 in de 

auditcommissie met de accountant besproken en vervolgens op 

hoofdlijnen behandeld in de decembervergadering van de RvT.  

Het jaarplan en de begroting 2017 zijn in dezelfde RvT-vergadering 

goedgekeurd.  

467. Verslag Raad van Toezicht

Essentieel onderdeel van deze visie is het uitwerken van een stip 

op de horizon die laat zien hoe de gezamenlijke ambitie van beide 

ziekenhuizen eruit ziet en die de ambitie zichtbaar maakt om  

gezamenlijk een wezenlijk betere organisatie te creëren. 

Eind juni 2017 is tijdens een gezamenlijke werkconferentie van 

beide huizen en staven stil gestaan bij de scenario’s die met hulp 

van een delegatie uit beide medische staven voor de toekomstige 

inrichting van de medisch specialistische ziekenhuiszorg zijn  

uitgewerkt. 

Naast verdere uitwerking van het beoogde voorkeursscenario  

en doorrekening van de financiële business case is in het derde 

kwartaal van 2017 een herziene planning voor het fusietraject  

vastgesteld. Daarnaast is verdere uitwerking gegeven aan het  

besturingsmodel, dat na de fusie gehanteerd zal worden. Het draag-

vlak en commitment bij de interne en externe stakeholders vormt 

hierbij een belangrijk aandachtspunt. 

Parallel daaraan hebben de besturen van beide medische staven 

zich gebogen over de vraag wat de fusie betekent voor de positie 

van de staven en vakgroepen, hoe deze er in de toekomst uit moet 

zien en welke begeleiding zij voor de uitwerking van dit vraagstuk 

willen inschakelen. In het najaar van 2017 is de focus gericht op het 

verder uitwerken van de meerwaarde van de fusie, de uitkomsten 

van het due diligence onderzoek en de vraag waarom fusie voor de 

toekomst van beide huizen en staven de meest aangewezen optie  

is. De uitwerking van het bedrijfsplan dat - na consultatie van de 

interne en externe stakeholders - nodig is om een voorgenomen 

fusiebesluit aan NZA en ACM voor te kunnen leggen, is in het eerste 

kwartaal van 2018 gestart, met als ambitie om de besluitvorming 

hierover in het najaar van 2018 af te ronden. Doel is in het voorjaar 

van 2019 een voldragen fusieplan aan NZA en ACM voor te leggen. 

De RvT is intensief bij de discussie over deze onderwerpen betrok-

ken geweest en heeft daarbij ook regelmatig benadrukt dat het plan 

voor de fusie met voldoende tempo tot stand moet komen.

Regionale samenwerking met andere partners

De RvT vindt het met de RvB van groot belang dat geïnvesteerd 

blijft worden in verder gaande samenwerking met de eerste lijn.  

Wat betreft opleiding, topklinische zorg en wetenschap blijft de 

focus gericht op versterken van de samenwerking met het Acade-

misch Ziekenhuis Maastricht en de partners in de opleidingsregio 

OORZON (OpleidingsRegio Zuidoost-Nederland). De resultaten van 

desamenwerking met huisartsenkoepel Cohesie worden toegelicht 

in paragraaf 8.1. Het proces van overdracht van de revalidatiezorg 

van VieCuri naar revalidatie-instelling Adelante is in 2017 verder 

afgehecht. 

Toekomst locatie Venray

In het voorjaar van 2017 is besloten de uitwerking van nieuwbouw-

plannen voor de locatie Venray aan te houden. De bestaande locatie 

blijft in beginsel tot eind 2023 in de lucht en de planvorming voor 

deze locatie wordt meegenomen in het verdere proces van uitwer-

king samenwerking VC-LZR. 

Samenwerking ziekenhuis - MSB

In augustus 2017 hebben RvT en RvB stilgestaan bij de invulling die 

vanaf 2015 is gegeven aan de samenwerkingsafspraken met het 

MSB-collectief. Dit heeft geleid tot de conclusie dat het van belang 

is de samenwerking met het MSB te versterken en daarbij de focus 

mede te richten op de bijdrage van het MSB aan de uitwerking van 

de strategie en het beleid van ziekenhuis. 

Kwaliteit en Veiligheid (K&V)

Een commissie bestaande uit twee leden van de RvT, de RvB en 

personen uit de K&V-organisatie van VieCuri buigt zich elk kwartaal 

aan de hand van een specifieke concernrapportage over allerlei 

aspecten van K&V binnen VieCuri. Zij probeert zo de voortgang op 

het gebied van K&V te monitoren. De bevindingen en adviezen van 

deze commissie worden behandeld door de voltallige RvT.

De stappen in het proces tot verwerving van het internationale 

JCI-kwaliteitskeurmerk (zie met name paragraaf 4.1) zijn in de 

commissie op de voet gevolgd. Het voldoen aan de scherpe eisen 

van dit internationale kwaliteitskeurmerk verdient grote waardering. 

De uitrol van het programma Productive Ward, de uitkomsten van 

Inspectiebezoeken, het traject hervisitatie STZ en de rapportering 

over uiteenlopende kwaliteitsindicatoren zijn eveneens onderwerp 

van gesprek geweest in de commissie. 

De commissie heeft zich verder gebogen over de scores van VieCuri 

in landelijke enquêtes als CQ-index, AD en Elsevier en de resultaten 

op het gebied van klachtbemiddeling, veilig incident melden, dossier- 

en calamiteitenonderzoek, prestatie-indicatoren en kwaliteitsvisi-

taties. Hoewel de score hierbij beter was dan in voorgaande jaren, 

blijft de RvT erop aandringen om cultuur en gedrag rond kwaliteit 

en veiligheid in de organisatie te versterken.
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In het voorjaar van 2017 heeft de heer De Muinck Keizer te kennen 

gegeven zijn functie als RvT-lid met ingang van 1 april 2017 te 

willen neerleggen. Gezien de discussies met het LZR is besloten deze 

vacature vooralsnog niet in te vullen. De RvT en VieCuri danken hem 

voor zijn inzet en betrokkenheid bij de organisatie in de afgelopen 

jaren.

Door het verstrijken van de tweede zittingsperiode van RvT-lid de 

heer Van Engelshoven is met ingang van 01-01-2018 een vacature 

in de RvT ontstaan. Omwille van de continuïteit en vanwege zijn 

bijzondere expertise is besloten dat de heer Van Engelshoven tot 

uiterlijk eind 2018 als adviseur betrokken blijft bij de activiteiten 

van de Raad van Toezicht. De benoeming van de heer Steuns is  

in de septembervergadering met vier jaar verlengd tot 1 oktober 

2021.

De omvang en samenstelling van de RvT-commissies is met ingang 

van 2017 aangepast. De RvT-adviescommissie Kwaliteit en Veilig-

heid bestond in 2017 uit de heer Nabuurs (voorzitter) en mevrouw 

Chatrou (lid). De auditcommissie Financiën werd gevormd door de 

heren Steuns (voorzitter) en Van Engelshoven (lid). De remuneratie-

commissie bestond in 2017 uit de heren Dijkhuizen (voorzitter) en 

Van Engelshoven (lid). 

Samenstelling auditcommissie Financiën 2017

Drs. R.J.H. Steuns  voorzitter

Prof. dr. J.W.A. van Engelshoven  lid

Samenstelling Remuneratie- en Selectiecommissie 2017 

Ir. B.E. Dijkhuizen voorzitter 

Prof. dr. J.W.A. van Engelshoven  lid 

Samenstelling commissie Kwaliteit en Veiligheid 2017 

Ir. P.J.J.G. Nabuurs voorzitter

Dr. M. Chatrou lid

Figuur 19 Samenstelling RvT-adviescommissies 2017
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Naam Eerste  Tweede Aandachtsgebied Nevenfuncties
 zittingsperiode zittingsperiode   (peildatum 01-01-2018)

Ir. B.E. Dijkhuizen 1-6-2015 - 1-7-2019 1-7-2019 - 1-7-2023 • Algemeen • Bestuur stichting Sint Joseph*

   • Strategie en beleid

   • Bedrijfsvoering 

    en financiën 

Prof. dr. J.W.A.  1-1-2010 - 1-1-2014 1-1-2014 - 1-1-2018 • Medisch en  • Bestuur stichting Lambert van Kleef

van Engelshoven    wetenschappelijk • Bestuur stichting Sint Joseph *

                • Kwaliteit en veiligheid

   • Opleidingen 

Drs. R.J.H. Steuns 1-10-2013 -1-10-2017 1-10-2017 - 1-10-2021 • Bedrijfsvoering • Financieel directeur Bakeplus Holding B.V. 

   • Financiën 

Mw. dr. M. Chatrou 1-7-2014 -1-7-2018 1-7-2018 - 1-7-2022 • Medisch en  • Voorzitter Raad van Bestuur

    wetenschappelijk  Kempenhaeghe

   • Kwaliteit en Veiligheid • Lid bestuur NVZ en BAC K&O

     • Lid bestuur RINO-Zuid en afgevaardigde 

      in vLOGO bestuur

Drs. E. de Muinck Keizer 1-07-2011 - 1-7-2015 1-7-2015 - 1-4-2107  • Medisch en  • Lid bestuur Mars en Mercurius

    wetenschappelijk  Brabant-Limburg

   • Relatie met eerste lijn • Lid bestuur Stichting Bergweg

Ir. P.J.J.G. Nabuurs 1-1-2011 - 1-1-2015 1-1-2015 - 1-1-2019 • Algemeen en  • Voorzitter Raad van Commissarissen 

    bedrijfskundig  Neptunus B.V.,

   • Kwaliteit en Veiligheid • Lid investeringscommissie directe 

   • Personele  investeringen van PPM Oost

    aangelegenheden • Voorzitter STAK Curfs Logistics

     • Voorzitter Raad van Commissarissen KWH 

     • Voorzitter Benchmark Commissie Borsele 

* Zie toelichting op positie stichting Sint Joseph in paragraaf 1.5.

Figuur 18. Samenstelling Raad van Toezicht 2017

7.2 Samenstelling Raad van Toezicht 
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8.1 Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)

Algemeen 

Sinds 1 januari 2015 zijn de vrijgevestigde medisch specialisten 

verenigd in de Stafmaatschap Medische Specialistisch Bedrijf (MSB) 

VieCuri. De medisch specialisten in dienstverband zijn vanaf medio 

2015 verenigd in de Vereniging Kamer Dienstverbanders VieCuri. 

Samen vormen zij een geïntegreerd MSB, dat op basis van een 

bestuursovereenkomst wordt bestuurd door het bestuur MSB.

Met de totstandkoming van het MSB hebben de medisch specialis-

ten een platform gecreëerd om vanuit hun professionele verant-

woordelijkheid en de daaraan gerelateerde belangen de aan hen 

opgedragen taak te kunnen verwezenlijken. Centrale doelstelling 

van het MSB is het realiseren en bevorderen van een goede samen-

werking tussen de specialisten onderling en tussen de specialisten 

en het ziekenhuis, met als centraal thema een kwalitatief goede en 

veilige patiëntenzorg. Door de nieuwe structuur van het MSB is de 

bestuurskracht verbeterd en wordt het ondernemerschap bevorderd. 

In 2017 is dit verder verankerd.

Binnen de eindverantwoordelijkheid van de RvB voor de kwaliteit 

van zorgverlening in de instelling, vervult de medische staf een  

cruciale rol in de realisatie van de medisch-specialistische zorg 

die in VieCuri wordt geleverd. Het MSB is tevens het platform van 

waaruit de specialisten hun bijdrage leveren aan (de continue  

ontwikkeling van) de kwaliteit van zorg binnen VieCuri. Het MSB 

wordt - als hiervoor aangegeven - geleid door een professioneel  

en gemandateerd overkoepelend bestuur.

Bestuur MSB

Het bestuur kent een evenredige vertegenwoordiging en bestaat uit 

twee bestuursleden vanuit de Vereniging Kamer Dienstverbanders 

VieCuri (VKDV) en vier bestuursleden vanuit de Stafmaatschap MSB 

VieCuri. Het bestuur MSB bestuurt het collectief, waarin deze beide 

entiteiten zijn verenigd en legt hierover verantwoording af aan de 

ledenvergadering van de VKDV en de vergadering van maten van de 

Stafmaatschap. Het bestuur bespreekt alle majeure aangelegenhe-

den in het plenaire specialistenberaad (ALV) en legt de besluitvor-

ming betreffende deze onderwerpen in relevante gevallen voor aan 

de separate gremia: Vereniging Kamer Dienstverbanders VieCuri en 

Stafmaatschap MSB VieCuri.

Het bestuur onderhoudt vanuit zijn positie tevens de contacten met 

de vakgroepen. In de maandelijkse ledenvergadering komen zorg-

inhoudelijke onderwerpen aan bod en worden beleidsvoornemens 

besproken. In een aantal belangrijke (advies)commissies zijn leden 

van het MSB-bestuur afgevaardigd. In 2017 was de focus met name 

gericht op het thema Wetenschap/STZ-status VieCuri en het thema 

Kwaliteit en Veiligheid (JCI-accreditatie). De portefeuillehouder 

Kwaliteit en Veiligheid in het MSB-bestuur vervult tevens de functie 

van medisch leider van het bureau Kwaliteit en Veiligheid. 

Tot slot heeft het MSB-bestuur in 2017 regelmatig overleg gevoerd 

met delegaties van interne stakeholders (Verpleegkundige Advies-

raad, Cliëntenraad, Ondernemingsraad) en externe partners, zoals 

Cohesie, de koepelorganisatie van huisartsen in de regio Limburg-

Noord.

Stafmaatschap MSB VieCuri

De Stafmaatschap richt zich op het behartigen van de beroepsbe-

langen van de leden van het MSB in vrije vestiging. De Stafmaat-

schap zorgt tevens voor een evenwichtige en transparante verdeling 

van de beschikbare honoraria binnen het collectief. In 2017 heeft de 

Stafmaatschap - naast de aandacht voor het primaire proces en de 

kwaliteit van de verleende zorg - de focus gelegd op het functioneren 

van vakgroepen, de doorontwikkeling van de stafmaatschapsonder-

neming in de zin van de Wet IB 2001 en het verantwoord verdelen 

van de middelen in een periode van afnemend zorgbudget en een 

toenemende zorgvraag.

Vereniging Kamer Dienstverbanders VieCuri (VKDV)

De VKDV behartigt overeenkomstig de landelijke AMS-regeling 

(Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten) de belangen van 

specialisten in dienstverband binnen de collectieve doelstellingen 

van het MSB. Daartoe bezoekt het bestuur landelijke bijeenkomsten, 

onderhoudt zij in- en externe contacten en informeert zij haar 

achterban middels nieuwsbrieven en vergaderingen. Medio 2017 is 

vanwege het vertrek van mw. B. Loza, dr. N. Foudraine toegetreden 

tot het bestuur als vice-voorzitter. Mw. E.A. van Dijk heeft de rol van 

voorzitter VKDV en is tevens lid van het bestuur MSB.  

8. DeeljaarverslagenHoofdstuk 8

8. Deeljaarverslagen
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De opleidingsvisitaties zijn met een positief resultaat afgerond en 

alle opleidingen zijn gecontinueerd. Verbeterpunten uit de audits 

zijn geborgd in de kwaliteitscyclus en worden gemonitord door de 

Centrale Opleidingscommissie.

 

8.2 Ondernemingsraad

Taken en werkwijze

De taakverdeling en werkwijze van de Ondernemingsraad (OR) zijn 

vastgelegd in een reglement en in een met de Raad van Bestuur 

afgesloten ondernemingsovereenkomst. De OR beschikt over een 

eigen budget. De OR wil invloed uitoefenen op de beleidsvorming 

van de organisatie. Als onderdeel daarvan stelt de OR zich ten doel 

om alle medewerkers actief bij de ontwikkeling van de organisatie 

betrokken te houden. Aanvullend op het overleg tussen OR en de 

bestuurder van VieCuri, krijgt medezeggenschap binnen VieCuri 

vorm via het werkoverleg op afdelingsniveau en tussen medewerker 

en leidinggevende.

Zetels en vacatures

De OR heeft ingevolge artikel 6 van de WOR recht op invulling van 

zeventien zetels. De OR startte 2017 met zestien bezette en één 

vacante zetel. In juni 2017 kwam vanwege het vertrek van een OR-

lid een tweede zetel vacant. In het najaar van 2017 zijn tussentijdse 

verkiezingen gehouden. Dit resulteerde eind 2017 in de benoeming 

van twee nieuwe OR-leden. Daarmee waren eind 2017 alle zetels 

weer bezet. 

het bestuur MSB. In 2017 is een start gemaakt met een herijking 

van de huidige werkwijze. 

De toelatingscommissie medische staf heeft de procedure werving 

en selectie geëvalueerd. Professionalisering van het aannamebe-

leid en toetsing aan vooraf vastgestelde competenties maken hier 

onderdeel van uit.

Samenwerking met huisartsen 

In 2017 heeft de medische staf samen met huisartsenkoepel Cohesie 

de door ziekenhuis, medische staf en Cohesie vastgestelde regiovisie 

Px-Zorg verder uitgebouwd. Samenwerking tussen huisartsen, 

specialisten, professionals, patiënten en zorgpartners moet leiden 

tot een duurzame gezondheid en gezondheidszorg. Bij de uitvoering 

van de visie wordt gebruikt gemaakt van de regionale gezondheids-

agenda. Deze agenda wordt jaarlijks geactualiseerd en beschrijft 

waar de belangrijkste uitdagingen liggen. 

Het accent lag in 2017 - evenals in voorgaande jaren - op sub-

stitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn. In dat kader 

is met verschillende vakgroepen bekeken welke vormen van deze 

zorg mogelijk aan de eerste lijn kunnen worden overgedragen. In 

2017 is de MCC Px zorg opgericht met als doel het zichtbaar maken 

van transmurale afspraken en het opstellen van een overzicht van 

zorgprofessionals in de regio met contactdetails en foto.

Opleiding en wetenschappelijk onderzoek

VieCuri is niet alleen een instelling voor topklinische patiëntenzorg 

en opleiding van medische professionals, maar ook een organisatie 

waar structureel wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering in de zorg 

op basis van patiëntgebonden klinisch onderzoek en clinical trials. 

Het MSB stimuleert dergelijk onderzoek onder meer door een sub-

stantiële bijdrage aan het fonds Wetenschap en Innovatie. Dit fonds 

heeft als doel het faciliteren van klinisch relevant patiëntgebonden 

(wetenschappelijk/innovatief) onderzoek, geïnitieerd en uitgevoerd 

door medewerkers en/of specialisten van VieCuri en waarvoor  

(nog) niet op een andere wijze financiering kan worden verkregen. 

Behalve het MSB dragen VieCuri en de stichting Sint Joseph bij 

aan de funding van dit fonds. Het MSB entameert dat er nu binnen 

iedere vakgroep wetenschap coördinatoren zijn aangesteld.

Met het bestuur van de VMSD van het LZR is twee maal vergaderd 

over onder andere de gevolgen van de pensioenaftopping, het per-

soonsgebonden budget, de realisatie van de BOE alsmede de positie 

van de specialisten in dienstverband in beide huizen. 

Bureau MSB 

Ten behoeve van het MSB is een ondersteuningsbureau ingericht,  

waarin de secretariële, juridische, beleidsmatige, financiële,  

boekhoudkundige en administratieve functies zijn belegd.  

Het bureau wordt geleid door het hoofd bureau MSB, de heer  

drs. F.G.M. Verstegen. De functie van business controller wordt 

ingevuld door de heer M. Geurtjens. 

Besturing

Medio 2017 is de invulling van het medisch leiderschap (zie ook  

paragraaf 1.3) door een extern bureau geëvalueerd. De resultaten 

zijn door de RvB met het MSB-bestuur en de medisch leiders  

besproken. Er is sprake van een herijking, maar niet van een  

reorganisatie op dit gebied.

Om de trajecten van overleg en besluitvorming goed af te stemmen, 

vergadert de Raad van Bestuur met ingang van september 2017 een 

keer per twee weken met het voltallige bestuur MSB in de Bestuurs-

raad. De focus is daarbij gericht op afstemming en coördinatie van 

strategie en beleid. In de andere week vergadert de Raad van Bestuur 

met het clustermanagement Zorg en een delegatie van het MSB-

bestuur (voorzitter en vicevoorzitter MSB). In deze vergadering is de 

focus eveneens gericht op afstemming van voorgenomen beleid. 

Het MSB neemt daarnaast deel aan het voorjaars- en najaarsoverleg 

met RvB en management team, waarin de uitwerking van strategie 

en begroting centraal staan.

Samenwerking met Laurentius Ziekenhuis Roermond 

Het bestuur MSB is actief betrokken bij het traject van uitwerking 

van de voorgenomen fusie met het Laurentius Ziekenhuis Roer-

mond. Met de besturen van de Vereniging Medische Staf (VMS) en 

Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) van het LZR wordt regelmatig 

overlegd. Daarnaast participeert een delegatie van het bestuur MSB 

in de ingestelde Stuurgroep fusie VC-LZR.

FiCoM 

Onderdeel van de Stafmaatschap is de FiCoM; de Financiële Com-

missie van de Stafmaatschap MSB VieCuri. Deze commissie is een 

advies- en overlegorgaan voor het bestuur MSB inzake financiële 

aangelegenheden. De FiCoM wordt ondersteund door het bureau 

MSB.

Medische Beleids Commissie (MBC) 

De Medische Beleids Commissie adviseert het bestuur MSB over  

het medische beleid met het oog op een zo optimaal mogelijke 

vormgeving van de medisch specialistische zorg. Ook in 2017  

heeft de MBC advies uitgebracht over een aantal onderwerpen. 

Kwaliteit en veiligheid 

In 2017 is de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid (K&V) ingesteld.  

De MSB-bestuursleden Nieuwenhuis en Van Dijk zijn hier lid van  

als medisch leider K&V respectievelijk domeineigenaar Medicatie.  

Op deze wijze is er sprake van een directe lijn tussen MSB-bestuur 

en stuurgroep K&V.

JCI-keurmerk 

Het MSB-bestuur was nauw betrokken bij het auditproces ten be-

hoeve van de verwerving van het internationale kwaliteitskeurmerk 

JCI in april respectievelijk september 2017. Dankzij gerichte inzet en 

coaching konden op de diverse onderdelen waar de medisch specia-

listen nauw bij betrokken zijn, snel verbeteringen worden doorge-

voerd om volledig aan de gestelde nomen te voldoen. Het betreft 

onder andere de zorg voor privileges, dossiervoering, verslaglegging, 

informed consent. Binnen het bestuur MSB is de portefeuille JCI 

belegd bij de bestuurder die tevens de functie van medisch leider 

Kwaliteit en Veiligheid vervult en zitting heeft in de stuurgroep 

Kwaliteit en Veiligheid (de heer Nieuwenhuis).

Toelating en functioneren individuele  

medisch specialisten en vakgroepen 

In 2016 is de derde ronde van de reflectiegesprekken van start 

gegaan. Deze ronde verloopt na een aanvankelijk aarzelende start 

voorspoedig. Behalve dat elke individuele medisch specialist een 

persoonlijk ontwikkelplan (POP) opstelt, maakt iedere vakgroep een 

vakgroepontwikkelplan (VOP). Het VOP wordt gepresenteerd tijdens 

de (algemene) ledenvergaderingen van de medische staf. 

Vakgroepen zijn zichtbaar steeds beter bekend met deze werkwijze 

en naar aanleiding van de ontvangen feedback worden direct 

verbeteringen doorgevoerd. Ongeveer de helft van alle medisch 

specialisten is geschoold als reflector. De reflectiecommissie ziet toe 

op de voortgang van het reflectietraject en rapporteert hierover aan 
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Visitaties

In 2017 vonden de volgende opleidings- en kwaliteitsvisitaties plaats:

Dermatologie                 16 februari 2017  (opleiding en kwaliteit)

Interne geneeskunde 19 februari 2017  (opleiding en kwaliteit)

Reumatologie                 9 maart 2017  (kwaliteit)

Longgeneeskunde     10 maart 2017  (kwaliteit)

MDL  1 april 2107  (kwaliteit)

Kindergeneeskunde  20 april 2017  (kwaliteit)

Cardiologie 21 april 2017  (opleiding en kwaliteit)

MKA                                  9 juni 2017  (kwaliteit)

Sportgeneeskunde 15 juni 2017  (opleiding en kwaliteit)

Anesthesiologie  2 november 2017  (kwaliteit)

Figuur 20. Overzicht visitaties vakgroepen 
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• het jaarverslag Commissie Stralingshygiëne 2016;

•  het nieuwe reglement en de benoeming van een nieuw  

reserve-lid voor de Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB);

• de resultaten van de pilot dienstroosterwijziging kraamsuites;

•  de voorbereiding, uitvoering en resultaten van een nieuw  

medewerkersonderzoek binnen VieCuri;

• de voordracht van een nieuw lid voor de Klachtencommissie;

•  de voortgang en de resultaten van de pilot herinrichting  

logistieke processen;

• de voortgang van het nieuwe functiehuis VieCuri;

•  een zeer groot aantal meldingen voor het opstarten van  

gelijktijdige in- en externe werving- en selectieprocedures ten 

behoeve van het opvullen van ontstane vacatures binnen VieCuri.

Verder kwamen iedere maand/kwartaal aan de orde: 

•  de personele en financiële ontwikkelingen binnen  

VieCuri en de daarbij behorende rapportages;

• de ziekteverzuimcijfers;

• de voortgang van het fusietraject VieCuri-LZR.

Daarnaast heeft de OR gedurende het verslagjaar over een groot 

aantal uiteenlopende onderwerpen en projecten presentaties  

gekregen en overleg gepleegd met ter zake deskundigen en  

projectleiders. 

8.3 Cliëntenraad 

Algemeen

De Cliëntenraad (CR) heeft als doel om vanuit het perspectief van 

de patiënt een actieve bijdrage te leveren aan de optimalisatie 

en borging van de zorgverlening. Daarbij gaat het vooral om die 

aspecten die direct van invloed zijn op de manier waarop patiënten 

zorg ervaren en om het bevorderen van hun welbevinden. De CR 

levert gevraagd en ongevraagd advies, maakt haar opvattingen over 

relevante zorgontwikkelingen kenbaar, doet voorstellen en brengt 

advies uit aan de Raad van Bestuur over aangelegenheden in de 

zorg en dienstverlening die VieCuri biedt.

Vergaderingen

In 2017 hebben elf reguliere vergaderingen plaatsgevonden, waarvan 

vijf maal in aanwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur. Twee 

keer heeft er overleg plaatsgevonden, waarbij alle leden van de CR, 

de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur aanwezig waren. In dit 

overleg kwamen de prioriteiten van de RvT voor de jaren 2017 en 

2018, de zorgplafonds, het resultaat 2016 en de voortgang van het 

fusietraject met het LZR aan de orde.

Een vertegenwoordiging van de CR had in 2017 twee maal overleg 

met enkele leden van de Ondernemingsraad. Daarbij werd onder 

andere gesproken over het fusietraject met het LZR, de bedden- 

reductie en het duurzaamheidsprogramma. Ten behoeve van een 

actuele agenda en de voorbereiding van de vergaderingen van  

de CR, vond maandelijks voorafgaand aan de reguliere CR-verga-

deringen vooroverleg plaats met de voorzitter en de secretaris  

van de RvB.   

In 2017 heeft twee maal overleg plaatsgevonden tussen de Cliën-

tenraden van Proteion, Zorggroep Noord- en Midden-Limburg en 

VieCuri. Belangrijkste onderwerp van gesprek was wederom de 

verkeerde bed-problematiek ofwel het ontbreken van tijdige en 

gepaste aansluitende zorg na noodzakelijk verblijf in het ziekenhuis 

en ziekenhuisopnamen ten gevolge van ontbrekende mantelzorg. 

Dit speelt vooral direct voorafgaande aan het weekend. 

Studiebijeenkomst CR op 12 april

De bijeenkomst stond in het teken van de taakverdeling (aandachts-

gebieden) binnen en de bezinning op haalbaarheid en realiteit van 

de ambities van de CR. De komst van nieuwe en het vertrek van 

twee CR-leden, de wisseling van voorzitter en secretaris, zal in 2018 

Vergaderingen en andere overlegvormen

In 2017 heeft de OR 51 keer intern beraad gehouden, dertien keer 

overleg gepleegd met de Raad van Bestuur en twee keer overleg 

gevoerd met een delegatie van de Raad van Toezicht. 

De Sociaal-Financiële commissie en de VGW-commissie (Veilig-

heid, Gezondheid en Welzijn) van de OR hebben in 2017 dertien 

keer commissieberaad gehouden en overleg gepleegd met diverse 

functionarissen, die werkzaam zijn binnen de afdelingen HR, Arbo, 

Verzuim, Veiligheid en Milieu. 

In delegatieverband heeft zes keer overleg plaatsgevonden met een 

afvaardiging van het Verpleegkundig Stafbestuur, twee keer met een 

afvaardiging van de Cliëntenraad en één keer met de voorzitter van 

het Medisch Staf Bestuur. 

Er heeft ook in delegatieverband zes keer overleg plaatsgevonden 

met de ondernemingsraad van het LZR. Aansluitend op die overleg-

gen vond steeds een platformoverleg over de voortgang van het 

fusietraject plaats tussen delegaties van de ondernemingsraden van 

VieCuri en het LZR en de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen. 

Afvaardigingen van de OR hebben in 2017 tevens diverse gesprek-

ken gevoerd met groepen van medewerkers die in het verslagjaar 

onderwerp van reorganisatie vormden.  

Alle individuele OR-leden hebben gedurende het gehele jaar regel-

matig informeel overleg gepleegd met het RVE-management van  

de aan de OR-leden toegewezen aandachtsgebieden.

Het dagelijks bestuur van de OR heeft gedurende het jaar regel-

matig informeel overleg gepleegd met alle clustermanagers. 

Instemmingsbesluiten

De OR stemde in 2017 in met de aanschaf van een nieuw HR-

systeem, het voor 2018 aanwijzen van twee collectieve verlofdagen, 

de invoering van de nieuwe functie van preventiemedewerker, de 

benoeming van een nieuwe voorzitter voor de Interne Bezwaren 

Commissie FWG, de continuering van zes-uurs-diensten doktersassi-

stenten SEH, de benoeming van een nieuwe preventiemedewerker en 

het strategisch opleidingsplan met een looptijd tot 2019, met daarbij 

de goedkeuring voor de besteding van de subsidiegelden in 2018. 

Overzicht adviezen 

De OR bracht begin 2017 een negatief advies uit over het voor-

genomen besluit tot integrale herinrichting van de Staf Raad van 

Bestuur. De nieuwe RvB nam dit negatieve advies over. Later in  

het jaar zijn door de Raad van Bestuur nieuwe (deel)besluiten  

tot positionering en herinrichting van de clusters Marketing,  

Communicatie en Zorgverkoop alsmede Kwaliteit en Veiligheid  

aan de OR voorgelegd. Over deze deelbesluiten adviseerde de  

OR neutraal (cluster MCV) respectievelijk positief (cluster K&V).

In 2017 adviseerde de OR verder positief over de voorgenomen 

besluiten inzake de collectieve evaluatie van het medisch leider-

schap, de integratie van de Trombosediensten van VieCuri en het 

LZR, de nieuwe positionering van het cluster Leerhuis, de overname 

van de restaurantvoorziening Albron binnen de locatie Venray, de 

raamovereenkomst voor de onderlinge detachering van medewerkers 

van VieCuri en LZR en de uitvoering van een nieuw medewerkers-

onderzoek door Effectory.

Alle positieve adviezen werden door de RvB overgenomen. De OR 

bracht eind 2017 een voorwaardelijk negatief advies uit over het 

besluit tot herinrichting van de logistieke stromen VieCuri binnen 

VieCuri. De RvB had eind 2017 nog geen besluit genomen naar 

aanleiding van het advies van de OR.

Initiatiefvoorstellen

De OR legde begin 2017 een initiatiefvoorstel voor een generatie-

regeling voor aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur ging 

daar - in afwachting van het resultaat van de onderhandelingen 

voor een nieuwe cao Ziekenhuizen - niet op in. De invoering van 

generatiebeleid binnen de ziekenhuizen is onderdeel van de nieuwe 

cao geworden. 

Overige aandachtspunten 

De OR heeft in het verslagjaar ook nog stilgestaan bij talloze  

andere onderwerpen waaronder:

•  het aanbieden van een vrijwillige inkomensverzekering  

voor medewerkers van VieCuri;

•  het beleidsvoornemen integratie Inkoopafdelingen  

van VieCuri en het LZR;

• het Berenschotbenchmark rapport Ziekenhuizen;

• de invoering van betaald parkeren voor medewerkers van VieCuri;

•  het jaaroverzicht 2017 JUS- en verlofurensaldi van de  

medewerkers van VieCuri;

• de Kaderbrief 2018;

• het jaarplan en de begroting 2017;

548. Deeljaarverslagen

Naam  Functie

Mw. M. El-Hasan-Kuijper voorzitter

Mw. C. van Ginkel-Brunke vice voorzitter/-secretaris

Dhr. G.J.H. Artz secretaris

Dhr. W.H. Trumpie toegevoegd lid dagelijks bestuur

Mw. L.T. Caballero-Vega lid

Mw. M.P.H.G. Coenders lid

Dhr. S.C.M. van Hees lid

Dhr. H.F. Inderhees lid

Mw. P. van de Kerkhof lid

Mw. K.A. Klaarenbeek lid

Mw. E.M.G.N. Meurs-Hulsman lid

Dhr. W.E.M. van Melis lid

Mw. C.H.A.M. Nijs-Klerks lid

Mw. Z. Rezziki lid

Mw. I. Schmetz lid

Mw. J.M.H.T. Thus lid

Mw. A.T. Vos lid

Figuur 21. Samenstelling OR per 31-12-2017
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Nr. Naam 1e termijn begint 2e termijn begint 3e termijn begint Einde lidmaatschap

1 Dhr. J. Arts, voorzitter tot 1-7-2017 1-6-2014   31-05-2017

2 Dhr. E. Craenen, wnd. voorzitter m.i.v. 1-7-2017 1-1-2009 1-1-2012 1-1-2015 31-12-2017

3 Mw. M. Verploegen, bestuurlijk secretaris 1-1-2009 1-1-2012 1-1-2015 31-12-2017

4 Mw. U. van Leeuwen, lid 1-1-2012 1-1-2015 1-1-2018 31-12-2020

5 Dhr. H. Lennaerts, lid 1-5-2014 1-5-2017 1-5-2020 31-5-2023

6 Mw. M.C. Hulsbeck lid, secretaris m.i.v. 31-12-2017 1-8-2016 1-8-2019 1-8-2022 31-7-2025

7 Mw. J. Jeucken, lid 1-8-2016  1-8-2019 1-8-2022 31-7-2025

8 Dhr. H. Selen, lid, voorzitter m.i.v. 31-12-2017 5-7-2017 5-7-2020 5-7-2023 4-7-2026

9 Dhr. M. Korsten, lid 5-7-2017 5-7-2020 5-7-2023 4-7-2026

10 Mw. L. Peeters, lid 20-7-2017 20-7-2020 20-7-2023 19-7-2026

Figuur 22. Samenstelling Cliëntenraad

8.4 Verpleegkundig Stafbestuur

Jaarverslag Verpleegkundig Staf Bestuur (VSB) 2017

Algemeen

Het VSB geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van 

Bestuur (RvB) over datgene wat de verpleegkundige professie raakt 

en wordt actief betrokken bij het uitzetten van algemeen beleid 

en besluitvorming. Het VSB draagt tevens bij aan het bevorderen 

van zowel invloed vanuit de verpleegkundige beroepsgroep op 

(operationeel) zorgbeleid als empowerment van de beroepsgroep. 

Met betrekking tot deze aspecten vervult het VSB een voorbeeldrol. 

Het VSB maakt tot slot onderdeel uit van de Shared Governance-

structuur, speelt een essentiële rol in de werking daarvan en draagt 

bij aan de interne en externe (door)ontwikkeling van het Shared 

Governance-concept.

Bestuurssamenstelling 2017 en jaaragenda 2017

Het bestuur van het VSB telt zeven leden en één ambtelijk secreta-

ris. In 2017 heeft het VSB vanuit de Shared Governance gedachte 

een jaaragenda opgesteld. Stip op de horizon is een werkomgeving 

waar verpleegkundigen optimaal tot hun recht komen en maxi-

maal bijdragen aan patiëntenzorg, waardoor de kwaliteit van zorg 

toeneemt. Om tot die werkomgeving te komen is het noodzakelijk 

dat verpleegkundigen op alle niveaus in de organisatie invloed 

hebben op en kunnen meebeslissen over de thema’s die hun praktijk 

raken. Deze thema’s zijn uiteraard opgenomen in de jaaragenda. Alle 

bestuursleden hebben één of meerdere aandachtsgebieden, waarin 

zij gezamenlijk optrekken met de Afvaardiging Verpleegkundige 

Beroepsgroep (AVB).

Bestuursleden 2017

• mw. drs. L. Sloesen, voorzitter, adviseur Kwaliteit en Veiligheid;

•  mw. N. Speksnijder, bestuurslid, verpleegkundige en teamleider 

afdeling Longgeneeskunde;

•  mw. C. Mostart-Thiery, bestuurslid, verpleegkundige afdeling 

Intensive Care;

•  mw. C. Wijnands-Scholtz, bestuurslid,  

verpleegkundige afdeling Recovery;

•  mw T. Giesen, bestuurslid, afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten;  

•  M. Houben-Kusters, bestuurslid, RVE-manager Neurologie;

•  mw. D. Poeth-Van der Heijden, vice-voorzitter, verpleegkundig 

consulent en teamleider poli Reumatologie;

•  mw. L. van Osch, ambtelijk secretaris, secretaresse  

intensivisten en management Intensive Care.

Bijeenkomsten

Het VSB heeft wekelijks een bestuursvergadering. Na evaluatie in 

september 2017 is dit bijgesteld naar een tweewekelijkse verga-

dering. Het VSB heeft eenmaal per kwartaal overleg met de Chief 

Nurse Officer (CNO). Het VSB heeft regelmatig overleg met andere 

gremia, zoals Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, bestuur Me-

disch Specialistisch Bedrijf, AVB, Leerhuis en Cliëntenraad.

De CNO heeft in 2017 met ieder bestuurslid individueel een reflec-

tiegesprek gevoerd.

Adviezen en uitgegane stukken

• standpunt Dag van de Verpleging;

• voordracht verpleegkundige in de Infectiepreventiecommissie;

• reactie op meerjarenbeleidsplan Transmurale Palliatieve Zorg;

opnieuw leiden tot bezinning op taakstelling, ambities en  

verbetering van raadpleging van de achterban.

Overige activiteiten

De CR heeft in 2017 vervolgcontacten onderhouden met de ver-

antwoordelijke projectleiding over de inrichting en gebruik van het 

patiëntenportaal, dat eind 2016 van start ging. In 2017 is over de 

verdere uitwerking van dit portaal - die mede afhankelijk is van 

de ervaringen met het gebruik in de praktijk - bredere informatie 

verstrekt. Daarnaast is vervolgoverleg gevoerd met de afdeling 

Patiëntenvoorlichting en Communicatie over de eind 2016 door- 

gevoerde vernieuwing van de website van VieCuri. Ultimo 2017 

wordt nog relatief weinig gebruik gemaakt van het portaal. Het 

overbrengen van het nut en de voordelen van dit platform voor  

het vergroten van de inbreng van patiënten is een echte uitdaging.

De CR bespreekt ter voorbereiding van zijn vergaderingen de 

belangrijkste thema’s en ontwikkelingen binnen de organisatie 

maandelijks voor met de voorzitter en secretaris van de RvB. De 

afspraak om dit soort zaken maandelijks met elkaar te bespreken en 

af te stemmen, sluit aan bij de behoefte van de CR om goed geïn-

formeerd te zijn over actuele onderwerpen en maakt het mogelijk 

de implicaties daarvan in eigen kring, tijdig, te bespreken. 

De CR heeft in 2017 - in het kader van het programma Productive 

Ward - gevraagd naar de samenhang tussen de uitvoering van dit 

programma en de overige concernprogramma’s. Gezien de voor 

patiënten en medewerkers positieve ervaringen en de daaruit 

voortvloeiende reductie van de communicatieve en administratieve 

werklast, acht de CR het van belang dat de positieve resultaten en 

ervaringen met de uitrol van dit systeem breed worden gedeeld. 

Hierbij doelt de CR vooral op het communiceren van de resultaten 

met patiënten. Daarnaast dient de samenhang met vooral het 

programma JCI te worden bewaakt. 

Een delegatie van de CR heeft geparticipeerd in het traject tot ver-

sterking van de samenwerking met het LZR en de beoogde fusie.

In overeenstemming met hun functie en taakopvatting hebben 

leden van de CR in 2017 deelgenomen aan diverse werkgroepen 

binnen VieCuri (onder andere Commissie Medische Ethiek, Netwerk 

Palliatieve Zorg) en aan een selectie van regionale en landelijke 

congressen, die betrekking hadden op ontwikkelingen in de zorg.  

De voorzitter van de Cliëntenraad heeft de bijeenkomsten van  

het voorzittersoverleg Cliëntenraden Limburg bijgewoond. 

Overzicht adviesaanvragen 2017

•  op 9 maart 2017 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd  

over het voorgenomen besluit Klachtenregeling VieCuri Medisch 

Centrum voor Noord-Limburg en;

•  op 15 december 2017 heeft de Cliëntenraad positief geadviseerd 

over het voorgenomen besluit Jaarplan/begroting 2018. 

De CR heeft het afgesproken beleid inzake de patiënteffectrapportage 

in 2017 voortgezet. Wanneer bij adviesaanvragen of voorgenomen 

besluiten naar het oordeel van de CR onvoldoende duidelijk wordt 

gemaakt wat de veronderstelde of beoogde effecten voor patiënten 

zijn, wordt de RvB verzocht alsnog een patiënteffectrapportage aan 

te leveren ten behoeve van het formuleren van een afgewogen advies 

of reactie van de CR. De CR stelt vast dat hieraan in redelijkheid 

gehoor is gegeven.

Samenstelling Cliëntenraad en rooster van aftreden

De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden en kende gedurende 2017 

een volledige bezetting. In figuur 8.1 staan de data van benoeming 

en herbenoeming vermeld. De heer Arts heeft zijn lidmaatschap per 

1 juni 2017 beëindigd. Mevrouw Verploegen en de heer Craenen be-

eindigden hun lidmaatschap per 31 december 2017 in verband met 

het voltooien van hun derde en tevens laatste zittingstermijn. De 

Cliëntenraad is naar aanleiding van hun aanstaande vertrek medio 

2017 gestart met een wervingscampagne, die tot benoeming van 

drie nieuwe leden heeft geleid. Deze zijn op 5 juli 2017 respectie-

velijk 20 juli 2017 van start gegaan. In de reguliere vergadering van 

6 december 2017 heeft de CR unaniem een nieuwe voorzitter en 

secretaris uit haar midden gekozen. 
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•  standpunt compensatie tijd verpleegkundigen die  

Inspiratiesessies Regieteam Shared Governance bijwonen;

•  advies ten aanzien van continuering Verdiepingsteam  

Verpleegkunde (VTV);

• brief Raad van Bestuur inzake Jaaragenda VSB 2017/ 2018;

• voordracht lid Materialencommissie;

• advies papieren handdoekjes; 

•  middels nieuwsbrieven worden verpleegkundigen en  

leidinggevenden door het VSB geïnformeerd ten aanzien  

van de diverse thema’s.

Thema’s

•  Productive Ward (PW)  

Een programma dat verpleegkundig leiderschap stimuleert. 

Verpleegkundigen ontwikkelen daarin tools en vaardigheden om 

werkprocessen te optimaliseren, zodat er ruimte ontstaat om te 

werken aan beroepsinhoud en het doorvoeren van kwaliteitsverbe-

teringen. Het VSB bezoekt, net als OR, RvB en Clustermanagement, 

afdelingen om zich te laten informeren over de stand van zaken 

met betrekking tot PW.

• In 2017 is het reglement van het VSB aangepast en vastgesteld.

•  Rolomschrijving AVB 2.0 

Het AVB is een groep van verpleegkundigen die besluitvormend, 

meningsvormend en adviserend is met betrekking tot de verpleeg-

kundige beroepsinhoud en als zodanig wordt benut door de orga-

nisatie. Zo oefent het AVB vanuit expertise invloed uit op beleid 

en draagt zij door deze rolinvulling bij aan de empowerment van 

verpleegkundigen. Het hogere doel is bijdragen aan de beste zorg 

voor de patiënt. Het AVB moet naast het leveren van een inhou-

delijke meerwaarde, de verpleegkundigen ook binden en boeien. 

Tevens is het een kweekvijver voor toekomstige leden van het VSB. 

Het AVB handelt in nauwe samenspraak met het VSB en de CNO.

•  Samenwerking Topklinische Ziekenhuizen (STZ) 

De voorzitter VSB neemt deel aan de stuurgroep STZ in Progressie 

(STIP).Tevens woont het VSB relevante bijeenkomsten van diverse 

netwerken van STZ-Zuid bij.

• Vertegenwoordiging VSB in denktank MBO-HBO.

•  Evidence Based Staffing (EBS) 

Het VSB wordt met regelmaat op de hoogte gehouden met  

betrekking tot ontwikkelingen rondom EBS in VieCuri.

•  Regieteam Shared Governance 

Het VSB heeft een afvaardiging in het Regieteam en draagt bij 

aan de ontwikkeling van het Shared Governance gedachtegoed  

in VieCuri. De jaaragenda van het VSB wordt op onderdelen  

afgestemd op de activiteiten van het Regieteam.

•  Inspiratiedagen Shared Governance 

Het VSB levert een actieve bijdrage aan deze inspiratiedagen. 

Deze dagen worden voor verpleegkundigen intern, maar ook voor 

zowel verpleegkundigen als management als VSB’s/ VAR’s extern 

georganiseerd om zo het gedachtegoed van Shared Governance 

breed uit te dragen.  

• Deelname aan congres Excellente Zorg.

• Uitwerking Council Verpleegsensitieve Uitkomsten.

•  Oprichting Council Werving en Selectie om werving verpleeg-

kundigen aan te laten sluiten bij het Shared Governance- 

gedachtegoed.

•  Ontwikkeling councilstructuur; de werking hiervan wordt  

in 2018 geëvalueerd. 

•  Ontwikkeling VAR-Community als gesloten forum voor het  

uitwisselen van ervaringen en onderhouden van contacten  

tussen VAR’s en VSB’s.

• Uitwerken concept Profiel VSB. 

•  Organisatie gezamenlijke Scholingsdag VSB-AVB in  

doelgericht pitchen.

• Samenwerking LZR.

•  Het VSB heeft met regelmaat contact met het VSB van LZR. In 

2018 organiseren LZR en VieCuri gezamenlijk een symposium ter 

ere van de Dag van de Verpleging. Een afvaardiging van het VSB 

heeft de Conferentie traject Samenwerking VC-LZR bijgewoond.

•  JCI

  Het VSB participeert actief in het Verdiepingsteam Verpleegkunde 

(VTV). Het VTV bestaat voornamelijk uit verpleegkundigen. Zij ont-

wikkelen verpleegkundig beleid, al dan niet in samenspraak met 

de werkgroep medisch op basis van onder andere de JCI-normen. 

•  Opstelling introductie en inwerkprogramma voor nieuwe  

VSB-leden.

•  Bijdrage AVB en VSB aan organisatie van bijeenkomsten  

VieCuri Matinee. 
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9.1 Algemeen

Het financieel beleid van VieCuri is afgestemd op de strategische 

doelstellingen van de organisatie. Randvoorwaarde voor uitvoering 

van die strategie is een financieel gezonde positie met een meerjarig 

omzetrendement van 1,75% en een solvabiliteit van 25% in 2018. 

In de financiële bedrijfsvoering staan in lijn daarmee het ontwik-

kelen van een professionele organisatie, middelen-, treasury- en 

vastgoedmanagement centraal. 

In de externe omgeving worden jaarlijks scherpere afspraken 

gemaakt met zorgverzekeraars in combinatie met een minimale 

groeiruimte. Omdat landelijk voor de periode tot en met 2020 de 

focus ligt op het stabiliseren van het stelsel, worden de prijzen per 

DBC jaarlijks beter vergelijkbaar tussen ziekenhuizen. De afspraken 

met zorgverzekeraars blijven hoge eisen stellen aan de organisatie 

en flexibiliteit vragen van de bedrijfsvoering en het functioneren 

van de ziekenhuizen. 

De noodzakelijke groeiruimte moet binnen deze kaders onder meer 

worden gecreëerd door efficiënt en met behoud van kwaliteit werk 

te maken van het thema substitutie, krimp en groei. De Resultaat 

Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) hebben in het licht hiervan de 

opdracht gekregen om de interne flexibiliteit te vergroten. Dit maakt 

het mogelijk adequaat in te spelen op de toenemende externe dyna-

miek en variërende zorgvraag. 

9.2 Opzet planning- en controlcyclus

De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan 2014-2019 ‘Gewoon 

Beter’ worden conform de planning- en controlcyclus jaarlijks 

uitgewerkt in een kaderbrief. Dit document bevat het centrale 

beleidskader voor het jaarplan van het aankomende jaar, waarbin-

nen vervolgens het jaarplan en de financiële begroting worden 

uitgewerkt. 

Over de ontwikkeling van de zorgproductie en de resultaten wordt 

maandelijks op RVE-niveau gerapporteerd. In de zorg is de RVE 

ingericht per medisch specialisme. Er wordt per RVE gerapporteerd 

aan de hand van een integrale Balanced Score Card, die aansluit bij 

de nieuwe opzet van de managementrapportages. Deze rapportages 

worden maandelijks binnen de clusters besproken. De kwartaalrap-

portages worden op vaste tijdstippen besproken tussen Raad van 

Bestuur, Clustermanagement Zorg, Medisch Leiders en RVE-manage-

ment. De Ondernemingsraad, Cliëntenraad, het bestuur MSB en (de 

auditcommissie van) de Raad van Toezicht bespreken de concern-

kwartaalrapportage eveneens in hun periodiek overleg met de RvB.

De correcte verwerking van de DBC-registratie wordt permanent 

gecontroleerd. Maandelijks wordt aan het management gerap-

porteerd over de betrouwbaarheid van die registratie. De afspraken 

over de daaruit voortvloeiende acties en opvolging staan even-

eens in dit rapport vermeld. Achteraf vindt middels de jaarlijkse 

omzetverantwoording aan zorgverzekeraars een aanvullende 

controle plaats op de juistheid van de registratie, inclusief toetsing 

en controle door de accountant. Met ingang van 2018 gaat VieCuri 

deelnemen aan de landelijke stimuleringsregeling invoering van 

Horizontaal Toezicht met zorgverzekeraars.

De bevindingen van de accountant inzake de risicobeheersings- en 

managementsystemen worden jaarlijks besproken met de audit-

commissie RvT en de Raad van Toezicht (RvT). De RvT buigt zich in 

het kader van zijn toezicht op het risicomanagement halfjaarlijks 

over de voortgang van de strategische risicoanalyse.

9.3 Hoofdlijnen geconsolideerde jaarrekening

De hoofdlijnen van de geconsolideerde jaarrekening worden hierna 

samengevat in de volgende onderdelen: 

• financieel resultaat;

• opbrengsten;

• bedrijfslasten;

• vermogens- en liquiditeitspositie.

9.3.1 Financieel resultaat 
Vanwege de onderlinge verwevenheid van de bedrijfssegmenten 

worden de financiële resultaten op concernniveau toegelicht. De ge-

consolideerde resultatenrekening kan als volgt worden weergegeven:

9. Financieel beleidHoofdstuk 9

9. Financieel beleid



VieCuri Jaardocument 2017

63

Kasstroomoverzicht 

De liquide middelen zijn toegenomen met € 9,75 mln van € 6 mln 

op 31 december 2016 naar € 15,75 mln op 31 december 2017.  

Uitgedrukt in liquiditeitsstromen (zie het kasstroomoverzicht)  

is de toename als volgt te analyseren:

De investeringsuitgaven voor 2017 zijn gefinancierd uit de opera-

tionele kasstroom en door het aantrekken van nieuwe langlopende 

financiering voor € 12,5 mln (exclusief financial lease). Er is € 12,2 

mln aan langlopende leningen afgelost. De mutatie in de vaste 

bevoorschotting en schuld uit financieringsoverschotten bedraagt 

€ 0,4 mln negatief. De kasstroom gecorrigeerd voor aantrekken 

langlopende financiering is in 2017 nog negatief.

De ontwikkeling van de resultaatratio, solvabiliteit en liquiditeit  

over 2017 kan als volgt worden samengevat:
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Het resultaat van € 3,4 mln is een verbetering van € 3,3 mln ten  

opzichte van 2016. In 2016 bevatte het resultaat eenmalige kosten 

ten behoeve van reorganisaties en nabetaling van de post ORT  

(Onregelmatigheidstoeslag). Het genormaliseerde resultaat was  

in 2016 € 2,3 mln.

9.3.2 Opbrengsten 
De opbrengsten stijgen in 2017 stabiel met € 0,6 mln naar € 276,9 

mln als gevolg van de overdracht van het budget Revalidatiegenees-

kunde (circa € 5 mln) naar Adelante. Gecorrigeerd hiervoor stijgt 

de omzet in 2017 met € 3,8 mln op omzet zorgverzekeringswet 

- bestaande uit een hogere zorgvraag, verbruik van dure geneesmid-

delen, prijsindexering - en met € 1,8 mln op overige opbrengsten. 

Deze laatste toename wordt veroorzaakt door nieuwe SLA’s na de 

overdracht van bedrijfsactiviteiten en door de levering van genees-

middelen aan derden. 

9.3.3 Bedrijfslasten 
De bedrijfslasten dalen met € 2,5 mln in 2017, waarvan ruim  
€ 4 mln (= 65 fte) gerelateerd is aan overdracht van Revalidatie-

geneeskunde naar Adelante en € 1,5 mln aan eenmalige lasten  

in 2016. Per saldo resteert een kostenstijging van € 3 mln. 

Gecorrigeerd voor de overdracht van Revalidatiegeneeskunde  

dalen de personele kosten met € 0,5 mln (= € 4,5 mln – € 4 mln). 

Door een gelijk blijvende formatie wordt de kostenstijging ingevolge 

de cao Zorg 2017 gecompenseerd door een daling van de post 

personele (reorganisatie)voorzieningen.

De overige bedrijfskosten dalen met € 0,7 mln. Deze daling is - 

ondanks de verdere stijging van de kosten voor de post ICT en de 

patiëntgebonden kosten - met name te danken aan een verlaging 

van de kosten voor strategische projecten in 2017 ten opzichte  

van 2016 en lagere energiekosten. 

De (honorarium)kosten van het MSB stijgen - als gevolg van de 

afronding van de afspraken met het MSB over 2016 en 2017 en 

de toename van de omzet buiten de afgesproken plafonds met de 

zorgverzekeraars en geleverde zorg aan niet zorgverzekeraars -  

in 2017 met € 1 mln. 

De afschrijvingskosten stijgen met € 1,7 mln door de hoge investe-

ringen in renovatie en automatisering en door een desinvestering  

in software.

9.3.4 Vermogens- en liquiditeitspositie 
Dit onderwerp valt in de volgende onderdelen uiteen: 

• vermogenspositie;

• liquiditeitspositie/kasstroomoverzicht, en; 

• ontwikkeling resultaatratio, liquiditeit en solvabiliteit.

Vermogenspositie 

Doordat het resultaat over 2017 uitkomt op € 3,4 mln komt het 

geconsolideerd eigen vermogen uit op € 60,6 mln. De bedrijfs-

economische solvabiliteit stijgt met 0,8% van 23,1% op 31 december 

2016 naar 23,9% op 31 december 2017.

(in miljoenen Euro’s) 2017  2016   Mutatie

Som der bedrijfsopbrengsten  276.855  276.259   596

Personeelskosten  130.363 49% 134.881  50% -4.518

Overige bedrijfskosten  82.511 31% 83.233  31% -722

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten  34.217 13% 33.200  12% 1.017

Afschrijvingen en waardeverminderingen  21.552 8% 19.857  7% 1.695

Totale bedrijfslasten  268.643 100% 271.171  100% -2.528

Bedrijfsresultaat  8.212  5.088   3.124

Rentelasten en belastingen  4.821  4.977   -156

Resultaat  3.391  111   3.280

Gemiddelde aantal personeelsleden op basis van fte 1.988  2.053   -65

Figuur 23. Financieel resultaat

9. Financieel beleid

(in miljoenen Euro’s) 2017  2016   Mutatie

Operationeel  25.324  31.282   -5.958

Investeringen -18.461  -23.681   5.220

Financiering 2.887  101   2.786

Kasstroom  9.750  7.702   2.048

Figuur  24. Kasstroomoverzicht

(in miljoenen Euro’s) 2017  2016 

Resultaatratio

Resultaatratio (resultaat / totaal opbrengsten) 1,2%  0,0%

ROIC -> EBIT / (eigen vermogen + netto schuld) 4,4%  2,7%

Solvabiliteitratio

(Eigen vermogen/ balanstotaal) 23,9%  23,1%

Rente/aflossing capaciteit

DSCR -> (EBITDA + mut.voorz.) / (rente + aflos.)  1,82   1,74

Net Debt / EBITDA 4,12%   4,8%

Liquiditeitratio

Vlottende activa (inclusief liquide middelen)/ totaal kortlopende schulden 1,03  0,87

Financiële kengetallen

Resultaat 3.391  111

Ebitda + mut. voorz. 30.905  27.568

Totaal opbrengsten 276.855  276.259

Eigen vermogen 60.576  57.229

Balanstotaal 253.494  247.520

Figuur 25. Ontwikkeling resultaatratio, solvabiliteit en liquiditeit



9.4 Verwachtingen 2018
Voor 2018 is opnieuw een beperkte groei van de zorgvraag ge-

contracteerd inclusief vergoeding voor inflatie. Aan deze beperkte 

groeiruimte wordt onder meer invulling gegeven doordat eenvou-

digere en monodisciplinaire zorg vaker buiten het ziekenhuis wordt 

verleend. Deze aanpak heeft tot doel de effecten van de stijgende 

zorgvraag - die zich in Limburg vanwege de snelle vergrijzing extra 

sterk voordoet - te compenseren. Deze trend laat onverlet dat de 

kosten van de zwaardere, intensievere en multidisciplinaire zorg 

binnen het ziekenhuis de komende jaren blijven stijgen. Dit proces 

zal de komende periode tot extra druk op de afspraken met zorg-

verzekeraars blijven leiden. 

Conform het landelijke beleid is met alle zorgverzekeraars afgespro-

ken dat de kosten van het gebruik van dure geneesmiddelen voor 

2018 volledig worden vergoed, mits sprake is van lage inkoopkosten 

en transparantie in het voorschrijven daarvan. Hierdoor wordt 

het financiële risico van dit thema voor het ziekenhuis kleiner. De 

permanente groei van de zorgvraag op dit gebied zal de komende 

jaren gevolgen blijven hebben voor de beschikbare groeiruimte voor 

patiëntgebonden kosten in het ziekenhuis. Om die reden vormen  

de ontwikkelingen rondom dit thema een vast punt van gesprek 

in het overleg met de zorgverzekeraars, zodat knelpunten daarin 

vroegtijdig afgestemd en opgelost kunnen worden.

In overeenstemming met het meerjarenbeleid en het beoogde 

jaarlijks rendement van 1,75% wordt voor 2018 een regulier positief 

financieel resultaat voorzien. De kapitaalslasten nemen in 2018 

verder toe vanwege de piek in de investeringen in de laatste fase 

van het renovatieprogramma voor de locatie Venlo en de stijgende 

investeringen in de onderdelen EPD en ICT. Om het rendement 

structureel op de gewenste 1,75% te brengen is een reservering in 

het financieel beleid gemaakt voor transitie- en herstructurerings-

kosten. 
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10.  Vaststelling en goedkeuring  
Maatschappelijk Verslag

De RvB heeft het Maatschappelijk Verslag 2017 vastgesteld in zijn 

vergadering van 12 april 2018. De RvT heeft daaraan goedkeuring 

gehecht in zijn vergadering van 24 april 2018.

Mw. A.G.M. van Rossum MBA 

Voorzitter Raad van Bestuur  

Dhr. ir. B.E. Dijkhuizen 

Voorzitter Raad van Toezicht   

Dhr. drs. R.J.H. Steuns 

Lid Raad van Toezicht 

Dhr. IJ.C. Schouten 

Lid Raad van Bestuur 

 

Mw. Dr. M. Chatrou 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht

Dhr. ir. P.J.J.G. Nabuurs 

Lid Raad van Toezicht

  

Hoofdstuk 10
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11. Jaarrekening 2017

11.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2017 
(na resultaatbestemming)

 ACTIVA Ref. 31-dec-17 31-dec-16

   E E

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 35 106

Materiële vaste activa  2 206.284 208.687

Financiële vaste activa  3 0 0

Totaal vaste activa  206.319 208.793

 

Vlottende activa

Voorraden  4  2.816  2.779

 Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s en DBC Zorgproducten 5  1.571  2.406

Debiteuren en overige vorderingen  6  27.014  27.518

Liquide middelen  7  15.774  6.024

Totaal vlottende activa  47.175 38.727 

    

Totaal activa  253.494 247.520 

 

PASSIVA Ref. 31-dec-17 31-dec-16

   E E

Eigen vermogen 8 

Kapitaal  495 495

Algemene reserves  59.748 56.439

Aandeel derden  333 295

Totaal eigen vermogen  60.576 57.229

Voorzieningen  9 17.395 16.254 

Langlopende schulden  10 129.744 129.308

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva 11 45.779 44.729

   45.779 44.729

Totaal passiva   253.494 247.520

Hoofdstuk 11
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11.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017  

  Ref.  2017  2016

   E E E E

 Kasstroom uit operationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat   8.212   5.088

Aanpassingen voor:    

- afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17  20.935   19.702

- mutaties voorzieningen 9  1.141   2.623 

    22.076   22.325

Veranderingen in vlottende middelen:    

- voorraden  4  -37   165

- onderhanden werk uit hoofde van DBC’s en DBC Zorgproducten  5  444   393

- vorderingen en overlopende activa  6  504   10.408

- afname kortlopende schulden en overlopende passiva 

   (excl. schulden aan kredietinstellingen)  11  -967   -2.120 

    -56   8.846

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   30.232   36.259

Belastingen  22  -55   -64

Betaalde interest  21  -4.853   -4.913

    -4.908   -4.977

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   25.324   31.282

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen materiële vaste activa  2  -19.078   -24.153

Desinvesteringen vaste activa  2/17  617   155

Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden  3  0   317

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -18.461   -23.681

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    

Mutatie schulden uit hoofde van financieringsoverschotten  

en vaste bevoorschotting 5  391   -8.639

Nieuw opgenomen leningen  10  14.774   19.900

Overige langlopende verplichtingen  10  -1.078   -265

Aflossing langlopende schulden  10  -11.156   -10.650

Dividenduitkering derden  8  -38   -245

Overige mutaties eigen vermogen  8  -6   0 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   2.887   101

Mutatie geldmiddelen    9.750   7.702
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  Ref. 2017 2016

   E E

BEDRIJFSOPBRENGSTEN   

Opbrengsten zorgprestaties 13 242.971 244.127

Subsidies 14 10.287 10.342

Overige bedrijfsopbrengsten 15 23.597 21.790

Som der bedrijfsopbrengsten  276.855 276.259

   

BEDRIJFSLASTEN   

Personeelskosten 16 130.363 134.881

Afschrijvinge op immateriële en materiële vaste activa 17 21.552 19.857

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 18 34.217 33.200

Overige bedrijfskosten 19 82.511 83.233

Som der bedrijfslasten  268.643 271.171

BEDRIJFSRESULTAAT  8.212 5.088

Financiële baten en lasten 20 -4.762 -4.913

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING  3.450 175

Belastingen 21 59 64

RESULTAAT VERSLAGJAAR NA BELASTINGEN  3.391 111

   

RESULTAATBESTEMMING  

Het resultaat is als volgt verdeeld:  2017 2016

   E E

Toevoeging:   

Algemene reserves  3.315 1

Aandeel derden  76 110

   3.391 111
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11.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg is statutair 

(en feitelijk) gevestigd te Venlo, op het adres Tegelseweg 210, en 

is geregistreerd onder KvK-nummer 41063674. De belangrijkste 

activiteiten zijn het doen van onderzoek, behandeling, verpleging en 

verzorging van patiënten en al hetgeen daarmee verband houdt.

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg staat aan 

het hoofd van de VieCuri-groep te Venlo.

Alle bedragen zijn vermeld of zijn opgenomen in duizenden  

euro’s tenzij anders is aangegeven.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017,  

dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling 

verslaggeving WTZi (RvW), de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipu-

blieke sector (WNT). De grondslagen die worden toegepast voor de 

waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op 

historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling     

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteits- 

veronderstelling.

Vergelijking met voorgaand boekjaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn  

ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering  

van het volgende:

Stelselwijziging

Als gevolg van een nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn is Titel 9 BW2 

in het jaar 2015 op een aantal punten gewijzigd (Uitvoeringswet 

richtlijn jaarrekening). Hierdoor zijn enkele Besluiten gewijzigd, 

waaronder het Besluit actuele waarde en dientengevolge eveneens 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ). VieCuri heeft naar 

aanleiding van genoemde wetswijziging besloten om in de jaar-

rekening 2017 de waarderingsgrondslag van de terreinen aan te 

passen van actuele kostprijs naar historische kostprijs. Op basis van 

overgangsbepaling RJ 212.8 is het toegestaan deze stelselwijziging, 

waarbij de grondposities tegen actuele kostprijs per 1 januari 2017 

worden gewaardeerd, prospectief toe te passen. Daarmee heeft de 

stelselwijziging geen gevolgen voor het eigen vermogen aan het 

begin van het boekjaar 2017 en zijn er geen aanpassingen opgeno-

men in de ter vergelijking opgenomen balans van het voorgaande 

jaar. Door de toepassing is de boekwaarde van de grondposities per 

1 januari 2017 tegen actuele kostprijs als uitgangspunt genomen 

en daarna verondersteld de historische kostprijs te zijn, waardoor 

de hieraan eerder gerelateerde herwaarderingsreserve per 1 januari 

2017 is verantwoord als algemene reserve. 

Vergelijkende cijfers 

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om  

vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.

Per 1 januari 2017 zijn bedrijfsactiviteiten door Stichting VieCuri 

Medisch Centrum voor Noord-Limburg overgedragen. De impact 

hiervan op de balans en resultatenrekening is beperkt. Om die reden 

zijn de vergelijkende cijfers 2016 niet herzien.

Gedurende 2017 zijn enkele entiteiten opgeheven. De impact  

hiervan op de balans en resultatenrekening is nagenoeg nihil.  

Om die reden zijn de vergelijkende cijfers 2016 niet herzien. 

11.4.2  Grondslagen van waardering van activa en passiva
Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 

oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt, die 

van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerappor-

teerde waarde van activa, verplichtingen en van baten en lasten. 

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattin-

gen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Indien het voor het geven van het vereiste 

inzicht noodzakelijk is, is de aard van de schattingen, inclusief de 

bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten. In paragraaf 11.9 en 11.19 

zijn de schattingselementen en onzekerheden, die samenhangen 

met de omzetverantwoording tot en met 2017 en de bijbehorende 

balansposities, samengevat. Herzieningen van schattingen worden 

11.4  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
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   2017  2016

  E E E E

Toelichting aansluiting mutatie liquide middelen  

Liquide middelen per 1 januari 7  6.024   970 

Kortlopende schulden aan kredietinstellingen per 1 januari 11  0   -2.648 

Stand liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen  

  per 1 januari   6.024   -1.678

    

Liquide middelen per 31 december 7  15.774   6.024 

Kortlopende schulden aan kredietinstellingen per 31 december 11  0   0

Stand liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen  

  per 31 december   15.774   6.024

Mutatie liquide middelen   9.750   7.702



VieCuri Jaardocument 2017

75

Langlopende en kortlopende schulden en overige  

financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplich-

tingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De aflossings-

verplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden 

worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s en DBC Zorgproducten

De waardering van het onderhanden werk is gebaseerd op de 

huidige opbrengstwaarde. De productie van het onderhanden werk 

is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de 

DBC’s en DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op 

het onderhanden werk worden de hiervoor bestemde voorschotten 

die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclu-

sief transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen 

geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de 

vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De vordering op 

zorgverzekeraars is bepaald onder aftrek van het desbetreffende jaar 

toe te rekenen deel van de verwachte overfacturatie ten opzichte 

van de schadelastafspraken.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met 

een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden 

bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellin-

gen onder kortlopende schulden.

Voorzieningen
Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of  

feitelijke veplichtingen die op balansdatum bestaan en die het 

gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het  

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk  

is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.  

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting 

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 

balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de nominale, danwel contante waarde van de uitgaven die 

naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te  

wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%. 

Op basis van deze analyse, die uitgaat van een stabiel tot licht toe-

nemend omzet- en kostenniveau, is er geen sprake van een indicatie 

voor een bijzondere waardevermindering.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (FIFO stelsel), 

indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor incou-

rantheid, of tegen lagere opbrengstwaarde.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, 

geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, han-

delsschulden en overige te betalen posten en afgeleide financiële 

instrumenten (derivaten).

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten 

afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de 

instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord 

indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract 

en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een 

apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract 

besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en 

het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële 

waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultaten-

rekening.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten 

gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste 

opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct 

toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden mee-

genomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële 

waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resulta-

tenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten 

deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden 

gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeen-

stemming met het basiscontract.

Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële  

instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve renteme-

thode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
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opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting VieCuri Medisch 

Centrum voor Noord-Limburg zijn de stichtingen en vennootschap-

pen opgenomen die tot de groep behoren waarop overwegende 

zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale 

leiding wordt gevoerd. De belangen in gelieerde instellingen zijn 

volgens de integrale methode in de consolidatie opgenomen. 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van 

de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van 

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Dit betreft 

de volgende stichtingen en vennootschappen:

•  Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Venlo

•  Stichting Ziekenhuis Venlo, Venlo

•  Stichting Sint Elisabeth Ziekenhuis, Venray

•  Stichting Trombosedienst Noord-Limburg, Venlo

•  Stichting ViaCura, Venlo

•  Stichting VieCuriVitaal, Venlo

•  Vitaal Thuisdialyse B.V., Venlo (51% deelneming)

•  Apotheek VieCuriVitaal B.V., Venlo

•  Stichting Sportmedisch Adviescentrum Vitaal  

Noord-Limburg, Venlo

•  VieCuri IC B.V., Venlo

De volgende entiteiten zijn gedurende 2017 opgeheven:

•  Stichting Trombosedienst Noord-Limburg, Venlo

•  Stichting ViaCura, Venlo

•  Stichting Sportmedisch Adviescentrum Vitaal  

Noord-Limburg, Venlo

•  VieCuri IC B.V., Venlo

Activa en passiva

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings-  

of vervaardigingsprijs.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd 

tegen (historische) verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek 

van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waarde-

verminderingen.

De terreinen worden met ingang van 1 januari 2017 gewaardeerd 

tegen historische kostprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa 

zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de 

aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de econo-

mische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. Op onderhanden projecten en vooruitbetalingen 

op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

 
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen  

zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten,  

zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen 

worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. De netto-

vermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden 

voor deze jaarrekening. Indien sprake is van een duurzame waarde-

vermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; 

afwaardering vindt plaats ten laste van de resultaten-rekening.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bij-

zondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandig-

heden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van 

een actief niet terugverdiend zal worden.

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde 

van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 

bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid 

van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde 

van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfs-

waarde zijnde de geschatte contante waarde van de toekomstige 

netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte 

contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzon-

dere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen 

de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft 

geanalyseerd of er sprake is van een indicatie voor bijzondere  

waardevermindering van de vaste activa.
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Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, 

gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten gedurende het dienst-

verband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten 

gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting 

tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum 

en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden 

gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levenslooprege-

lingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover 

deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 

winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden 

opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of ar-

beidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de 

periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum 

bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 

beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die 

op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet 

in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeids-

ongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde 

verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodza-

kelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te 

wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken 

met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 

respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in 

ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als 

gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 

onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden 

tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is 

van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding 

opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grond-

slag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden 

gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding.  

Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen  

na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens 

dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelin-

gen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis  

van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om  

de verplichting af te wikkelen.

Het effect van de discontering is € 96K. Voorgaand jaar was 

de disconteringsvoet 3%.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen 

worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans 

opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 

worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget

De voorziening persoonlijk levensfase budget (PLB) betreft een 

voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de 

overgangsregeling 45+. Het persoonlijk levensfase budget kwalifi-

ceert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening 

betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te 

keren PLB-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, 

blijfkans en leeftijd.

Voorziening langdurig zieken

Deze wettelijke voorziening is getroffen voor arbeidsongeschikt-

heidskosten per balansdatum met betrekking tot het in de toekomst 

doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansda-

tum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat 

zijn om werkzaamheden te verrichten. Een zorginstelling is verplicht 

om personeelsleden bij langdurige ziekte gedurende twee jaar het 

salaris door te betalen. Voor het eerste ziektejaar 100% en voor het 

tweede jaar 70%.

Tevens bestaat er de verplichting tot betalingen in het kader van 

het eigenrisicodragerschap WGA en ZW-flex. De voorziening wordt 

gewaardeerd tegen contante waarde.

Voorziening claims

Dit betreft een voorziening voor in de toekomst te plegen uitgaven 

vanwege in 2017 en eerder veroorzaakte claims. Deze zijn gemaxi-

meerd op het eigen risico. Voorziening uit hoofde van claims wordt 

getroffen, wanneer het waarschijnlijk is dat VieCuri Medisch Centrum 

voor Noord-Limburg in een procedure zal worden veroordeeld. De 

voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening verlieslatende contracten

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft 

een bedrijfsactiviteit overgedragen aan een derde partij. Hierbij is 

het overgedragen schadelastplafond als gevolg van tariefwijzigin-

gen hoger dan voor dat deel was opgenomen in de gezamenlijke 

schadelastplafonds van de Zorgverzekeraars. De hiertoe opgenomen 
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voorziening voor verlieslatende contracten wordt gewaardeerd 

tegen nominale waarde en in drie jaar ten gunste van het resultaat 

gebracht. 

Overige personeelsvoorzieningen

Dit betreft een voorziening voor in de toekomst te betalen perso-

neelskosten die betrekking hebben op voorgaande jaren. De bepaling 

van de voorziening jubilea vindt plaats op basis van het personeel-

bestand, kosten jubilea en inschatting van de kans op het bereiken 

van het jubileum. De voorziening van de ORT is gebaseerd op een 

inschatting van de in de toekomst na te betalen onregelmatigheids-

toeslag. De reorganisatievoorziening betreft een voorziening voor 

in de toekomst te plegen uitgaven vanwege de in 2017 ingezette 

wijziging in de organisatiestructuur. 

De voorziening jubilea is gewaardeerd tegen contante waarde, de 

overige voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met 

een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende 

schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het 

komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden.

11.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 
Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de 

lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds 

vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer 

een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend 

met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 

verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw-

baar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 

vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met 

een vermindering van een actief of een vermeerdering van een ver-

plichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerea-

liseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 

deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toege-

rekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit 

voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan 

dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten

De opbrengsten zorgprestaties bestaan uit de facturatie, de mutatie 

onderhanden werk en de nog te factureren omzet. Bij de omzet-

bepaling van de facturatie 2017 wordt rekening gehouden met de 

afspraken met de zorgverzekeraars. De overige opbrengsten zijn 

gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorberekende bedragen 

voor geleverde goederen en diensten.

De omzetverantwoording 2017 is tot stand gekomen door de 

toepassing van de Handreiking Omzetverantwoording, zoals opge-

steld door de diverse veldpartijen (VWS, NZa, NFU, ZN en Coziek) 

en zoals door de NZa geformaliseerd als nadere uitleg van haar 

(beleids)regels. De door Stichting VieCuri Medisch Centrum voor 

Noord-Limburg toegepaste uitgangspunten en schattingen worden 

nader toegelicht bij de toelichtingen op de relevante posten en in 

paragraaf 11.9 en 11.19.

Kosten

De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grond-

slagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop 

ze betrekking hebben. De rechten en verplichtingen uit hoofde van 

meerjarige financiële contracten, zoals huur en operationele lease, 

worden niet in de balans opgenomen; de lasten die hier uit voort-

komen zijn verantwoord onder de bedrijfskosten.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover 

ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belasting-

autoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-

verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidspresta-

tie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting 

op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de ver-

schuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen 

als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terug-

betaling door het personeel of van verrekening met toekomstige 

betalingen door de instelling. 
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11.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa 

 De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

   E E

Goodwill 35 106

Totaal immateriële vaste activa 35 106

 

 Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt: 2017 2016

  E E

Boekwaarde per 1 januari  106 177

Af: afschrijvingen goodwill 71 71

Boekwaarde per 31 december 35 106

Toelichting: voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa wordt verwezen 

naar het mutatieoverzicht onder 11.6.  

 

11. Jaarrekening 2017

Pensioenen

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft 

voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor 

in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioen-

gerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 

gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 

pensioen heeft opgebouwd bij Stichting VieCuri Medisch Centrum 

voor Noord-Limburg. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze 

rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstak-

pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting VieCuri Medisch Centrum 

voor Noord-Limburg betaalt hiervoor premies waarvan de helft 

door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor 

zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van 

het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 

toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfond-

sen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. 

De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 

dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkings-

graad nu minder sterk schommelen. De beleidsdekkingsgraad 

december 2017 bedroeg 98,6% (december 2016: 90,1%) en heeft 

betrekking op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. De 

dekkingsgraad februari 2018 bedraagt 101,6%. Het vereiste niveau 

van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens 

het herstelplan uiterlijk in het jaar 2026 hieraan te kunnen voldoen 

en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om 

extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen 

door te voeren. Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-

Limburg heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders 

dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting VieCuri 

Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft daarom alleen de 

verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in  

de jaarrekening verantwoord. 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdevenredig verwerkt, rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa 

en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 

leningen.

11.4.4 Grondslagen van segmentering
Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft geen 

verschillende activiteiten zoals bedoeld in de richtlijn RJ 655.410, 

waardoor geen segmentering is toegepast.

11.4.5  Grondslagen voor de opstelling van het  
kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte 

methode. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen 

worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opge-

nomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor  

het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom  

uit financieringsactiviteiten.

11.4.6  Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke  

situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het 

opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke 

situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. 

Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvor-

ming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de 

geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

11.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft 

de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de 

WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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ACTIVA

3. Financiële vaste activa 

 De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

    E E

Deelneming Medirisk 0 0

Totaal financiële vaste activa 0 0

  

Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt: 2017 2016

  E E

Boekwaarde per 1 januari  0 317

Af: waardevermindering 0 317

Boekwaarde per 31 december 0 0

Toelichting: de deelneming Medirisk is in 2016 afgewaardeerd.  

4. Voorraden   

 De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

   E E

Medische middelen 2.724 2.677

Hulpmiddelen 46 56

Huishoudelijke middelen 46 44

Voedingsmiddelen 0 1

Terrein- en gebouwgebonden kosten 0 1

Totaal voorraden 2.816 2.779

  

Toelichting: de stijging van de voorraad is beperkt en het gevolg van reguliere schommelingen in de voor-

raad. De opgenomen voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op de voorraadwaardering is 

geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht.

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s en DBC-zorgproducten  

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

   E E

Onderhanden projecten DBC’s en DBC-zorgproducten gereguleerd segment 902 1.785

Onderhanden projecten DBC’s en DBC-zorgproducten vrij segment 23.057 22.981

  23.959 24.766

Af: ontvangen voorschotten 21.684 21.293

Af: voorziening onderhanden werk 704 1.067 

Totaal onderhanden werk 1.571 2.406

 

Toelichting: de ontvangen voorschotten betreffen de van zorgverzekeraars ontvangen voorfinanciering 

onderhanden werk tegen integraal tarief. In 2017 is de bevoorschotting door de zorgverzekeraars  

met € 0,4 mln toegenomen.  

Er is een voorziening opgenomen voor onzekerheden in de bepaling van de overfacturatie. 
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ACTIVA

2. Materiële vaste activa  

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

   E E

Terreinen 19.652 19.652

Bedrijfsgebouwen en terreinenvoorzieningen 116.832 115.230

Machines en installaties 50.579 50.454

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 17.058 15.071

Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op 

  materiële vaste activa 2.163 8.280

Totaal materiële vaste activa 206.284 208.687

  

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt: 2017 2016

  E E

Boekwaarde per 1 januari  208.687 204.320

Bij: investeringen 19.078 24.153

Subtotaal 227.765 228.473

Af: afschrijvingen 20.864 19.631

Af: desinvesteringen 617 155

Boekwaarde per 31 december 206.284 208.687

  

Toelichting: voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep 

wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 11.7. De afname van het investeringsniveau van  

€ 4,8 mln wordt met name veroorzaakt door de afronding van een groot aantal renovatie- en bouw-

investeringen van de poliklinieken.

De afschrijvingen zijn met € 1,3 mln toegenomen naar € 20,9 mln in 2017 in vergelijking met € 19,6 mln 

in 2016 door het hoge investeringsniveau in voorgaande jaren. Aanvullend wordt de ICT component in de 

investeringen groter, deze investeringen hebben een kortere afschrijvingsduur waardoor de afschrijvings-

last stijgt.

Van de desinvesteringen van € 0,6 mln in 2017 heeft € 0,2 mln betrekking op het afstoten van bedrijfsac-

tiviteiten. 
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PASSIVA  

8. Eigen vermogen  

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

   E E

Kapitaal 495 495

Algemene reserves 59.748 56.439

Aandeel derden 333 295

Totaal eigen vermogen 60.576 57.229

 Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

  1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

 Het verloop is als volgt: E E E E

Kapitaal 495 0 0 495

Totaal kapitaal 495 0 0 495

 Algemene reserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

  1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

 Het verloop is als volgt: E E E E

Algemene reserves 56.439 3.315 -6 59.748

Totaal algemene reserves 56.439 3.315 -6 59.748

 Aandeel derden Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

  1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

 Het verloop is als volgt: E E E E

Aandeel derden 295 76 -38 333

Totaal aandeel derden 295 76 -38 333

Toelichting: met ingang van 1 januari 2017 waardeert Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord- 

Limburg terreinen tegen historische kostprijs. Op basis van de in RJ 212.8 opgenomen overgangsbepaling is 

een stelselwijziging verwerkt, waarbij de per deze datum opgenomen waardering tegen actuele kostprijs van 

€ 19,7 mln als uitgangspunt is genomen, en daarna verondersteld de historische kostprijs te zijn, waardoor 

de hieraan eerder gerelateerde herwaarderingsreserve van € 14,2 mln per 1 januari 2017 is verantwoord  

als algemene reserve. 

Het eigen vermogen stijgt met € 3,3 mln ten opzichte van 2016 door toevoeging van het resultaat  

van 2017.

Er heeft een dividenduitkering plaatsgevonden aan de minderheidsaandeelhouder van de tot de  

consolidatiestructuur behorende onderneming van € 38K.

De overige mutaties zijn met name het gevolg van de opheffing van Stichting ViaCura in 2017,  

waardoor het eigen vermogen van deze entiteit is komen te vervallen.   
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ACTIVA

6. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

   E E

Vorderingen op debiteuren 27.946 33.116

Af: terug te betalen schadelast zorgverzekeraars (overfacturatie) 6.876 11.088

Netto debiteuren stand 21.070 22.028

Overige vorderingen en overloop activa 1.260 2.343

Vooruitbetaalde bedragen 4.684 3.147

Totaal vorderingen en overlopende activa 27.014 27.518

 

Toelichting: de vorderingen op debiteuren is ultimo 2017 ten opzichte van ultimo 2016 afgenomen met € 

€ 5,1 mln ten gevolge van een hogere frequentie van facturatie.  

De voorziening voor oninbaarheid in aftrek op de debiteuren bedraagt ultimo 2017 € 0,3 mln (2016:  

€ 0,4 mln). Deze positie heeft betrekking op geschatte oninbare posities van handelsdebiteuren en  

onverzekerde patiënten.  

De positie terug te betalen schadelast aan de zorgverzekeraars (overfacturatie) wordt veroorzaakt door 

overschrijding van de plafondafspraken. Door een aantal zorgverzekeraars dient nog de definitieve 

schadelast posities vastgesteld te worden met betrekking tot 2017 en voorgaande jaren.   

De afname van de overige vorderingen en overloop activa van € 1,1 mln heeft met name betrekking op  

de afwikkeling van € 0,7 mln van de nog te vorderen gemeentelijke heffingen van voorgaande jaren.

De toename van de vooruitbetaalde bedragen heeft met name betrekking op een nieuw onderhouds-

contract (€ 1,5 mln).  

 

7. Liquide middelen  

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

   E E

Bankrekeningen 15.770 6.020

Kas 4 4

Totaal liquide middelen 15.774 6.024

  

Toelichting: de liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar. Met de bank is een 

overeenkomst tot verpanding gesloten. De vorderingen VGZ maken géén deel uit van de verpanding aan 

de bank.

Per 31 december 2017 bedraagt het rekening-courant krediet € 25 mln (31-12-2016: € 35 mln). 
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PASSIVA

10. Langlopende schulden  

De specificatie is als volgt:  31-dec-17 31-dec-16

   E E

Langlopende schulden aan kredietinstellingen 126.548 127.307

Overige langlopende schulden 3.196 2.001

Totaal langlopende schulden 129.744 129.308

Het verloop is als volgt: 2017 2016

   E E

Stand per 1 januari  140.713 131.727

Bij: nieuwe leningen  14.774 19.900

Af: aflossingen leaseverplichting 1.079 265

Af: aflossingen  11.156 10.650

Stand per 31 december   143.252 140.713

 

Af: aflossingsverplichting komend verslagjaar 13.508 11.404

Stand langlopende schulden per 31 december 129.744 129.308

Toelichting in welke mate (het totaal van) deze schulden als langlopend moet worden beschouwd:

  2017 2016

   E E

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), 

  aflossingsverplichtingen 13.508 11.404

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar)  129.744 129.308

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 82.311 81.856

Toelichting: voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar toelichting 11.8 

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden per 31 december 2017. De aflossingsverplichtingen korter 

dan 1 jaar van € 13,5 mln zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. In 2017 is voor € 12,5 mln  

aan nieuwe leningen aangetrokken voor met name de financiering van investeringen. Aanvullend is voor  

€ 2,3 mln aan nieuwe financial leaseverplichtingen aangegaan. Er is geen sprake van herfinanciering  

van leningen.   
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PASSIVA  

9. Voorzieningen 

  Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt: 1-jan-17    31-dec-17

  E E E E

Persoonlijk levensfase budget 11.006 1.496 352 53 12.097

Langdurig zieken 338 986 328 88 908

Claims 694 586 98 173 1.009

Verlieslatende contracten 0 1.300 433 0 867

Overig personeel 4.216 714 1.951 465 2.514

Totaal voorzieningen 16.254 5.082 3.162 779 17.395

Toelichting: de opgenomen voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter en zijn  

gewaardeerd tegen nominale waarde met uitzondering van de voorziening voor jubilea, langdurig zieken 

en de specifieke leeftijdsgerelateerde overgangsregeling PLB die gewaardeerd zijn tegen contante waarde. 

De reorganisatievoorziening heeft een looptijd korter dan een jaar.   

 De voorziening persoonlijk levensfase budget bestaat uit de voorziening voor reguliere rechten  

alsmede uit de voorziening voor de specifieke leeftijdsgerelateerde overgangsregeling.   

De voorziening voor langdurig zieken is in 2017 met name gestegen als gevolg van het stopzetten van de 

verzekering voor WGA en ZW. De verwachte kosten van WGA en ZW zijn onderdeel van deze voorziening.  

 De voorziening claims heeft betrekking op de verwachte claims uit het Eigen behoud Medirisk.  

 De voorziening voor verlieslatende contracten is opgenomen, omdat vanwege de overdracht van een  

bedrijfsactiviteit het overgedragen schadelastplafond als gevolg van tariefwijzigingen hoger was  

dan voor dat deel was opgenomen in de gezamenlijke schadelastplafonds van de Zorgverzekeraars.  

 De voorziening overig personeel heeft betrekking op te betalen personeelskosten, die betrekking hebben 

op voorgaande jaren. Het betreft hier met name toekomstige jubilea, ORT en kosten van een reorganisatie. 

De onttrekking is met name het gevolg van de afwikkeling van een reorganisatie, waarbij een aantal 

medewerkers boventallig zijn verklaard. 
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PASSIVA

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva  

De specificatie is als volgt:  31-dec-17 31-dec-16

   E E

Crediteuren 12.810 12.720

Aflossingsverplichting langlopende schulden 13.508 11.404

Belastingen en sociale premies  5.573 5.494

Schulden terzake pensioenen  344 1.138

Nog te betalen salarissen  815 761

Vakantiegeld 4.291 4.077

Vakantiedagen 1.879 1.517

Nog te betalen intrest 1.719 1.848

Overige kortlopende schulden 4.840 5.770

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 45.779 44.729

 

Toelichting:  de kortlopende schulden en overlopende passiva zijn in 2017 met  € 1,1 mln toegenomen.  

Dit wordt met name veroorzaakt door de toename van de aflossingsverplichting langlopende schulden 

met  € 2,1 mln in verband met het aantrekken van nieuwe leningen. 

De schulden terzake pensioenen zijn afgenomen met € 0,8 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 

de invoering van UPA (Uniforme Pensioen Aangifte)  bij het pensioenfonds, waarbij maandelijks de meer 

of minder gewerkte uren en onregelmatigheidstoeslag door het pensioenfonds worden gefactureerd.

De overige kortlopende schulden zijn hoofdzakelijk afgenomen vanwege de afwikkeling gemeentelijke 

heffingen over voorgaande jaren.   

 

PASSIVA

12. Niet uit balans blijkende regelingen

De lopende verplichtingen van de investeringsprojecten waarover nog geen factuur is ontvangen  

bedraagt € 3,8 mln, deze hebben tevens een looptijd korter dan 1 jaar. Er zijn geen lopende  

verplichtingen van investeringsprojecten met een looptijd langer dan 1 jaar.

De aangegane verplichtingen inzake huur-, lease- en serviceovereenkomsten 2017 en verder bedragen 

per balansdatum 31 december 2017 € 14,6 mln. Hiervan heeft € 9,7 mln een looptijd korter dan een 

jaar en € 0,3 mln een looptijd langer dan 5 jaar. De overige verplichtingen van € 4,6 mln hebben  

een looptijd langer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar.    

De in 2017 ontvangen facturen welke betrekking hebben op 2018 hebben een waarde van € 2,3 mln.  

Al deze facturen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.    

De aangegane 3%-obligo-verplichting i.h.k.v. borgstelling naar het Waarborgfonds voor de Zorg-

sector houdt in dat bij onvoldoende eigen middelen in relatie tot garantieverplichtingen, het WfZ een 

verplichte deelnemersbijdrage kan eisen van maximaal 3% van de uitstaande garanties (=de geborgde 

leningen) van de instelling.    

Op de registergoederen, zijnde ziekenhuis met ondergrond en verdere toebehoren van de locatie Venlo 

en Venray, is een hypotheek gevestigd als onderdeel van de overeenkomst gedeelde zekerheid bank,  

WfZ en de Nederlandse Staat. Op de roerende goederen is een pandrecht gevestigd als onderdeel  

van de genoemde overeenkomst gedeelde zekerheid.    

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane verplichtingen bedraagt voor het komende jaar  

€ 15,8 mln, voor de komende 5 jaar € 20,4 mln en daarna € 0,3 mln.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument  

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen  

van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij 

instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt  

in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk 

Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in 

andere sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door 

de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt  

door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie 

van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door 

de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het 

opvolgend jaar is gecommuniceerd.

Voor 2017 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau 2016).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond 

over 2017. Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg is niet in staat een betrouwbare 

inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te 

kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de 

stichting per 31 december 2017.
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11.6 Geconsolideerd mutatieoverzicht immateriële vaste activa

   Kosten oprichting en Kosten van  Kosten van concessies, Kosten van goodwill die Vooruitbetalingen op  Totaal
   uitgifte van aandelen ontwikkeling vergunningen en rechten van derden is verkregen immateriële activa
     van intellectuele eigendom

    E E E E E E

Stand per 1 januari 2017      

- Aanschafwaarde 0 0 0 355 0  355

- Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 249 0  249

Boekwaarde per 1 januari 2017 0 0 0 106 0  106  

      

Mutaties in het boekjaar      

- Afschrijvingen 0 0 0 71 0  71

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -71 0  -71

       

Stand per 31 december 2017      

- Aanschafwaarde 0 0 0 355 0  355

- Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 320 0  320

Boekwaarde per 31 december 2017 0 0 0 35 0  35

       

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 0,0% 20% 0,0%
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11.7 Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa

   Terreinen Bedrijfsgebouwen  Machines en Andere vaste bedrijfsmiddelen, Materiële vaste bedrijfsactiva in  Totaal
    en terreinvoorzieningen installaties technische en administratieve uitvoering en vooruitbetalingen
      uitrusting op materiële vaste activa

    E E E E E  E

 Stand per 1 januari 2017      

- Aanschafwaarde 19.652 239.223 176.102 36.699 8.280  479.956

- Cumulatieve afschrijvingen 0 123.993 125.648 21.628 0  271.269

Boekwaarde per 1 januari 2017 19.652 115.230 50.454 15.071 8.280  208.687

      

Mutaties in het boekjaar      

- Investeringen 0 10.571 7.910 6.714 -6.117  19.078

- Afschrijvingen 0 8.771 7.673 4.420 0  20.864

      

- Desinvesteringen      

  Aanschafwaarde 0 5.397 13.434 1.294 0  20.125

  Cumulatieve afschrijvingen 0 5.199 13.322 987 0  19.508

  Per saldo 0 198 112 307 0  617

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 1.602 125 1.987 -6.117  -2.403

      

Stand per 31 december 2017      

- Aanschafwaarde 19.652 244.397 170.578 42.119 2.163  478.909

- Cumulatieve afschrijvingen 0 127.565 119.999 25.061 0  272.625

Boekwaarde per 31 december 2017 19.652 116.832 50.579 17.058 2.163  206.284

      

Afschrijvingspercentage 0,0% 2,5%-10% 5%-10% 10%-20% 0,0%
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11.8 Geconsolideerd overzicht langlopende schulden per 31 december 2017

Leninggever Datum Hoofdsom Totale Soort lening Werkelijke Restschuld  Nieuwe leningen Aflossing  Restschuld Restschuld Resterende looptijd  Aflossingswijze Aflossing Gestelde zekerheden

    looptijd  rente 31-12-2016 in 2017 in 2017 31-12-2017 over 5 jaar in jaren eind 2017  in 2018

   E    % E E E E E   E

ABP 1993 13.613.406 30 Onderhandse lening 2,300% 3.176.462 0 453.780 2.722.682 453.782 6 Lineair 453.780 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

BNG 2014 1.134.451 10 Onderhandse lening 1,230% 907.560 0 113.445 794.115 226.885 7 Lineair 113.446 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

BNG 2001 4.084.022 24 Onderhandse lening 5,000% 1.531.508 0 170.168 1.361.340 510.500 8 Lineair 170.168 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2001 4.084.022 24 Onderhandse lening 5,000% 1.531.508 0 170.168 1.361.340 510.500 8 Lineair 170.168 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2001 2.722.681 24 Onderhandse lening 3,770% 1.021.005 0 113.445 907.560 340.335 8 Lineair 113.445 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2003 6.800.000 20 Onderhandse lening 4,980% 2.380.000 0 340.000 2.040.000 340.000 6 Lineair 340.000 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

BNG 2003 5.000.000 20 Onderhandse lening 4,980% 1.750.000 0 250.000 1.500.000 250.000 6 Lineair 250.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2003 6.100.000 18 Onderhandse lening 4,980% 1.694.444 0 338.889 1.355.555 0 4 Lineair 338.889 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

NWB 2006 2.500.000 23 Lening NWB 4,100% 2.500.000 0 0 2.500.000 2.500.000 12 Fixe ** 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2007 2.000.000 20 Lening NWB 4,380% 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 10 Fixe 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2007 2.500.000 25 Lening NWB 4,595% 1.600.000 0 100.000 1.500.000 1.000.000 15 Lineair 100.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2008 2.100.000 30 Onderhandse lening 4,849% 2.100.000 0 0 2.100.000 2.100.000 21 Fixe 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2009 10.000.000 20 Lening NWB 4,955% 6.500.000 0 500.000 6.000.000 3.500.000 12 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

ASN 2009 10.000.000 20 Lening ASN 4,200% 6.500.000 0 500.000 6.000.000 3.500.000 12 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2010 10.000.000 20 Lening NWB 3,460% 7.000.000 0 500.000 6.500.000 4.000.000 13 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2012 10.000.000 20 Lening Rabobank  4,400% 7.500.000 0 500.000 7.000.000 4.500.000 15 Lineair 500.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

NWB 2012 10.000.000 20 Lening NWB 2,980% 8.000.000 0 500.000 7.500.000 5.000.000 15 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2013 10.000.000 10 Lening Rabobank  3,850% 6.000.000 0 1.000.000 5.000.000 0 5 Lineair 1.000.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

De Lage Landen 2013 3.863.530 10 Lening De Lage Landen 4,150% 2.709.638 0 365.530 2.344.108 590.628 6 Annuïtair 350.696 Geen zekerheden verstrekt

BNG 2014 3.719.048 10 Lening BNG 3,820% 3.042.858 0 338.095 2.704.762 1.014.287 6 Lineair 338.095 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

BNG 2014 4.976.191 11 Lening BNG 3,840% 4.071.429 0 452.381 3.619.048 1.357.143 7 Lineair 452.381 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

BNG 2014 2.844.445 7 Lening BNG 3,600% 2.133.334 0 355.556 1.777.778 0 3 Lineair 355.556 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

ING 2014 10.000.000 20 Lening ING 2,630% 9.000.000 0 500.000 8.500.000 6.000.000 16 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2014 10.000.000 20 Lening Rabobank  3,350% 8.500.000 0 500.000 8.000.000 5.500.000 16 Lineair 500.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

AEGON 2015 10.000.000 20 Lening AEGON 1,020% 9.500.000 0 500.000 9.000.000 6.500.000 17 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

Nationale Nederlanden 2015 5.000.000 20 Lening Nationale Nederlanden 1,470% 4.750.000 0 250.000 4.500.000 3.250.000 17 Lineair 250.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2015 10.200.000 20 Lening NWB 4,347% 9.881.250 0 318.750 9.562.500 7.968.750 10 * 318.750 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2015 4.000.000 20 Lening NWB 4,969% 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1 Lineair 1.000.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2016 10.000.000 10 Lening Rabobank  2,510% 9.500.000 0 500.000 9.000.000 6.500.000 9 * 500.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

Rabobank 2016 9.900.000 10 Lening Rabobank  1,850% 9.900.000 0 495.000 9.405.000 6.930.000 9 * 495.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

Rabobank 2017 12.500.000 9 Lening Rabobank  1,800% 0 12.500.000 0 12.500.000 5.555.556 9 Lineair 1.388.889 Hypotheekgever en pandrechtgever

Rabobank 2007 350.000 10 Lening Rabobank  4,950% 29.130 0 29.130 0 0 0 Lineair 0 Borgstelling VieCuri

Subtotaal      138.710.125 12.500.000 11.154.336 140.055.789 81.898.366   12.499.263 

Herfinanciering       0 0      

Totaal leningen      138.710.125 12.500.000 11.154.336 140.055.789 81.898.366   12.499.263 

Siemens 2014 3.347.078 10 Lease Siemens 5,000% 2.000.991 0 264.776 1.736.215 412.340 6 Lineair 264.775 Pandrecht geleasede apparatuur

Dell 2017 2.150.206 4 Lease Dell 0,000% 0 2.150.206 716.735 1.433.471 0 2 Lineair 716.735 Pandrecht geleasede apparatuur

CHG 2017 123.797 1 Lease CHG 0,000% 0 123.797 96.814 26.983 0 1 Lineair 26.983 Pandrecht geleasede apparatuur

Totaal langlopende schulden     140.711.116 14.774.003 12.232.662 143.252.457 82.310.706   13.507.755 

              

* De helft lineair en het restant bij einde looptijd.       

**  (geen aflossing).
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BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

13. Opbrengsten zorgprestaties 

 De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 234.757 235.942

Overige Zorgprestaties 8.214 8.185

Totaal 242.971 244.127

 

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 

  (waaronder opleidingsfonds) 2.440 2.191

Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen 7.729 7.968

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 118 183

Totaal 10.287 10.342

 

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Overige opbrengsten 23.597 21.790

(waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed)

Toelichting: in 2017 is een toename gerealiseerd van € 1,8 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de 

toegenomen verkoop van geneesmiddelen en door afgesloten SLA’s na de overdracht van bedrijfsactivi-

teiten.
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11.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2017 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

Toelichting op de omzet bij noot 13 van de geconsolideerde 

resultatenrekening over 2017:

In de uitwerking van de omzetverantwoording 2017 is de Hand- 

reiking Omzetverantwoording MSZ 2014 gevolgd, waarbij de  

gevolgen voor schadelastjaar 2017 eveneens zijn vertaald.

Met de zes (representerende) zorgverzekeraars VGZ, CZ, Achmea, 

Menzis, DSW en Multizorg zijn voor 2017 contractuele schadelast-

afspraken gemaakt. Dit betreffen de DOT-zorgproducten en overige 

zorgproducten met een openingsdatum na 1 januari 2017.

Bepaling prognose schadelast

De schadelastprognose is berekend op basis van de in 2017  

gefactureerde en de per 31 december 2017 openstaande DOT 

trajecten. De openstaande zorgtrajecten per 31 december 2017 

zijn gewaardeerd op basis van de prijzen van afgeleide DOT zorg-

producten van de in 2017 gerealiseerde zorgactiviteiten binnen deze 

trajecten. Wat betreft de schadelastprognose voor 2017 is gebruik 

gemaakt van de gecertificeerde grouper van Performation. Per ver-

zekeraar is het voortgangspercentage (ten opzichte van de realisatie 

schadelast in 2016) berekend om vast te stellen welk deel in 2018 

naar verwachting gefactureerd zal worden.

Hierna volgt een uitwerking van de risico’s en onzekerheden die  

in dit traject zijn geïdentificeerd en de wijze waarop hiermee in  

de uitwerking mee om is gegaan:

•  Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg hanteert 

een gecertificeerd prognosemodel van Performation. Hierop heeft 

Deloitte zowel in 2016 als in 2017 een assurance rapport “IT-audit 

OHW-grouper” uitgebracht en is middels een document positief 

gerapporteerd over de volledigheid en juistheid van de afleiding 

van de zorgproducten. 

•  De gehanteerde prognose methode is in 2017 consistent vanwege 

de historie van twee opeenvolgende jaren met eenzelfde registra-

tie. Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft 

ter validatie het voortgangspercentage in verschillende maanden 

getoetst op de uitkomsten voor de prognose. Tevens zijn de uit-

komsten aangesloten met de werkelijke facturatie. De uitkomsten 

gaven een stabiel patroon zonder materiële verschillen. 

•  Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft 

op basis van de uitgevoerde impact-analyse, evaluatie van 

uitkomsten van materiële controles en de uitkomsten van de 

interne controles op DBC-declaraties voorlopig geconcludeerd dat 

sprake is van risico’s, maar dat deze risico’s (grotendeels) worden 

afgedekt door de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars en de  

overschrijdingen daarvan.
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BEDRIJFSLASTEN  

18. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 34.217 33.200

Toelichting: de kostenstijging van € 1,0 mln is gebaseerd op met de vrijgevestigde medisch specialisten 

gemaakte afspraken. De kostenstijging in 2017 is een resultaat van nagekomen kosten en afspraken over 

eerdere jaren en door nieuwe afspraken over 2017.   

19. Overige bedrijfskosten 

 De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.959 5.124

Algemene kosten 7.907 8.973

ICT gerelateerde kosten 9.246 8.868

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 54.944 54.192

Onderhoud en energiekosten 4.774 5.391

Huur en leasing 487 511

Dotaties voorzieningen 194 174

Totaal bedrijfskosten 82.511 83.233

Toelichting: de algemene kosten zijn in 2017 € 1,1 mln lager dan in 2016. Binnen deze categorie zijn de 

advieskosten en uitbesteed werk in 2017 € 1,1 mln lager dan in 2016. De kosten van software zijn met  

€ 0,5 mln gestegen door hogere onderhoudskosten en nieuwe software. De patiëntgebonden kosten  

zijn € 0,75 mln hoger in 2017 door hogere aantallen stents / protheses en door groei van de inzet van  

dure geneesmiddelen. De energiekosten zijn € 0,4 mln lager dan in 2016. 

BEDRIJFSLASTEN  

16. Personeelskosten  

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Lonen en salarissen 95.916 99.500

Sociale lasten 13.925 14.872

Pensioenpremie 8.147 8.829

Overige personeelskosten 7.404 8 .045

Subtotaal 125.392 131.246

Personeel niet in loondienst 4.971 3.635

Totaal personeelskosten 130.363 134.881

 

Toelichting: de lonen inclusief sociale lasten en pensioenen dalen met € 5,3 mln. Dit wordt met name 

veroorzaakt doordat de gemiddelde formatie 65 fte lager is als het gevolg van het afstoten van bedrijfs-

activiteiten (€ 4,0 mln) en de dotatie aan de voorzieningen € 1,4 mln lager uitvallen. Daarentegen stijgen 

de lonen inclusief sociale lasten met € 0,8 mln door de cao ontwikkeling (1,75%), anciënniteit en stijging 

van sociale lasten en pensioenpremies. De overige personeelskosten dalen met € 0,6 mln onder andere 

doordat Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg vanaf 2017 de ERD-WGA in eigen beheer 

doet (€ 0,2 mln).  

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden 2017 2016

Stichting VieCuri Medisch Centrum Noord-Limburg 1.988 2.053

  

Toelichting: de basis van de berekening voor het gemiddeld aantal personeelsleden vormt het werkelijk 

aantal geregistreerde contracten in het personeelsmanagement systeem. Het maandelijks gemiddelde 

wordt berekend op basis van maandelijkse begin- en eindstand. Voor het jaartotaal worden de maande-

lijkse gemiddelden weer uitgemiddeld.  

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Afschrijvingen:  

Immateriële vaste activa 71 71

Materiële vaste activa 20.864 19.631

Subtotaal afschrijvingen 20.935 19.702

Desinvesteringen 617 155

Totale afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21.552 19.857
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BEDRIJFSLASTEN  

22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)  

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoor-

ding is opgesteld op basis van de volgende op Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg van toepassing zijnde regelgeving. 

 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg is € 181.000. Dit geldt naar rato van  

de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017  

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.  

Conform de statuten kent de stichting een tweeledig bestuursmodel, waarbinnen de Raad van Bestuur met inachtneming van de rol  

van de Raad van Toezicht is belast met de besturing van de organisatie.  

De Raad van Bestuur is tweehoofdig met een voorzitter.  

  

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende  

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1 A.G.M. van Rossum MBA IJ.C. Schouten

Functiegegevens Voorzitter RvB Lid RvB

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Individueel WNT-maximum  181.000   181.000 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  169.921   169.797 

Beloningen betaalbaar op termijn  11.079   11.103 

Subtotaal  181.000   180.900 

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Totaal bezoldiging  181.000   180.900 

Verplichte motivering indien overschrijding nvt nvt

Gegevens 2016  

Aanvang en einde functievervulling in 2016 nvt nvt

Omvang dienstverband 2016 (in fte) nvt nvt

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen nvt nvt

Beloningen betaalbaar op termijn nvt nvt

Totaal bezoldiging 2016 nvt nvt

Toelichting: de bezoldiging van de Raad van Bestuur past binnen de kaders van de WNT. Mevrouw Van Rossum en de heer Schouten  

waren in 2017 op basis van een dienstverband bij Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg werkzaam.  

De Raad van Toezicht van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft de bezoldigingsklasse indeling bepaald op klasse V.  

De hierbij behorende normatieve maximale bedragen zijn voor 2017 bepaald op: Raad van Bestuur  € 181.000; voorzitter Raad van Toezicht  

€ 27.150 (15% van de WNT norm); lid Raad van Toezicht  € 18.100 (10% van de WNT norm). Voor verdere toelichting op de bezoldiging van  

de twee bestuurders in 2017 zie voorgaande passages.
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BEDRIJFSLASTEN  

20. Financiële baten en lasten 

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Rentebaten 0 0

Rentelasten -4.762 -4.913

Totaal financiële baten en lasten  -4.762 -4.913

Toelichting: de rentelasten dalen met € 0,2 mln doordat de gemiddelde rentetarieven verder dalen van 

3,5% naar 3,2%. In 2017 is voor € 14,8 mln aan langlopende schulden aangetrokken, echter er is ook voor 

€ 12,2 mln aan langlopende schulden afgelost. Deze leningen zijn gefinancierd tegen lagere lange rentes, 

waardoor de rentekosten per saldo dalen.  

21. Belastingen

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Vennootschapsbelasting 59 64

Toelichting: enkele tot de consolidatiestructuur behorende ondernemingen zijn niet vrijgesteld voor de 

vennootschapsbelasting. De belasting over het resultaat wordt berekend met inachtneming van de Wet 

op de vennootschapsbelasting 1969.  
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1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 ir. B.E. Dijkhuizen prof.dr. J.W.A. van Engelshoven ir. P.J.J.G. Nabuurs

Functiegegevens Voorzitter RvT Vice-voorzitter RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 27.150  18.100  18.100 

Bezoldiging 21.480  17.820  14.320 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0  0  0 

Totaal bezoldiging 21.480  17.820  13.420 

Verplichte motivering indien overschrijding nvt nvt nvt

Gegevens 2016   

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 14.000  11.000  10.500 

Beloningen betaalbaar op termijn 0  0  0 

Totaal bezoldiging 2016 14.000  11.000  10.500  

bedragen x € 1 drs. R.J.H. Steuns drs. E. de Muinck Keizer M. Chatrou

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/03 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum  18.100   4.525   18.100 

Bezoldiging  14.320   3.080   13.820 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0

Totaal bezoldiging  14.320   3.080   13.820 

Verplichte motivering indien overschrijding nvt nvt nvt

Gegevens 2016   

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  9.000   7.000   10.000 

Beloningen betaalbaar op termijn 0  0  0 

Totaal bezoldiging 2016  9.000   7.000   10.000   
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BEDRIJFSLASTEN

 

Naam Nevenfuncties

ir. B.E. Dijkhuizen Voorzitter Stichting Sint Joseph

ir. P.J.J.G. Nabuurs  Voorzitter Raad van Commissarissen Neptunus B.V. / Lid Investeringscommissie Directe Investeringen  

van PPM Oost / Voorzitter STAK Curfs Logistics / Voorzitter Raad van Commissarissen KWH /  

Voorzitter Benchmark Commissie Borsele

prof. dr. J.W.A. van Engelshoven Secretaris Stichting Sint Joseph / Bestuurder Stichting dr Lambert van Kleef

drs. R.J.H. Steuns Financieel directeur Bakeplus Holding B.V.

mw. dr. M. Chatrou   Voorzitter RvB Kempenhaeghe / Lid bestuur NVZ en BAC K&O) / Lid bestuur RINO-Zuid en afgevaardigde  

in vLOGO bestuur      

Toelichting: de honorering van de Raad van Toezicht past binnen de kaders van de WNT, aangezien de Raad van Toezicht leden vallen onder de  

definitie van het begrip topfunctionaris ingevolge de WNT.

De WNT opstelling voor deze leden is gelijk aan de bezoldiging opstelling zoals hierboven weergegeven.

23. Honoraria accountant 

 (bedragen x €1)    2017 2016

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:   E E

1 Controle van de jaarrekening (inclusief Regeling AO/IC en Nacalculatie)  155.576 104.060

2 Overige controlewerkzaamheden   38.673 18.285

3 Fiscale advisering   0 0

4 Niet controle-diensten   2.623 2.420

Totaal honoraria accountant   196.872 124.765

24. Transacties met verbonden partijen 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling,  

haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 22.
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11.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2017 
(na resultaatbestemming)

ACTIVA Ref. 31-dec-17 31-dec-16

   E E

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 1 35 106

Materiële vaste activa  2 75.759 81.155

Financiële vaste activa  3 500 500

Totaal vaste activa  76.294 81.761

   

Vlottende activa   

Voorraden 4 2.551 2.546

Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s en DBC zorgproducten 5 1.571 2.406

Debiteuren en overige vorderingen 6 134.621 131.699

Liquide middelen 7 15.515 5.567

Totaal vlottende activa  154.258 142.218

   

Totaal activa  230.552 223.979

PASSIVA Ref. 31-dec-17 31-dec-16

   E E

Eigen vermogen 8  

Kapitaal  24 24

Algemene reserves  41.724 38.562

Totaal eigen vermogen  41.748 38.586

   

Voorzieningen 9 17.395 16.254

Langlopende schulden 10 126.795 125.790

Kortlopende schulden   

Kortlopende schulden en overlopende passiva 11 44.614 43.349

   44.614 43.349

   

Totaal passiva  230.552 223.979
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11.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2017

 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Ref. 2017 2016

   E E

Opbrengsten zorgprestaties 13 235.227 236.962

Subsidies 14 10.286 10.320

Overige bedrijfsopbrengsten 15 27.107 25.371

Som der bedrijfsopbrengsten  272.620 272.653

   

BEDRIJFSLASTEN   

Personeelskosten 16 129.943 134.552

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 21.408 19.747

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 18 34.094 33.085

Overige bedrijfskosten 19 79.255 80.488

Som der bedrijfslasten  264.700 267.872

   

BEDRIJFSRESULTAAT  7.920 4.781

Financiële baten en lasten 20 -4.756 -4.916

RESULTAAT VERSLAGJAAR  3.164 -135

RESULTAATBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld:  2017 2016

   E E

Toevoeging resp. onttrekking:   

Algemene reserves  3.164 -135

11.12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling   
 
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk  

aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
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11.13 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2017

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

  E E

Goodwill 35 106

Totaal immateriële vaste activa 35 106

  

 Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt: 2017 2016

  E E €

Boekwaarde per 1 januari  106 178

Af: afschrijvingen 71 71

Boekwaarde per 31 december 35 106

Toelichting: voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa wordt verwezen 

naar het mutatieoverzicht onder 11.14.  

2. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

  E E

Terreinen 816 816

Bedrijfsgebouwen en terreinenvoorzieningen 17.247 18.245

Machines en installaties 38.521 38.797

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 17.012 15.017

Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op 

   materiële vaste activa 2.163 8.280

Totaal materiële vaste activa 75.759 81.155

  

 Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt: 2017 2016

  E E €

Boekwaarde per 1 januari  81.155 84.246

Bij: investeringen 7.103 8.341

Af: afschrijvingen 11.990 11.277

Af: desinvesteringen 509 155

Boekwaarde per 31 december 75.759 81.155

  

Toelichting: voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep 

wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 11.15 en naar de toelichting 11.5.2 Materiële vaste 

activa.  
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ACTIVA

3. Financiële vaste activa  

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

  E E

Deelneming Medirisk 0 0

Lening groepsmaatschappijen 500 500

Totaal financiële vaste activa 500 500

 

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2017 2016

  E E €

Boekwaarde per 1 januari  500 835

Af: waardeverminderingen 0 335

  500 500

 

Toelichting: voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa wordt verwezen 

naar het mutatieoverzicht onder 11.16. De lening op groepsmaatschappijen betreft een in 2013 opnieuw 

verstrekte lening van € 0,5 mln aan een tot de consolidatiestructuur behorende stichting. Het renteper-

centage is gelijk aan het 1-maands Euribor met een opslag van 1,25%.

De deelneming Medirisk is in 2016 afgewaardeerd.

4. Voorraden  

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

  E E

Medische middelen 2.459 2.444

Hulpmiddelen 46 56

Huishoudelijke middelen 46 44

Voedingsmiddelen 0 1

Terrein- en gebouwgebonden kosten 0 1

Totaal voorraden 2.551 2.546

Toelichting: voor een nadere toelichting op de voorraden wordt verwezen naar toelichting 11.5.4 Voor-

raden.
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ACTIVA

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s en DBC-zorgproducten  

 De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

  E E

Onderhanden projecten DBC’s en DBC-zorgproducten gereguleerd segment 902 1.785

Onderhanden projecten DBC’s en DBC-zorgproducten vrij segment 23.057 22.981

  23.959 24.766

Af: ontvangen voorschotten 21.684 21.293

Af: voorziening onderhanden werk 704 1.067

Totaal onderhanden werk  1.571 2.406

Toelichting: voor een nadere toelichting op het onderhanden werk wordt verwezen naar toelichting 11.5.5 

Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s en DBC-zorgproducten.  

6. Debiteuren en overige vorderingen  

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

  E E

Vorderingen op debiteuren 27.553 33.059

Af: Terug te betalen schadelast zorgverzekeraars (overfacturatie) -6.876 -11.088

Netto debiteuren stand 20.677 21.971

Vorderingen op groepsmaatschappijen 107.962 104.478

Overige vorderingen en overloop activa 1.297 2.103

Vooruitbetaalde bedragen 4.685 3.147

Totaal vorderingen en overlopende activa 134.621 131.699

  

Toelichting: de vorderingen op debiteuren is ultimo 2017 ten opzichte van ultimo 2016 afgenomen met   

€ 5,1 mln ten gevolge van een hogere freuquentie van facturatie.  

De voorziening voor oninbaarheid in aftrek op de debiteuren bedraagt ultimo 2017 € 0,3 mln (2016: € 

€ 0,4 mln). Deze positie heeft betrekking op geschatte oninbare posities van handelsdebiteuren en  

onverzekerde patiënten.  

De positie terug te betalen schadelast aan de zorgverzekeraars (overfacturatie) wordt veroorzaakt  

door overschrijding van de plafondafspraken. Door een aantal zorgverzekeraars dient nog de definitieve 

schadelast posities vastgesteld te worden met betrekking tot 2017 en voorgaande jaren.  

De afname van de overige vorderingen en overloop activa van € 0,8 mln heeft met name te maken met  

de afwikkeling van € 0,7 mln van de nog te vorderen gemeentelijke heffingen van voorgaande jaren. 

De toename van de vooruitbetaalde bedragen heeft met name betrekking op een nieuw onderhouds-

contract (€ 1,5 mln).     
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ACTIVA

7. Liquide middelen 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

  E E

Bankrekeningen 15.515 5.566

Kas 0 1

Totaal liquide middelen 15.515 5.567

 

Toelichting: de liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar. Met de bank is  

een overeenkomst tot verpanding gesloten. De vorderingen VGZ maken géén deel uit van de verpanding 

aan de bank.

Per 31 december 2017 bedraagt het rekening-courant krediet  € 25 mln (31-12-2016: € 35 mln).  
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PASSIVA 

8. Eigen vermogen 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

  E E

Kapitaal 24 24

Algemene reserve 41.724 38.562

Totaal eigen vermogen 41.748 38.586

 

Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

  E E E E

Kapitaal  24 0 0 24

Totaal kapitaal 24 0 0 24

 

Algemene reserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

  E E E E

Algemene reserves 38.562 3.164 -2 41.724

Totaal algemene reserves 38.562 3.164 -2 41.724

 

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2017

en resultaat over 2017

    Eigen  Resultaat
 De specificatie is als volgt:   vermogen 

    E E

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:    

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 41.748 3.164

Stichting Ziekenhuis Venlo 12.403 0

Stichting Sint Elisabeth Ziekenhuis 6.020 0

Stichting VieCuriVitaal (enkelvoudig) 72 150

Apotheek VieCuriVitaal B.V. 226 76

Vitaal Thuisdialyse B.V. (51%) 347 80

Eliminaties B.V.’s begrepen in eigen vermogen 

   Stichting VieCuri MC en VieCuriVitaal -573 -155

  60.243 3.315

Aandeel derden 333 76

Totaal groepsvermogen 60.576 3.391

 

Toelichting: voor een nadere toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar toelichting  

11.5.8 Eigen vermogen.
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PASSIVA 

9. Voorzieningen

  Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
 Het verloop is als volgt: 1-jan-17    31-dec-17

  E E E E E

Persoonlijk levensfase budget 11.006 1.496 352 53 12.097

Langdurig zieken 338 986 328 88 908

Claims 694 586 98 173 1.009

Verlieslatende contracten 0 1.300 433 0 867

Overig personeel 4.216 714 1.951 465 2.514

Totaal voorzieningen 16.254 5.082 3.162 779 17.395

  

Toelichting: de opgenomen voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. Voor een nadere 

toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar toelichting 11.5.9 Voorzieningen.   

   

10. Langlopende schulden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

  E E

Langlopende schulden aan kredietinstellingen 123.598 123.789

Overige langlopende schulden 3.197 2.001

Totaal langlopende schulden 126.795 125.790

 

Het verloop is als volgt:   2017 2016

    E E

Stand per 1 januari  136.598 127.011

Bij: nieuwe leningen  14.774 19.900

Af: aflossingen leaseverplichtingen 1.078 265

Af: aflossingen  10.558 10.048

Stand per 31 december   139.736 136.598

Af: aflossingsverplichting komend verslagjaar 12.941 10.808

Stand langlopende schulden per 31 december 126.795 125.790

 

Toelichting in welke mate (het totaal van) de schulden als langlopend moet worden beschouwd:

  2017 2016

   E E

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), 

  aflossingsverplichtingen 12.941 10.808

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar)  126.795 125.790

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 81.630 70.708

 

Toelichting: voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar toelichting 

11.17 Enkelvoudig overzicht langlopende leningen per 31 december 2017. De aflossingsverplichtingen 

korter dan 1 jaar van  € 12,9 mln zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 

  



VieCuri Jaardocument 2017

111

 PASSIVA 

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

  E E

Crediteuren 12.422 12.294

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 12.941 10.808

Belastingen en sociale premies  5.596 5.484

Schulden terzake pensioenen  342 1.138

Nog te betalen salarissen  815 761

Vakantiegeld 4.290 4.076

Vakantiedagen 1.878 1.517

Nog te betalen intrest 1.705 1.831

Overige kortlopende schulden 4.625 5.440

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 44.614 43.349

Toelichting: in de positie crediteuren 2017 is een bedrag opgenomen van € 4K aan intercompany  

crediteuren. Voor een nadere toelichting op de kortlopende schulden en overlopende passiva  

wordt verwezen naar toelichting 11.5.11 Kortlopende schulden en overlopende passiva.

12. Niet in de balans opgenomen regelingen  

Toelichting:  een specificatie van de samenstelling van de niet in de balans opgenomen regelingen  

treft u aan in de toelichting op de geconsolideerde balans 11.5.11.  
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11.14 Enkelvoudig mutatieoverzicht immateriële vaste activa 

   Kosten oprichting en Kosten van  Kosten van concessies, Kosten van goodwill die Vooruitbetalingen op  Totaal
   uitgifte van aandelen ontwikkeling vergunningen en rechten van derden is verkregen immateriële activa
     van intellectuele eigendom

    E E E E E E

Stand per 1 januari 2017      

- Aanschafwaarde 0 0 0 355 0 355

- Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 249 0 249

Boekwaarde per 1 januari 2017 0 0 0 106 0 106

       

Mutaties in het boekjaar      

- Afschrijvingen 0 0 0 71 0 71

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -71 0  -71

       

Stand per 31 december 2017      

- Aanschafwaarde 0 0 0 355 0  355

- Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 320 0  320

Boekwaarde per 31 december 2017 0 0 0 35 0  35

Afschrijvingspercentage 0% 0% 0% 20% 0%  
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11.15 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa

   Terreinen Bedrijfsgebouwen  Machines en Andere vaste bedrijfsmiddelen, Materiële vaste bedrijfsactiva in  Totaal
    en terreinvoorzieningen installaties technische en administratieve uitvoering en vooruitbetalingen
      uitrusting op materiële vaste activa

    E E E E E  E

 Stand per 1 januari 2017      

- Aanschafwaarde 816 23.873 107.483 36.560 8.280  177.012

- Cumulatieve afschrijvingen 0 5.628 68.686 21.543 0  95.857

Boekwaarde per 1 januari 2017 816 18.245 38.797 15.017 8.280  81.155 

     

Mutaties in het boekjaar      

- Investeringen 0 0 6.501 6.719 -6.117  7.103

- Afschrijvingen 0 903 6.670 4.417 0  11.990

      

- Desinvesteringen      

  Aanschafwaarde 0 194 13.281 1.295 0  14.770

  Cumulatieve afschrijvingen 0 99 13.174 988 0  14.261

  Per saldo 0 95 107 2.283 0  509

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -998 -276 1.995 -6.117  -5.396

      

Stand per 31 december 2017      

- Aanschafwaarde 816 23.679 100.703 41.984 2.163  169.345

- Cumulatieve afschrijvingen 0 6.432 62.182 24.972 0  93.586

Boekwaarde per 31 december 2017 816 17.247 38.521 17.012 2.163  75.759

      

Afschrijvingspercentage 0,0% 2,5%-10% 5%-10% 10%-20% 0,0%  
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11.16 Enkelvoudig mutatieoverzicht financiële vaste activa

   Deelnemingen Vorderingen op participanten  Overige Vordering op grond van Overige  Totaal
     en op maatschappijen waar effecten compensatieregeling vorderingen
    in wordt deelgenomen  

    E E E E E  E

Boekwaarde per 1 januari 2017 0 0 0 0 500  500

Boekwaarde per 31 december 2017 0 0 0 0 500  500
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11.17 Enkelvoudig overzicht langlopende schulden per 31 december 2017

Leninggever Datum Hoofdsom Totale Soort lening Werkelijke Restschuld  Nieuwe leningen Aflossing  Restschuld Restschuld Resterende looptijd  Aflossingswijze Aflossing Gestelde zekerheden

    looptijd  rente 31-12-2016 in 2017 in 2017 31-12-2017 over 5 jaar in jaren eind 2017  in 2018

   E   % E E E E E   E

BNG 2001 4.084.022 24 Onderhandse lening 5,000% 1.531.508 0 170.168 1.361.340 510.500 8 Lineair 170.168 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2001 4.084.022 24 Onderhandse lening 5,000% 1.531.508 0 170.168 1.361.340 510.500 8 Lineair 170.168 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2001 2.722.681 24 Onderhandse lening 3,770% 1.021.005 0 113.445 907.560 340.335 8 Lineair 113.445 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2003 6.800.000 20 Onderhandse lening 4,980% 2.380.000 0 340.000 2.040.000 340.000 6 Lineair 340.000 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

BNG 2003 5.000.000 20 Onderhandse lening 4,980% 1.750.000 0 250.000 1.500.000 250.000 6 Lineair 250.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2003 6.100.000 18 Onderhandse lening 4,980% 1.694.444 0 338.889 1.355.555 0 4 Lineair 338.889 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

NWB 2006 2.500.000 23 Lening NWB 4,100% 2.500.000 0 0 2.500.000 2.500.000 12 Fixe ** 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2007 2.000.000 20 Lening NWB 4,380% 2.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 10 Fixe 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2007 2.500.000 25 Lening NWB 4,595% 1.600.000 0 100.000 1.500.000 1.000.000 15 Lineair 100.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2008 2.100.000 30 Onderhandse lening 4,849% 2.100.000 0 0 2.100.000 2.100.000 21 Fixe 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2009 10.000.000 20 Lening NWB 4,955% 6.500.000 0 500.000 6.000.000 3.500.000 12 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

ASN 2009 10.000.000 20 Lening ASN 4,200% 6.500.000 0 500.000 6.000.000 3.500.000 12 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2010 10.000.000 20 Lening NWB 3,460% 7.000.000 0 500.000 6.500.000 4.000.000 13 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2012 10.000.000 20 Lening Rabobank  4,400% 7.500.000 0 500.000 7.000.000 4.500.000 15 Lineair 500.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

NWB 2012 10.000.000 20 Lening NWB 2,980% 8.000.000 0 500.000 7.500.000 5.000.000 15 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2013 10.000.000 10 Lening Rabobank  3,850% 6.000.000 0 1.000.000 5.000.000 0 5 Lineair 1.000.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

De Lage Landen 2013 3.863.530 10 Lening De Lage Landen 4,150% 2.709.638 0 365.530 2.344.108 590.628 6 Annuïtair 350.696 Geen zekerheden verstrekt

BNG 2014 3.719.048 10 Lening BNG 3,820% 3.042.858 0 338.095 2.704.762 1.014.287 6 Lineair 338.095 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

BNG 2014 4.976.191 11 Lening BNG 3,840% 4.071.429 0 452.381 3.619.048 1.357.143 7 Lineair 452.381 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

BNG 2014 2.844.445 8 Lening BNG 3,600% 2.133.334 0 355.556 1.777.778 0 3 Lineair 355.556 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958

ING 2014 10.000.000 20 Lening ING 2,630% 9.000.000 0 500.000 8.500.000 6.000.000 16 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2014 10.000.000 20 Lening Rabobank  3,350% 8.500.000 0 500.000 8.000.000 5.500.000 16 Lineair 500.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

AEGON 2015 10.000.000 20 Lening AEGON 1,020% 9.500.000 0 500.000 9.000.000 6.500.000 17 Lineair 500.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

Nationale Nederlanden 2015 5.000.000 20 Lening Nationale Nederlanden 1,470% 4.750.000 0 250.000 4.500.000 3.250.000 17 Lineair 250.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2015 10.200.000 20 Lening NWB 4,347% 9.881.250 0 318.750 9.562.500 7.968.750 10 * 318.750 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2015 4.000.000 20 Lening NWB 4,969% 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1 Lineair 1.000.000 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2016 10.000.000 10 Lening Rabobank  2,510% 9.500.000 0 500.000 9.000.000 6.500.000 9 * 500.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

Rabobank 2016 9.900.000 10 Lening Rabobank  1,850% 9.900.000 0 495.000 9.405.000 6.930.000 9 * 495.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

Rabobank 2017 12.500.000 10 Lening Rabobank  1,800% 0 12.500.000 0 12.500.000 5.555.556 9 Lineair 1.388.889 Hypotheekgever en pandrechtgever

Subtotaal      134.596.973 12.500.000 10.557.981 136.538.992 81.217.699   11.932.037 

Herfinanciering       0 0      

Totaal leningen      134.596.973 12.500.000 10.557.981 136.538.992 81.217.699   11.932.037 

Siemens 2014 3.347.078 10 Lease Siemens 5,000% 2.000.991 0 264.776 1.736.215 412.340 6 Lineair 264.775 Pandrecht geleasede apparatuur

Dell 2017 2.150.206 4 Lease Dell 0,000% 0 2.150.206 716.735 1.433.471 0 2 Lineair 716.735 Pandrecht geleasede apparatuur

CHG 2017 123.797 1 Lease CHG 0,000% 0 123.797 96.814 26.983 0 1 Lineair 26.983 Pandrecht geleasede apparatuur

Totaal langlopende schulden     136.597.964 14.774.003 11.636.307 139.735.660 81.630.039   12.940.530

              

* De helft lineair en het restant bij einde looptijd.       

**  (geen aflossing).
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BEDRIJFSLASTEN  

16. Personeelskosten  

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Lonen en salarissen 95.916 99.500

Sociale lasten 13.926 14.872

Pensioenpremie 8.147 8.829

Overige personeelskosten 7.397 8.043

Subtotaal 125.386 131.244

Personeel niet in loondienst 4.557 3.308

Totaal personeelskosten 129.943 134.552

Toelichting: voor een nadere toelichting op de personeelskosten wordt verwezen naar toelichting 11.9.16 

Personeelskosten.

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden 2017 2016

Stichting VieCuri Medisch Centrum Noord-Limburg 1.988 2.053

 

Toelichting: de basis van de berekening voor het gemiddeld aantal personeelsleden vormt het werkelijk 

aantal geregistreerde contracten in het personeelsmanagement systeem. Het maandelijks gemiddelde 

wordt berekend op basis van maandelijkse begin- en eindstand. Voor het jaartotaal worden de maande-

lijkse gemiddelden weer uitgemiddeld.

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Afschrijvingen:  

Immateriële vaste activa 71 71

Materiële vaste activa 20.725 19.521

Subtotaal afschrijvingen 20.796 19.592

Desinvesteringen 612 155

Totaal afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21.408 19.747

 

Toelichting: van deze afschrijvingskosten op immateriële en materiële vaste activa wordt  € 8,7 mln  

doorberekend aan gelieerde entiteiten. Aanvullend  € 0,1 mln aan desinvesteringen van gelieerde entitei-

ten.
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BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

13. Opbrengsten zorgprestaties 

 De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 232.451 233.457

Overige zorgprestaties 2.776 3.505

Totaal 235.227 236.962

 

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 2.439 2.169

Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen 7.729 7.968

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 118 183

Totaal 10.286 10.320

 

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Overige opbrengsten 27.107 25.371

(waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed)

Toelichting: in 2017 is een toename gerealiseerd van € 1,7 mln, met name door afgesloten SLA’s na de 

overdracht van bedrijfsactiviteiten en de hogere doorberekening naar andere entiteiten.  

11.18 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2017
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Inleiding 

De landelijke onzekerheden met betrekking tot de omzetverant-

woording voor instellingen voor medisch specialistische zorg 

(ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s) zijn de afgelopen jaren verder ver-

minderd. Sinds het jaar 2012 is sprake van landelijke onzekerheden 

rondom de omzetverantwoording. In 2014 zijn de risico’s drastisch 

afgenomen met de invoering van de vaststelling van de uitkomsten 

van het expertonderzoek naar de omzetverantwoording 2012 en 

2013 en de vaststelling van transitiebedragen. In de daaropvolgende 

jaren zijn de risico’s verder verminderd.

De resterende in de jaarrekening 2017 van toepassing zijnde (lan-

delijke) aandachtspunten voor Stichting VieCuri Medisch Centrum 

voor Noord-Limburg hebben betrekking op:

1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2016;

2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2017; 

3.  Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars 

op schadejaar aan het boekjaar en afwikkeling oude jaren;

4. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten.

Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorg-

producten heeft Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-

Limburg de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  

gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 11.4 van deze jaarreke-

ning. Hierbij zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 

2016 meegenomen en is de “Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek 

2017 Medisch Specialistische Zorg” gevolgd.

Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2017

De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaar-

rekening 2017 zijn (inclusief de status hiervan) hierna toegelicht 

voor Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg: 

1.  Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2016

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft over 

de uitkomsten van het zelfonderzoek 2016 finale overeenstemming 

bereikt met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de onderhan-

delingen hierover met de zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze 

jaarrekening en dit heeft niet geleid tot materiële wijzigingen  

van de in de jaarrekening 2016 opgenomen nuanceringen.  

2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2017

De NFU, NVZ en ZN hebben een Handreiking Rechtmatigheids-

onderzoek MSZ 2017 gepubliceerd. Door de NZa is niet bevestigd 

dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechte-

lijke regelgeving, waarmee een inherent risico blijft bestaan. Deze 

rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de represen-

terende zorgverzekeraars. Op basis van dit oordeel zullen alle 

verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de facturatie 

2017 concluderen. De instelling heeft, voor de jaarrekening deels 

op basis van een risicoanalyse, onderzoek verricht naar de risico’s 

die voor Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 

materieel zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder 

uitgevoerde aanvullende omzetonderzoeken en beschikbare overige 

in- en externe controles betrokken. Ook is een inschatting gemaakt 

van de DCM-controles over 2016 resp. 2017 op basis van eigen 

schattingen. 

Daarnaast is Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-

Limburg bezig op basis van deze handreiking het onderzoek inzake 

2017 af te ronden. De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het 

opstellen van deze jaarrekening en het inschatten van de risico’s 

die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of 

declaraties, rekening houdende met de contractafspraken met zorg-

verzekeraars. Naar verwachting volgt medio 2018 uitsluitsel over 

dit onderzoek. Dit kan naar verwachting van de Raad van Bestuur 

van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg leiden 

tot niet-materiële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft 

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg nuancerin-

gen geboekt.

Doelmatigheidscontroles over 2017 zullen door de zorgverzekeraars 

nog uitgevoerd worden. Stichting VieCuri Medisch Centrum voor 

Noord-Limburg gaat er van uit dat dit geen financieel effect met 

terugwerkende kracht heeft. De NZa heeft in het landelijk overleg 

echter niet bevestigd dat dit een terechte aanname is, dus deze 

onzekerheid blijft vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk heeft  

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg geen 

afspraken terzake gemaakt met zorgverzekeraars, anders dan  

verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het  

landelijke omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige 

handelswijze op nieuwe doelmatigheidsaspecten.

De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende 

beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee 

samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening. 

11.19 Toelichting sectoronzekerheden jaarrekening 2017 medisch specialistische zorg  

11. Jaarrekening 2017

BEDRIJFSLASTEN  

18. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 34.094 33.085

Toelichting: voor een nadere toelichting op de honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 

wordt verwezen naar toelichting 11.9.18 Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten. 

LASTEN  

19. Overige bedrijfskosten 

 De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.938 5.073

Algemene kosten 7.980 8.995

ICT gerelateerde kosten 9.162 8.863

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 51.760 51.477

Onderhoud en energiekosten 4.775 5.394

Huur en leasing 446 511

Dotaties voorzieningen 194 175

Totaal bedrijfskosten 79.255 80.488

Toelichting: van de onderhouds- en energiekosten wordt  € 2,2 mln doorberekend aan gelieerde entiteiten. 

Voor een nadere toelichting op de overige bedrijfskosten wordt verwezen naar toelichting 11.9.19 Overige 

bedrijfskosten.

20. Financiële baten en lasten 

De specificatie is als volgt: 2017 2016

  E E

Rentebaten 0 0

Rentelasten -4.756 -4.916

Totaal financiële baten en lasten -4.756 -4.916

Toelichting: van deze financiële baten en lasten wordt  € 0,1 mln doorberekend aan gelieerde entiteiten. 

Voor een nadere toelichting op de financiële baten en lasten wordt verwezen naar toelichting 11.9.20 

Financiële baten en lasten.
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3.  Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars 

op schadejaar aan het boekjaar en afwikkeling oude jaren

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft  

met de zorgverzekeraars voor 2017 schadelastafspraken op basis 

van plafondafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastaf-

spraken aan het boekjaar 2017 heeft plaatsgevonden op basis van 

een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2017 in 

lijn met de Handreiking omzetverantwoording, rekening houdend 

met de verwachte effecten van het rechtmatigheidsonderzoek.  

Deze correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording 

op de omzet 2017 in mindering gebracht en waar nodig verwerkt  

in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2017. 

De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen 

met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is de beste inschatting 

van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende 

posten verwerkt. 

Ook afrekening van oude schadelastjaren met zorgverzekeraars kan 

nog tot nagekomen effecten leiden. Over de jaren van 2012 tot en 

met 2016 bestaan nog onzekerheden. Met de zorgverzekeraars zijn 

oude schadelastjaren t/m 2015 definitief afgewikkeld. Eventuele 

consequenties zijn verwerkt in de jaarrekening 2017. Over 2016 

zijn nog geen definitieve afrekeningen bekend. Daarmee bestaat 

hierover nog onzekerheid.

4. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

Met de Stafmaatschap Medisch Specialistisch Bedrijf VieCuri is 

nog geen definitieve afrekening gemaakt omtrent de beloning 

over het jaar 2017, welke door Stichting VieCuri Medisch Centrum 

voor Noord-Limburg aan de Stafmaatschap Medisch Specialistisch 

Bedrijf VieCuri betaald dient te worden. Hierdoor zijn de opgenomen 

honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten nog onzeker. 

Dit kan naar verwachting van de Raad van Bestuur van Stichting 

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg leiden tot niet-

materiële, nagekomen baten of lasten.

Conclusie Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het 

resultaat en de financiële positie de best mogelijke schattingen 

gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met 

betrekking tot bovenstaande aspecten van de omzetverantwoor-

ding. De Raad van Bestuur is van mening dat, met voornoemde toe-

lichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat 

en de financiële positie van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor 

Noord-Limburg op basis van de ons nu bekende feiten en omstan-

digheden.

11.20 Vaststelling en goedkeuring
    

De Raad van Bestuur van Stichting VieCuri Medisch Centrum  

voor Noord-Limburg heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in  

de vergadering van 12 april 2018.

De Raad van Toezicht van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor 

Noord-Limburg heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de 

vergadering van 24 april 2018.

Samenstelling Raad van Bestuur

A.G.M. van Rossum MBA   voorzitter

IJ.C. Schouten   lid

Samenstelling Raad van Toezicht*

ir. B.E. Dijkhuizen Wylre  voorzitter

prof. dr. J.W.A. van Engelshoven Maastricht  vice-voorzitter      

ir. P.J.J.G. Nabuurs Antwerpen  lid

dr. M. Chatrou Nuenen  lid

drs. R.J.H. Steuns Baexem  lid

*  Per 1 april 2017 is drs. E. de Muinck Keizer  

afgetreden als lid van de Raad van Toezicht.   

*  Per 1 januari 2018 is prof. dr. J.W.A. van Engelshoven  

afgetreden als vice-voorzitter en lid van de Raad van Toezicht 

Secretaris RvT/RvB

mr. drs. A.P.A. Wijnen MPA   secretaris

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatbestemming zoals 

weergegeven bij de geconsolideerde resultatenrekening over 2017 

in paragraaf 11.2.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Mw. A.G.M. van Rossum MBA 

Voorzitter Raad van Bestuur  

Dhr. ir. B.E. Dijkhuizen 

Voorzitter Raad van Toezicht   

Dhr. drs. R.J.H. Steuns 

Lid Raad van Toezicht 

Dhr. IJ.C. Schouten 

Lid Raad van Bestuur 

 

Mw. Dr. M. Chatrou 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht

Dhr. ir. P.J.J.G. Nabuurs 

Lid Raad van Toezicht
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12 . Overige gegevens

zorgvrijstelling voor de heffing van de vennootschapsbelasting of 

aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 

doelstelling als die van de stichting.

12.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 17.6, dat het behaalde 

resultaat ten goede komt aan het algemeen belang van de stichting 

dan wel aan een zorginstelling die een beroep kan doen op de 

Hoofdstuk 12

12. Overige gegevens

12.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting VieCuri 

Medisch Centrum voor Noord-Limburg te Venlo.

A.  Verklaring over de in het jaardocument  

opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting VieCuri Medisch 

Centrum voor Noord-Limburg (‘de instelling’) te Venlo gecon-

troleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaardocument opgenomen jaar-

rekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 

het vermogen van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-

Limburg op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

De jaarrekening bestaat uit:

1.  de geconsolideerde en enkelvoudige balans  

per 31 december 2017;

2.  de geconsolideerde en enkelvoudige  

resultatenrekening over 2017;

3.  het geconsolideerde en enkelvoudige  

kasstroomoverzicht over 2017; en

4.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling 

Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn hierna beschreven in de sectie ‘Onze verantwoor-

delijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor 

Noord-Limburg zoals vereist in de Verordening inzake de onaf-

hankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 

en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie  

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien  

van klassenindeling bezoldigingsmaximum 2015/2014 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2017 hebben 

wij het bezoldigingsmaximum WNT 2015/2014 zoals bepaald en 

verantwoord door de instelling als uitgangspunt gehanteerd voor 

onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op het 

tot stand komen van dit bezoldigingsmaximum 2015/2014. 

B.  Verklaring over de in het jaarverslag  

opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij,  

omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

• het maatschappelijke verslag; 

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening 

dat de andere informatie:

•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen  

materiële afwijkingen bevat;

•  alle informatie bevat die op grond van de  

Regeling verslaggeving WTZi is vereist.
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ring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 

onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze con-

troleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 

kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit 

niet langer kan handhaven;

•  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de  

jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

•  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft  

van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder 

andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 

zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen  

in de interne beheersing. 

Apeldoorn, 24 april 2018

BDO Audit & Assurance B.V.

namens deze,

drs. C.F. van den Haak RA 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van 

onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcon-

trole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten 

van de Regeling verslaggeving WTZi en de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 

informatie, waaronder het maatschappelijk verslag en de overige 

gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

C.  Beschrijving van verantwoordelijkheden  

met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht 

voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw 

weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Rege-

ling verslaggeving WTZi. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzake-

lijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 

fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen 

of de instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit 

voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 

het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-

veronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

instelling te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuï-

teit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van 

een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte con-

trole-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute 

mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 

controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en 

zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de econo-

mische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch  

uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeels- 

vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse  

controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit:

•  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten 

of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 

ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 

zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

•  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is 

voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecte-

ren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effecti-

viteit van de interne beheersing van de zorginstelling;

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 

voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid 

van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 

in de jaarrekening staan;

•  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuï-

teitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverkla-
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Bijlage 1
Samenstelling organisatie op 31-12-2017

Raad van Bestuur

Mw. A.G.M. van Rossum  Voorzitter Raad van Bestuur

Dhr. IJ.C. Schouten Lid Raad van Bestuur 

Dhr. A.P.A. Wijnen  Secretaris Raad van Bestuur 

Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf

Dhr. K.E. Hecker Voorzitter

Dhr. J.E. Sollie Penningmeester/vicevoorzitter

Dr. N.A. Foudraine  Lid

Dhr. J.J. Nieuwenhuis Lid

Mw. J.H.M.J. Vestjens Lid

Mw. E.A. van Dijk Lid 

Clustermanagement

Mw. N.A.J. Cornelissen  Zorgcluster Beschouwend

Dhr. H.J.M.M. Hendriks Zorgcluster Snijdend, Moeder en Kind 

Mw. H.L.J. van Roij-Simons Cluster Personeel, Opleiding en Organisatie

Mw. J.C. Colnot Cluster Leerhuis 

Mw. L.A.M. Muijsers-Bongaarts Cluster Kwaliteit en Veiligheid

Dhr. W.J.E.M. Verkuylen Cluster Marketing, Communicatie en Verkoop

Dhr. M. Geboers Cluster Facilitair Bedrijf (a.i.)

Dhr. J.I. van Zwol RC Cluster Financiën 

Dhr. S. Mentzel Cluster Informatie & Automatisering (a.i.)

Cliëntenraad

Dhr. E. Craenen  Waarnemend voorzitter 

m.i.v. 1-7-2017 t/m 31-12-2017 

Dhr. H. Selen Voorzitter m.i.v. 01-01-2018

Mw. M. Verploegen  Secretaris t/m 31-12-2017

Mw. M.C. Hulsbeck Secretaris m.i.v. 01-01-2018

Mw. J. Jeucken 

Dhr. M. Korsten  

Mw. U. van Leeuwen

Dhr. H. Lennaerts 

Mw. L. Peeters 

Ondernemingsraad

Mw. M. El-Hasan-Kuijper Voorzitter

Mw. C. van Ginkel-Brunke Vicevoorzitter/-secretaris

Dhr. G.J.H. Artz Secretaris

Dhr. W.H. Trumpie Toegevoegd lid dagelijks bestuur

Mw. L.T. Caballero-Vega

Mw. M.P.H.G. Coenders

Dhr. S.C.M. van Hees

Dhr. H.F. Inderhees

Mw. P. van de Kerkhof

Mw. K.A. Klaarenbeek

Mw. E.M.G.N. Meurs-Hulsman

Dhr. W.E.M. van Melis

Mw. C.H.A.M. Nijs-Klerks

Mw. Z. Rezziki

Mw. I. Schmetz

Mw. J.M.H.T. Thus

Mw. A.T. Vos 

Verpleegkundig Staf Bestuur

Mw. L.L.H.M. Sloesen 

Mw. N.A.J.J. Speksnijder

Mw. C.H.T Mostart-Thiery 

Mw. C. Wijnands-Scholz

Mw. D. Poeth – van der Heijden 

Mw. L. van Osch 

Mw. M. Houben-Kusters 

Mw. T. Giesen

Mw. L van Osch (secretaris)

Bijlage 1

Samenstelling Organisatie
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Anesthesiologie

C.J.W.M. van Dongen

Dr. A.S. Harms

Dr. K.E . Hecker

E. Parfant

J.G.H.M. Schlooz

Mw. A. van Veenendaal

E. Weingartz

Cardiologie 

S. Aydin

F. Eerens

L. Eurlings

H.A. Gratama

R. Hazeleger

Dr. W.F. Heesen

Dr. J.G. Meeder

Dr. B. Rahel

R.P.Th. Troquay

Chirurgie 

F. Aarts 

Dr. C.L.H. van Berlo 

W.J.M. Elshof

R. Janssen

Dr. H.M.J. Janzing

Dr. J.L.M. Konsten

Dr. P.H.A. Nijhuis

Mw. M. Samyn

Dr. F.J. Vogelaar

A.W.J. Wieland

Dermatologie

Mw. Dr. M. van Geel 

M.V. Heitink

Dr. J.P.A. van Pelt

Mw. K. M. van Poppelen

Mw. Dr. M.J.M. de Rooij

Mw. Dr. S.T.H.P. Verleisdonk

Gynaecologie en verloskunde 

Mw. D. Boskamp 

Mw. P. Bourdrez 

Mw. Dr. A.H.D.M. Dam

Mw. Dr. I. van Gestel

Dr. J.E. Sollie

Mw. A.M. van Wijck

Mw. E. Wijnen-Duvekot  

Intensive Care/Medium Care 

A.T. Bos

Mw. M. van Duijnhoven 

Dr. N.A. Foudraine

Mw. Dr. D.J. Mehagnoul-Schipper

Dr. L.M.L. Le Noble 

Dr. O. Thomas 

Mw. K. Woittiez

Interne Geneeskunde 

Dr. J.P.W. van den Bergh

Mw. A.C.I. Boullart 

A. Dielis

Dr. M.M.H. Hermans

A. Koster

Dr. W.H.M. van Kuijk

Dr. A.J. Luik

Mw. Ph.T. Rutten-Werner

R.Y. van der Velde

Mw. Dr. J.H.M.J. Vestjens

Mw. Dr. A.J. van de Wouw 

Keel-, Neus- en Oorheelkunde 

M. Borgemeester

Dr. P.F.M. Dammeijer

Mw. Dr. V.J.O. van den Heuvel-Verhaegen 

Dr. E.J.J.M. Theunissen

Kindergeneeskunde

Mw. A. van Boekholt 

Mw. C.M.L. van Dael

J.H.L. van Hoorn

A.J. Slabber

R.M.M. Thompson

Mw. Dr. M. Verweij 

Mw. R. van Zitteren

Klinische Chemie en Hematologie

Mw. Dr. M.E.P. van Drunen

Dr. M.J.W. Janssen

Dr. M.H.J. Vogt

Klinische Farmacie 

Mw. M. Bosma

S. A. Bouwman 

Mw. E.A. van Dijk

Mw. S. Dittrich

Mw. M. Funnekotter- van der Snoek

Dr. P.K.C. Janssen

Klinische Fysica

Dr. H. van Langen

Klinische Geriatrie

Mw. R. Csepan

Mw. F. Kamerman-Celie

Mw. P.J.E. Klijnsma

F.M.E. van Schendel

Bijlage 2
Samenstelling Medische Staf VieCuri per 31-12-2017

Samenstelling Medische Staf VieCuri
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Longgeneeskunde 

Mw. Dr. B.A.H.A. Bogaarts

Mw. K. Crijns

Mw. T.M.B. Joosten

Mw. Dr. V.E.M van Kampen-van den Boogaart

H.M.M. Pouwels

M. Westenend

R.E.P. van Zeeland 

Maag-, Darm- en Leverziekten 

M. Aquarius

M.A. de Bievre

Dr. R.P.R. Adang

Dr. Med. K. Ocran 

Dr. F.L. Wolters

Medische Microbiologie 

P.P.A. Lestrade

Mw. S. Nijssen 

Mw. Dr. T.A.M. Trienekens

Mw. Dr. M.W.H. Wulf

Medische Psychologie

Dr. H.G.G. van Balen

Mw. T Broekman

Mw. E. Castermans

Mw. E.G.M.H. Hartgerink-Hendriks

Mw. J.M. Koot

Mw. M.v. Limpt

Mw. S. Traa 

Mw. M. Vullings

Mondziekten, Kaak- en  

Aangezichtschirurgie

Dr. Med. Dent. A.P.A. Guntermann

P.H.A.J. van der Leur

Dr. H.R. Sarajian

Neurologie

Mw. A.M.H.G. van der Heijden-Montfroy

Mw. Dr. M.C.E. Hermans 

F.H.M. Kornips

B.J. Meems

Mw. E. Notting

F.W.J. Opstelten

P.H.M. Pop

P.F. van der Woude

Nucleaire Geneeskunde 

Mw. A.J.J. Habets 

I. Al Younis

Oogheelkunde

P.J.M. ten Berge

Mw. H. Dunkelberg

Mw. J.G.M.M. Hoevenaars

Dr. M. van de Put 

Mw. S.M.J. Smeets 

Orthopedie

S.F. de Boer  

M. Hulsbosch

M.W.H.E. Janssen  

S. Kaarsemaker

Dr. F.O. Lambers-Heerspink

J.J. Nieuwenhuis 

Mw. M.M.W.E. Sollie-Drees

Pathologie

Dr. A.P. de Bruïne 

Mw. Dr. A.M.W. van Marion

S. Wouda  

Plastische Chirurgie

Prof. Dr. R.R.W.J. van der Hulst 

A. Piatkowski

J.H. Sawor 

Radiodiagnostiek 

C.W.P.K. Arnoldussen 

Mw. M.A.L. Bilderbeek-Beckers

A.C.W. Borstlap

Mw. H.G. de Bruin

Dr. G.A. Hoffland

D. van Iersel

Mw. Dr. A.N. Laurent-de Gast

J.E.M.J. Mostart 

S. Sassen 

Mw. Dr. P.C.G. Simons

F.H.R. van der Zande

Reumatologie

Mw. A.C Comarniceanu 

Dr. T. Jansen

Mw. M.N. Liezinga-Efdé

Spoedeisende Hulp

D. Barten 

Mw. M. v.d. Heide

Mw. L. Hennen 

Mw. A. Lekx 

Mw. M. v.d. Lugt 

Mw. N.A.L.R. Peters 

Mw. M. Versteegen 

Sportgeneeskunde

R. Eijkelenboom

Mw. M. de Koning

Urologie

P.H. Langen

R.B.C.B. Lewicz

A.H.P. Meier

Dr. M. Vogt
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Bijlage 3

Medisch specialisten en medewerkers van VieCuri dragen bij 

aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de behandeling 

door participatie in wetenschappelijk onderzoek, het schrijven 

van artikelen en het houden van voordrachten voor andere 

beroepsgroepen en voor patiënten. Op deze en volgende  

bladzijden treft u de publicaties uit 2017 aan.

Anesthesie

Corten BJGA, Aarts F, Harms AS, Vogelaar FJ. Postoperative  

drug-induced priapism. BMJ Case Rep. 2017 May 31.

Cardiologie

Ramos IC, Versteegh MM, de Boer RA, Koenders JMA, Linssen GCM, 

Meeder JG, Rutten-van Mölken MPMH. Cost effectiveness of the 

angiotensin receptor neprilysin inhibitor Sacubitril/Valsartan for 

patients with chronic heart failure and reduced ejection fraction in 

the Netherlands: A country adaptation analysis under the former 

and current Dutch pharmacoeconomic guidelines. Value Health. 

2017 Dec.;20(10):1260-9.

Ridker PM, Everett BM, Thuren T, MacFadyen JG, Chang WH, Bal-

lantyne C, Fonseca F, Nicolau J, Koenig W, Anker SD, Kastelein JJP, 

Cornel JH, Pais P, Pella D, Genest J, Cifkova R, Lorenzatti A, Forster 

T, Kobalava Z, Vida-Simiti L, Flather M, Shimokawa H, Ogawa H, 

Dellborg M, Rossi PRF, Troquay RPT, Libby P, Glynn RJ; CANTOS Trial 

Group. Antiinflammatory therapy with canakinumab for atheroscle-

rotic disease. N Engl J Med. 2017 Sep 21;377(12):1119-31.

Holvoet W, Al Younis I, Meeder JG. Prosthetic valve endocarditis: po-

sitron emission tomography/computed tomography as a new golden 

grail. Acta Cardiol. 2017 Aug 22:1-6. [Epub ahead of print]

Timmermans MJC, van Vught AJAH, Peters YAS, Meermans G, Peute 

JGM, Postma CT, Smit PC, Verdaasdonk E, de Vries Reilingh TS, Wen-

sing M, Laurant MGH. The impact of the implementation of physi-

cian assistants in inpatient care: A multicenter matched-controlled 

study. PLoS One. 2017 Aug 9;12(8):e0178212. eCollection 2017.

Ray KK, Landmesser U, Leiter LA, Kallend D, Dufour R, Karakas M,  

Hall T, Troquay RP, Turner T, Visseren FL, Wijngaard P, Wright RS, 
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