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1. Inleiding 
 

Dit Medisch beleidsplan borduurt voort op het Medisch beleidsplan 2006-2008 en sluit 

aan bij het ziekenhuisbrede strategisch beleidsplan ‘Boeien, binden, behouden’ voor de 

periode 2009-2011. Net als het voorgaande beleidsplan is bewust gekozen voor een 

beleidsplan dat een kortere periode beslaat. Enerzijds vanwege de samenhang met het 

ziekenhuisbrede beleidsplan en anderzijds omdat de veelheid aan ontwikkelingen om ons 

heen van invloed is op het professioneel handelen. Dit verplicht ons om voortdurend en 

kritisch onze plannen te toetsen en te beoordelen of de goede richting wordt gekozen. 

  

Het stafbestuur is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het strategisch 

beleidsplan. Daarnaast is eind 2008 en begin 2009 door de vakgroepen input geleverd 

voor het medisch beleidsplan 2009 – 2011. Na een inspraakronde op het concept is het 

medisch beleidsplan in de plenaire vergadering van de Medische Staf op 22 juni 2009 

vastgesteld.  
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2. Terugblik medisch beleidsplan 2006-2008 
 

De gezondheidszorg is een dynamische omgeving, ook bij Ziekenhuis Amstelland is deze 

dynamiek aanwezig. Dit blijkt onder andere uit het feit dat een groot deel van de 

doelstellingen zoals verwoord in het medisch beleidsplan 2006 – 2008 is gerealiseerd.  

 

Organisatie  

In juni 2008 is de ‘Vereniging de Medische Staf in het Ziekenhuis Amstelland’ opgericht. 
Het omvormen van een informele naar een openbare vereniging werd ingegeven door de 
wens zaken ten behoeve van de Medische Staf duidelijker te stellen en beter te 
structureren. Conform afspraak is managementparticipatie verder geformaliseerd. 
Gezien de toenemende werkzaamheden die voortvloeien uit de plenaire vergaderingen 
en die van buitenaf worden opgelegd door onder andere de inspectie is het Bureau 
Medische Staf in 2008 versterkt met een beleidsmedewerker.   

Kwaliteit van zorg 

De afgelopen jaren is veel gedaan aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het 

jaarlijks aanleveren van prestatie- en kwaliteitsindicatoren en het bijhouden van 

complicatieregistratie vormen belangrijke informatie voor de verzekeraars en indirect 

voor de patiënt. Er is een begin gemaakt met het opzetten van een uniform 

complicatieregistratiesysteem, de wens is dit de komende beleidsperiode te realiseren. 

Vanuit de commissie Kwaliteit is het Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS) 

binnen de medische staf geïntroduceerd. De individuele gesprekken met specialisten 

worden door een extern bureau gevoerd. In 2009 moeten nagenoeg alle specialisten dit 

traject hebben gevolgd. Het traject wordt elke drie jaar herhaald. Conform afspraak in 

het vorige beleidsplan voldoet de Intensive Care aan de eisen van de inspectie. Verder is 

de elektronische berichtgeving naar de huisartsen een feit. Het Elektronische 

Patiëntendossier (EPD) is deels aanwezig en wordt in 2009 uitgerold en verder 

uitgebreid. Ten behoeve van verbetering van de kwaliteit en de NIAZ-accreditatie van het 

ziekenhuis zijn regelingen en protocollen aangepast. Tenslotte worden door verschillende 

vakgroepen klinische lessen verzorgd.  
 

Groei van adherentie 

Een belangrijk speerpunt de afgelopen beleidsperiode betrof de groei van de adherentie. 

De uitbreiding van de medische staf heeft geleid tot groei van de adherentie, maar 

helaas nog niet tot de gewenste groei van 95.000. Factoren die een belangrijke rol spelen 

bij adherentiegroei zijn de opening van de Spoedeisende Hulp (SEH) en de buitenpoli in 

gezondheidscentrum Uithoorn, beide zijn nog niet geëffectueerd. In 2008 is de chef de 

clinique voor de SEH aangesteld en het medisch model nader uitgewerkt. De SEH zal 

begin 2010 zijn deuren daadwerkelijk openen, naar verwachting zal het 

gezondheidscentrum Uithoorn eind 2010/ begin 2011 worden geopend. De verwachting is 

dat dan de adherentie verder zal toenemen.  

Ook de uitbreiding van het functieaanbod moet leiden tot een groei van de adherentie. 

Tussen 2006 en 2008 zijn zorgstraten ingesteld voor cataracten, liesbreuk, vaten en 
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hernia. Daarnaast is het aantal klachtgerichte poliklinieken uitgebreid (dyspnoe, 

hartfalenpoli, mannenpoli, osteoporosepoli en incontinentie/ bekkenbodempoli) en is een 

avondspreekuur ingesteld.  

 

Organisatie van de medische zorg  

De formatie van de medische staf is op sterkte gebracht. De medische staf is tussen 
2006 en 2008 uitgebreid met twee longartsen, een derde orthopeed, een zesde chirurg, 
een zesde anesthesioloog, een vijfde gynaecoloog, een vijfde kinderarts, een tweede 
klinisch chemicus en een vijfde radioloog. Ook deed een nieuw specialisme zijn intrede in 
het ziekenhuis: de neurochirurgie, gedetacheerd vanuit het VUmc. Eveneens is een 
ziekenhuisapotheker vanuit het VUmc gedetacheerd om de ziekenhuisapotheek vorm te 
geven. Ook in 2009 staat al een aantal uitbreidingen op stapel, zoals een vierde 
cardioloog, een vijfde internist (met deelspecialisatie intensivist), een pijnspecialist, een 
derde dermatoloog, een derde uroloog, een derde MDL-arts, een vierde nucleair 
geneeskundige en een derde oogarts. De vakgroep KNO is in 2009 tijdelijk niet op 
sterkte doordat één van de KNO-artsen die op locatie werkt dit jaar stopt en er 
onvoldoende ruimte is op de poli voor een vierde KNO-arts.  

In 2008 heeft de AmstelClinic zijn deuren geopend, een ZBC (Zelfstandig Behandel 
Centrum) voor niet-verzekerde medische ingrepen. Dermatologie is het eerste 
specialisme dat binnen deze nieuwe organisatie werkt. De intentie is dit in de toekomst 
uit te breiden.  

Samenwerking 

De samenwerking met de huisartsen is geïntensiveerd. Er vindt bestuurlijk overleg plaats 

met de huisartsenvereniging en de HAGRO’s. Daarnaast participeren huisartsen in de 

voorbereidingen voor de Spoed Eisende Hulp. In 2007 zijn de Amstellanddagen 

geïntroduceerd, inmiddels is dit een jaarlijks terugkerend evenement. Op twee 

achtereenvolgende dagen wordt in een gelijk programma een geaccrediteerde nascholing 

verzorgd door huisartsen en medisch specialisten. Het parallelprogramma is gericht op de 

doktersassistenten. De halfjaarlijkse HontS-bijeenkomsten tussen huisartsen en medisch 

specialisten hebben een informeel karakter en worden goed bezocht.  

 

Er bestaat sinds lange tijd in verschillende mate samenwerking met de collega 

ziekenhuizen in de regio. Met het RCA, JBI en AvL vindt samenwerking plaats op een 

structurele basis. De samenwerking met de VUmc verloopt goed en wordt verder 

uitgebreid. Projecten uit de intentieverklaring zijn grotendeels ingevuld en vertaald in 

contracten. Door Care4ICT, het shared service center opgericht door het Rode Kruis 

Ziekenhuis, Waterland Ziekenhuis en Ziekenhuis Amstelland, wordt gewerkt aan o.a het 

EPD. De samenwerking met het Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) verloopt goed , 

evenals de reeds lang lopende samenwerkingsafspraken met de Geestgronden. Met 

betrekking tot verticale samenwerking zijn gesprekken gaande aangaande het CVA-

project met verpleeghuis Het Zonnehuis, de verwachting is dat dit op korte termijn wordt 

geformaliseerd. Voor het Top-project (orthopedie) is begin 2009 een 

samenwerkingsovereenkomst met verpleeghuis Groenelaan getekend.   
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Aandachtspunten voor de komende periode  

Aandachtspunten welke in de komende periode wederom meegenomen dienen te worden 

zijn de beheersbaarheid van de patiëntgebonden kosten, uniforme complicatieregistratie 

moet in 2010 zijn gerealiseerd, het opstellen van een beleids-/jaarplan per vakgroep, het 

vergroten van de bereikbaarheid (telefonisch/ e-mail) en het verder ontwikkelen van het 

EPD.  
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3. Externe analyse; wat gebeurt er om ons heen? 
  

In het strategisch beleidsplan staat een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen in de 

samenleving, binnen de regio en in de (ziekenhuis)zorg. Het medisch beleidsplan sluit 

aan bij het strategisch beleidsplan. De ontwikkelingen worden hieronder kort 

weergegeven.  
 
Ontwikkelingen in de samenleving 

Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op 

de gezondheidszorg1:  

• Individualisering: Patiënten worden mondiger en wensen meer keuzevrijheid in het 

zorgaanbod en zorg toegespitst op eigen wensen. Individualisering zal een afname 

van de mantelzorg tot gevolg hebben, dit kan een negatief effect op de gemiddelde 

verpleegduur hebben. 

• Demografische ontwikkelingen: Het aantal ouderen (> 65 jaar) zal de komende 50 

jaar verdubbelen en chronische ziekten en comorbiditeit zal hiermee toenemen. De 

vraag naar medisch-specialistische zorg zal snel en aanzienlijk toenemen.  

• De informatiemaatschappij: De patiënt heeft een toegenomen informatiebehoefte. 

Het gebruik van e-mail, het digitaal communiceren over uitslagen en het ook voor de 

patiënt online beschikbare patiëntendossier zullen steeds meer hun verankering 

vinden. 

• Internationalisering:Met een vrij verkeer van mensen, goederen en diensten zullen 

patiënten over de grenzen heen zorg gaan consumeren. Daarnaast zullen 

buitenlandse zorgaanbieders een plek op de Nederlandse zorgmarkt willen innemen.  

 

Ontwikkelingen binnen de regio 

Een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de regio wordt hieronder geschetst.  

• Bevolkingssamenstelling: Gelet op de prognoses is in de regio Amstelland sprake van 

groei van 10% van de bevolking in 2025 ten opzichte van 2008. Het aantal 65-

plussers neemt binnen dit totaal relatief sterker toe, in 2025 is het aantal 65+ met 

37% gegroeid. Op basis van deze groei wordt een verdere toename van de 

consumptie verondersteld. 

• Welvaartsniveau regio: De bevolking in de regio van het ziekenhuis kent een relatief 

hogere inkomensklasse. Voor deze doelgroep kan een zorgaanbod worden ontwikkeld 

dat is gericht op onverzekerde zorg.  

• Woningen en huisvesting: In de komende planperiode zullen er binnen de regio een 

aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd worden, waardoor de bevolking in absolute 

zin zal toenemen en zich meer jonge gezinnen zullen vestigen.  

 

Ontwikkelingen in de (ziekenhuis)zorg 

Specifieke ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg m.b.t. de ziekenhuizen zijn:   

                                                            
1 Onder meer ontleend aan (bron): Medisch Specialistische Zorg 2009 Mediforum 2008 
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• Een nieuwe patiënt: Patiënten willen steeds meer zelf verantwoordelijkheid dragen 

voor hun gezondheid en als consument bediend worden. De organisatie en medisch 

specialist dienen zich te oriënteren op de behoefte en wensen van de omgeving en 

zich daardoor mede te laten leiden.  

• Medisch-technologische ontwikkelingen: De voortdurende drang tot innovatie en de 

snelle ontwikkeling van de medische technologie hebben ingrijpende gevolgen voor de 

diagnostische voorzieningen, de zorgverlening en het medisch-specialistisch beroep.  

• Informatie en communicatietechnologie: Het primaire zorgproces wordt steeds 

complexer. Tevens zal de organisatie van de zorgprocessen de komende jaren verder 

wijzingen. Te denken valt aan een verschuiving van klinisch naar ambulant, 

uitbesteding van diensten die nu niet tot de core business behoren en het aangaan 

van samenwerkingsrelaties met gespecialiseerde partijen.  

• Marktwerking en ondernemerschap: De overheid wil de verzekeraars als 

concurrerende risicodragende regisseurs in de curatieve zorg laten optreden. 

Verzekeraars zullen in toenemende mate hun verzekerden willen sturen, door met 

bepaalde ziekenhuizen voorkeurscontracten te sluiten of toppredikaten te geven. 

Onderhandelingen over zorginkoop zullen steeds dieper ingaan op volume, prijs en 

kwaliteit. Ziekenhuis Amstelland zou door zijn schaalgrootte, korte lijnen en efficiënte 

bedrijfsvoering daarvoor in aanmerking willen en moeten komen.  

• Personele voorzieningen: Het op peil houden van de formatie ondersteuning (zowel 

medisch als administratief) is moeilijk door het grote aantal gezondheidszorg-

voorzieningen in de regio Groot Amsterdam, een groot aandeel van allochtone 

bevolkingsgroepen, en de relatief hoge woonkosten in de regio. Knelpunten doen zich 

met name voor op de niveaus 4 en 5 binnen het verpleegkundige beroep, 

gespecialiseerde verpleegkundigen en functielaboranten/ -assistentes. 

• Ontwikkelingen in de AWBZ en Zvw: Van overheidswege zullen zowel keuzes worden 

gemaakt van overhevelingen van het verzekerde basispakket op grond van de 

Zorgverzekeringswet naar de aanvullende verzekering, als ook een overheveling van 

verstrekkingen uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Dit zal effect hebben op 

het zorgaanbod in het ziekenhuis, bijvoorbeeld een mogelijke stagnatie van de 

doorstroom door problemen binnen AWBZ-instellingen. 

• Toename wet- en regelgeving en druk van de inspectie: Er moet steeds meer 

inhoudelijk verantwoording worden afgelegd, dit brengt veel administratieve werklast 

met zich mee. Denk aan complicatieregistratie, registratie van prestatie- en 

kwaliteitsindicatoren. Daarnaast kennen ziekenhuizen een toenemende druk van de 

inspectie op het intern functioneren. Zorg verantwoorden is goed, dit moet echter niet 

doorslaan.  

• Uitbreiding B-segment: In 2009 wordt het B-segment uitgebreid (de medisch 

specialistische zorg waarbij vrije onderhandeling mogelijk is tussen de zorgaanbieder 

en de zorgverzekeraar). Dit segment bedraagt per 1 januari 2008 circa 20% van de 

ziekenhuiszorg, in 2009 is dit uitgebreid naar circa 34%. Er moet worden 

onderhandeld over volume, prijs en kwaliteit. Dit vergt een andere opstelling van de 

medisch specialist, er dient aangetoond te worden wat wordt gedaan en dat dit 

kwalitatief goed wordt gedaan.   
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4. Strategie en beleid 
 

Het beleid van de medisch specialisten sluit aan op de strategie en het beleid van het 

ziekenhuis.  

  

Missie  

Ziekenhuis Amstelland is het preferente ziekenhuis voor de inwoners van de regio 

Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouderkerk aan de Amstel) en voor de 

Joodse bevolkingsgroep in Nederland. In het ziekenhuis zijn alle basisspecialismen 

vertegenwoordigd. Er wordt medisch specialistische behandeling en verzorging van 

hoogwaardige kwaliteit geleverd door gemotiveerde medewerkers met een grote 

klantgerichtheid.  

 

Visie 

Het beleid van de afgelopen jaren, dat gericht is op het vergroten van de adherentie 

binnen de regio blijft het centrale thema. Het motto van Ziekenhuis Amstelland voor de 

komende beleidsperiode is het bieden van een kwaliteitsproduct als geheel ziekenhuis. In 

medisch handelen, maar ook in het afleggen van verantwoording daarover, aangeboden 

in een logistiek goed georganiseerd en efficiënt werkend ziekenhuis. Deze visie zal zich 

langs 3 thema’s ontwikkelen:  

1) Interne organisatie en prestatiegerichtheid (organisatiegezondheid) 

2) Ondernemerschap en regionale verankering 

3) Klantgerichtheid en veiligheid  

 

De medische staf ondersteunt deze missie en visie en vult het als volgt aan:  

De medische staf maakt een belangrijk onderdeel uit van het medisch geïntegreerd 

ziekenhuis, samen met het management en is betrokken bij het ziekenhuisbeleid. De 

zorg wordt zodanig georganiseerd dat de patiënt centraal staat. We willen onze zorg 

aanbieden in goede samenwerking met de eerste lijn en met andere zorginstellingen. Het 

realiseren van een zorgcontinuüm voor de patiënt is hierbij een belangrijk doel. 

Daarnaast willen we de horizontale samenwerkingsverbanden versterken. Doel hiervan is 

het verkrijgen van een sterke onderhandelingspositie, het verhogen van de efficiëntie en 

het verbeteren van de kwaliteit.   

 

Onderstaand het medisch beleid voor de komende beleidsperiode, opgebouwd aan de 

hand van de drie thema’s.  

 

1. Interne organisatie en resultaatgerichtheid 

Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis en dient daarom niet op medische 

high tech (slechts 10% van de dienstverlening in ziekenhuizen) gericht te zijn, maar op 

“high volume, low cost”. Hierbij wordt gedacht aan de basiszorg die onze patiënten nodig 

hebben. Daarbij zal uitbreiding van het aanbod (plastische chirurgie en geriatrie) een rol 

spelen. Er zal ook gekeken moeten worden welke specialismen verdere uitbreiding 
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behoeven gezien de toenemende vraag door vergrijzing. Daarnaast zullen wij ons de 

vraag moeten stellen of we alle behandelingen en ingrepen die we nu nog doen (alleen) 

kunnen blijven doen? Er dienen duidelijke keuzes te worden gemaakt ten aanzien van 

bijvoorbeeld oncologische behandelingen, longchirurgie en vasculaire interventies, 

waarbij vaatchirurgie en radiologie betrokken zijn.  

 

In toenemende mate wordt door wetenschappelijke verenigingen, overheid en inspectie 

een discussie gevoerd over te behalen aantallen en worden eisen aan de organisatie van 

de zorg gesteld. Dit geldt onder andere voor de zorg rondom oncologische patiënten, 

longchirurgie en vaatchirurgie. Ten aanzien van het functieprofiel van nieuwe specialisten 

zullen de komende jaren nadrukkelijker keuzes moeten worden gemaakt. Met betrekking 

tot het behalen van aantallen is het nu al noodzakelijk dat de vaatchirurgen 

samenwerking zoeken om de grotere ingrepen te kunnen blijven doen. Voortdurend zal 

de samenhang tussen de specialismen op het functioneren van het ziekenhuis als geheel 

in de gaten moeten worden gehouden. Op dit moment heeft de medische staf besloten 

om de longchirurgie en de vaatchirurgie, mits aan de voorwaarden van de 

wetenschappelijke verenigingen kan worden voldaan (en waarvoor samenwerking met 

andere ziekenhuizen een voorwaarde is) in het ziekenhuis te behouden. Samenwerking 

wordt in eerste instantie gezocht met het VUmc, de preferente samenwerkingspartner 

van het ziekenhuis. Zonodig moet samenwerking worden gezocht met andere 

ziekenhuizen. In 2009 zal een en ander bekend moeten worden.   

 

2. Klantgerichtheid en veiligheid 

Klant op één 

Ziekenhuis Amstelland wil in de regio bekend staan als het meest klantgerichte 

ziekenhuis van de regio. De medisch specialist draagt hiertoe bij door snelle 

terugkoppeling naar de huisarts, korte wachttijden, verdere ontwikkeling van 

zorgstraten/ speciale (vakgroepoverstijgende) poliklinieken en avondspreekuren. 

Daarnaast zal na de opening van de spoedeisende hulp presentatiegarantie – binnen het 

activiteitenscala van dit ziekenhuis - worden geïmplementeerd gedurende de 

openingstijden van de spoedeisende hulp. Voldoende ondersteuning (zowel in logistieke 

als personele zin) door het ziekenhuis is hierbij onontbeerlijk.  

 

Veilige zorg 

Patiëntveiligheid is een belangrijk thema de komende beleidsperiode. Er is een meerjaren 

patiëntveiligheidsplan opgesteld, waaraan de medische staf haar commitment heeft 

gegeven.  

 

Medisch ethisch beleid  

De Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) houdt zich, naast het toetsen van 

onderzoeksprotocollen op haar geschiktheid voor ons ziekenhuis, ook bezig met het 

medisch ethisch beleid in het ziekenhuis in het algemeen (dus ook met beleid inzake 

euthanasie, Jehova’s getuigen, etc). Medisch ethische ontwikkelingen worden 
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gesignaleerd en in het METC besproken. Het METC voorziet de medische staf en 

organisatie van advies.  

 

3. Ondernemerschap en regionale verankering 

De adherentie groeit minder hard dan gewenst. Dit komt deels door de uitstel van de 

bouw van het gezondheidscentrum in Uithoorn, maar de vakgroepen spelen hier zelf ook 

een belangrijke rol in. Elke vakgroep gaat na wat de reden van stagnatie van groei kan 

zijn. Voor de periode 2009 – 2011 wordt ingezet op een verdere groei in adherentie naar 

110.000. Per vakgroep zal de samenhang tussen de gewenste adherentie en de daarbij 

behorende geleverde productie in kaart worden gebracht.  

 

Regionale verankering en ontwikkeling zorgconcepten 

In 2010 zal het ziekenhuis een Spoedeisende Hulp openen. In een spoedpostconstructie 

zal met de Huisartsenpost achter één loket worden samengewerkt. Met de bouw kon eind 

2008 begonnen worden en in 2009 ligt een belangrijk zwaartepunt bij de implementatie. 

Ook wordt in 2009 eindelijk gestart met de bouw van het Gezondheidscentrum op de 

grens van Uithoorn en Aalsmeer.  

 

Samenwerking 

De huisartsen zijn en blijven de belangrijkste verwijzers naar het ziekenhuis. Daarom is 

een sterke en goed verankerde relatie met de huisartsen van eminent belang. In het 

gezondheidscentrum Uithoorn kan een begin gemaakt worden met het ontwikkelen van 

zorgpaden en multidisciplinair overleg. Andere belangrijke verwijzers voor het ziekenhuis 

zijn de verloskundigen en consultatiebureau artsen. 

 

Met VUmc vinden gesprekken plaats om de bestaande samenwerking verder uit te 

bouwen. Voor 2009 zou dit een aantal concrete projecten in gang moeten zetten. 

Samenwerking met VUmc is niet exclusief, ook met andere ziekenhuizen in de regio 

wordt samenwerking ter hand genomen of besproken. De samenwerkingsprojecten met 

andere collega-instellingen worden gecontinueerd. Met Amstelring en Zonnehuis wordt 

gesproken over uitbreiding van de bestaande samenwerking. Met het Sinai Centrum zal 

op onderwerpen worden bezien of en op welke wijze samenwerking mogelijk is. Ook zal 

de samenwerking binnen het Joods Zorgcircuit gecontinueerd worden. Binnen het Joods 

Zorgcircuit werken Joods Maatschappelijk Werk, Sinai Centrum, Joods Hospice Immanuel, 

Beth Shalom, Mr. Visserhuis en Ziekenhuis Amstelland samen aan een sluitende 

zorgketen. 

 

Naast het gezamenlijk initiatief van Waterlandziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis en 

Ziekenhuis Amstelland, Care4ICT, wordt onderzoek gedaan naar het onderbrengen van 

de inkoop in een nieuw te vormen gezamenlijke rechtspersoon, elke vakgroep zal iemand 

hier verantwoordelijk voor maken.   
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Ondernemerschap 

De huidige markt verwacht van de medisch specialist meer ondernemerschap. Het 

aanbod dient te worden aangepast aan de (zorg)vraag van de patiënt. Dit varieert van 

het aantrekken van nieuwe specialismen zoals geriatrie en plastische chirurgie tot het 

ontwikkelen van zorgstraten/ klachtgerichte poliklinieken.  

 

Ook is het mogelijk dat bestaande of nog niet bestaande diensten in een andere vorm 

worden aangeboden. In 2008 is het ziekenhuis gestart met de eerste private 

organisatievorm, de AmstelClinic Dermatologie. Gekeken zal worden welke vakgroepen 

bij dit initiatief aan zullen sluiten. Daarnaast zal de medische staf onderzoek doen naar 

de mogelijkheid om andere commerciële activiteiten op te pakken, bijvoorbeeld een  

bedrijvenpoli.    
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5.  Leiderschap  
 

Nauwe betrokkenheid medische staf bij organisatorische ontwikkelingen 

De medische staf wil nauw betrokken blijven bij de organisatorische ontwikkelingen en 
aspecten binnen het ziekenhuis. De komende jaren zal onderzocht worden in hoeverre 
het wenselijk is dat de medische staf ook budgetverantwoordelijkheid gaat dragen.  

 

Resultaatgerichtheid 

Binnen de vereniging van medisch specialisten van Ziekenhuis Amstelland dient 

resultaatgerichtheid beter vorm te krijgen. Resultaatgerichtheid wordt gekenmerkt door 

het maken van concrete afspraken, het nakomen van afspraken en het nemen van 

verantwoordelijkheden. Wanneer gezamenlijk gemaakte afspraken niet worden 

nagekomen spreekt men elkaar hier op aan. Dit is vastgelegd in de statuten van de 

Vereniging (art. 9.1).   

 

Organisatie van de ziekenhuiszorg 

De wijze van organisatie van de zorg vormt de komende beleidsperiode een onderwerp 

van discussie. Vooralsnog is de overheid voornemens in 2012 een wetswijziging door te 

voeren die het mogelijk maakt om winst uit te keren, wat ook betekent dat nieuwe 

toetreders en investeerders op de markt zullen komen. Blijft het ziekenhuis als 

organisatie in zijn huidige vorm bestaan of moet er nagedacht worden over een andere 

structuur? Verdient het de voorkeur bepaalde specialismen binnen het ziekenhuis te 

behouden of veeleer te organiseren via zelfstandige onderdelen die facilitair worden 

ondersteund door het ziekenhuis? In de financiering door DBC’s zit mogelijk een 

stimulans om bepaalde vakken in andere organisatievormen te gaan organiseren. Deze 

vragen hoeven niet volledig beantwoord te zijn in 2011, maar het is wel van belang dat 

een richting wordt gekozen die recht doet aan de missie en visie van het ziekenhuis. Dit 

gesprek zal het bestuur nadrukkelijk met de toezichthouders gaan voeren. De medische 

staf wil nauw betrokken zijn bij de nadere uitwerking hiervan.  
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6. Management van Processen 
 

Kwaliteit van zorg  

Belangrijk kenmerk van professionaliteit is de permanente aandacht voor kwaliteit. Er 

wordt een actieve bijdrage geleverd aan het aanleveren van prestatie- en 

kwaliteitsindicatoren. In 2009 hebben alle medisch specialisten het IFMS traject 

doorlopen. Er zijn verkennende stappen ondernomen voor een uniforme 

complicatieregistratie, in 2010 moet dit zijn geïmplementeerd.  

 

Patiëntveiligheid en VMS 

Om de patiëntveiligheid in Nederland te verbeteren is afgesproken dat alle ziekenhuizen 

gaan werken met een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Kern van 

VMS is het inventariseren van risico’s en het vastleggen van maatregelen om de risico’s 

te beheersen en de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. De medische staf levert een 

actieve bijdrage aan patiëntveiligheid door te participeren in voor patiëntveiligheid 

relevante commissies zoals de commissie Veilig Incidenten Melden en projectgroepen ter 

vermindering van het aantal vermijdbare fouten. De medische staf draagt bij aan een 

veilige cultuur waar men elkaar durft aan te spreken op gedrag. 

  

Samenwerking met huisartsen en verloskundigen 

De relatie met de verwijzers in de eerste lijn is van evident belang. Vanuit de medisch 

specialisten wordt periodiek een bezoek gebracht aan de huisartsengroepen. Onderwerp 

van gesprek is onder andere het inventariseren/ ontwikkelen van zorgpaden voor 

chronische aandoeningen. Met name op gebied van digitale communicatie met de 

huisartsen valt nog de nodige verbetering te bereiken, evenals de snelheid van 

terugkoppeling richting de huisarts. In 2005 is een enquête onder huisartsen gehouden, 

de komende beleidsperiode zal deze enquête worden herhaald. De resultaten van de 

enquête zullen naast de resultaten uit 2005 worden gelegd.  

 

De samenwerking tussen het Artsenlaboratorium Amstelland en het ziekenhuis-

laboratorium dient per 1 januari 2010 geformaliseerd te zijn.  

 

Samenwerking met collega ziekenhuizen 

Er bestaat sinds lange tijd in verschillende mate samenwerking met de collega 

ziekenhuizen in de regio. Met het RCA, JBI en AvL vindt samenwerking plaats op een 

structurele basis. Met het VUmc is in 2006 een intentieverklaring voor intensieve 

samenwerking op een aantal deelonderwerpen getekend. In 2009 zullen daar mogelijk 

een aantal nieuwe onderwerpen aan worden toegevoegd (bijvoorbeeld detachering poli 

genetica in ZHA). Met de overige ziekenhuizen in de regio vinden incidentele contacten 

plaats. Samenwerking met andere ziekenhuizen wordt, mede door de eerder genoemde 

toenemende eis rond aantallen en organisatie, een belangrijk vraagstuk. In 2009 zal een 

beslissing genomen moeten worden in welke richting de samenwerking (met andere 

ziekenhuizen) zich zal ontwikkelen. Samen met de Raad van Bestuur is in 2008 een 

gedachtewisseling gestart die helder moet maken welke keuzen naar de toekomst 
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worden gemaakt, welke zorg in ons ziekenhuis behoort en welke niet, en met wie we op 

die terreinen samenwerken. In 2009 en verder zal dit vraagstuk zich verder 

uitkristalliseren. 

 

Procesinnovaties 

Ziekenhuis Amstelland kent een voor ziekenhuizen van gelijke omvang en relatief lange 

verpleegduur. In 2008 bedroeg de gemiddelde verpleegduur 6,1 dagen. In 2009 wordt de 

methodiek TOC (theory of constraints) geïmplementeerd. Via deze methodiek wordt een 

reductie van 20% van de verpleegduur beoogd. Deze methodiek vormt de basis voor de 

werkwijze in de daaropvolgende jaren en zal jaarlijks onderhoud vragen. Ook de 

Presentatiekamer/Spoedeisende Hulp wordt in deze procesinnovatie meegenomen. Het is 

van belang dat de acute zorgprocessen snel en naadloos op elkaar aansluiten. In een 

later stadium wordt de mogelijkheid bekeken TOC op de poli’s te introduceren.    

Ook zal in 2009 een aantal verbeteringen in de bedrijfsvoering van de OK worden 

doorgevoerd. Het betreft zaken als het verrichten van bepaalde operaties in een 

behandelkamersetting in plaats van op een relatief duurdere OK-locatie en het verlengen 

van werktijden. 

 

PR  

Door toenemende concurrentie van private instellingen en collega ziekenhuizen is het van 

belang aandacht te besteden aan de PR van het ziekenhuis. Unique Selling Points zijn de 

kleinschaligheid van het ziekenhuis, altijd dezelfde specialist en verpleegkundige en 

snelle diagnostiek. Vanuit verschillende vakgroepen is het als ziekenhuis bekend staan 

om toegankelijke pijnstilling genoemd als kans om ons in te profileren. Voorbeelden zijn  

goede pijnstilling rond partus, postoperatieve pijnstilling en de recent aangetrokken 

pijnspecialist. In 2009 wordt een marketingplan opgesteld om de naamsbekendheid van 

het ziekenhuis te verbeteren, daarnaast wordt een nieuwe campagne gestart om 

personeel aan te trekken. 

 

Nieuwe vormen van dienstverlening 

Er is een toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven. Steeds vaker wordt verwacht dat 

hulpverleners meedenken in termen van gezond houden van werknemers en bij uitval 

komen tot een goed begeleide werkhervatting. Ook is door internationalisering merkbaar 

dat andere bevolkingsgroepen een beroep doen op (onderdelen) van ziekenhuiszorg en 

diagnostiek. Dit beroep komt veelal voort vanuit een geheel andere optiek op de wijze 

van zorgaanbod en – consumptie (bijvoorbeeld screeningsprogramma’s expats). In de 

omgeving van het ziekenhuis bevinden zich veel bedrijven.  

 

Binnen de in 2008 opgerichte AmstelClinic, kunnen meerdere specialismen bepaalde 

vormen van onverzekerde zorg onderbrengen. De onderstaande mogelijkheden voor 

private zorg worden in de komende beleidsperiode onderzocht en mogelijk gestart:  

• Rhinoplastiek en flapooroperaties (KNO) 

• anti-snurkbehandelingen en lifestyle-initiatieven, zoals cosmetische KNO-ingrepen, 

luchtvaartadviezen en  duikadviezen (KNO) 



16 

 

•      Bedrijvenpoli  

 

Klantgerichtheid 

Eén van de speerpunten is het verbeteren van de service verlening door de one-stop-

shop diagnostiek. Een efficiëntere doorstroom van de diagnostiek route moet leiden tot 

snelle advisering aan de cliënt. Voorbeelden hiervan zijn HNP (neurologen), mannenpoli 

(urologen) en incontinentie bij de vrouw (urologen/ gynaecologen).  

In de komende beleidsperiode worden de volgende poli’s gestart:  

• Slaap/snurkpoli (KNO, neuroloog, longgeneeskunde) 

• Hoofdpijnpoli (neuroloog, psycholoog, fysiotherapie) 

•      Overgewichtpoli (kinderarts) 

Er wordt een businessplan gemaakt voor de toekomst van het VrouwKindCentrum.   

Ook avondspreekuren spelen in op de wens van de patiënt. In de komende 

beleidsperiode houden minimaal 10 vakgroepen avondspreekuur. Tenslotte start KNO een 

proef met coblatie (thermotherapie), waarbij geopereerde kinderen minder post-

operatieve pijnklachten ondervinden.   

 

Spoedeisende Hulp en de Spoedpost 

De opening van de SEH wordt in 2010 verwacht. Voor het inrichten van de medische zorg 

wordt een medisch plan opgesteld en protocollen gemaakt. In aanloop naar de opening 

van de SEH wordt de mogelijkheid van presentatiegarantie - binnen het activiteitenscala 

van dit ziekenhuis- onderzocht tijdens de openingstijden van de presentatie afdeling. 

Voor presentatiegarantie buiten de openingstijden worden afspraken gemaakt met het 

VUmc.    

 

Gezondheidscentrum 

In 2009 wordt naar verwacht de eerste paal geslagen, in 2010 zal het 

gezondheidscentrum worden geopend. Om te voorkomen dat dit slechts een 

verzamelgebouw van disciplines wordt, is de werkgroep Samenwerking Uithoorn 

ingesteld. Deze werkgroep, bestaande uit huisartsen, apothekers en specialisten houdt 

zich bezig met het uitwerken van zorgconcepten binnen de eerste en tweede lijn.  

Een aantal vakgroepen heeft van begin af aan aangegeven te zullen participeren in het 

gezondheidscentrum. De mogelijkheid zal worden onderzocht, mede naar aanleiding van 

het visiedocument van de huisartsen, of andere vakgroepen ook spreekuur zullen gaan 

houden in het gezondheidscentrum. Een aantal vakgroepen heeft reeds aangegeven te 

willen participeren, waarbij een randvoorwaarde is dat er voldoende personeel is.   
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7.  Formatie en opleiding  
 

Formatie  

De komende jaren moet nader worden bekeken welke vakgroepen uitgebreid 

kunnen/moeten worden en welke nieuwe specialismen het ziekenhuis gezien de wens van 

de omgeving en de demografische ontwikkelingen zal gaan aantrekken. Op dit moment 

wordt onderzocht hoe het specialisme geriatrie en plastische chirurgie actief kunnen 

worden binnen de muren van ZHA. Daarnaast dient de wenselijkheid van het aantrekken 

van een 1e hulp arts te worden onderzocht.  

 

Opleidingen 

Participatie in opleiding en onderwijs is een goede garantie om een goed en ambitieus 

werkklimaat te onderhouden waarin de patiënt het beste geboden krijgt. Daarom wil de 

Medische Staf graag meewerken aan diverse opleidingsfuncties. De medische staf tekent 

hierbij aan dat er wel voor gewaakt moet worden dat de persoonlijke betrokkenheid van 

de specialist bij de patiënt wordt gehandhaafd. De staf participeert in de volgende 

opleidingen:  

 

• Opleiding tot medisch specialist (AGIO’s) 

Sinds 1 januari 2006 heeft de vakgroep Interne Geneeskunde de erkenning voor de 

opleiding gekregen. De opleiding interne geneeskunde wordt breed gedragen door de 

Medische Staf.   

• Opleiding tot basisarts (co-assistenten) 

In samenwerking met VUmc en AMC worden op de afdelingen chirurgie, dermatologie, 

neurologie en interne geneeskunde co-assistenten opgeleid. De vakgroep 

gynaecologie/verloskunde participeert in de junior co-assistentopleidingen en de 

opleiding tot verloskundige en begeleid co-assistenten. De vakgroep kindergeneeskunde 

gaat in 2009 beginnen met het opleiden van co-assistenten.    

 

Bovendien doen HAIO’s (huisartsen in opleiding) een deel van hun opleiding in 

Ziekenhuis Amstelland. Momenteel zijn arts-assistenten werkzaam in de volgende 

vakgroepen: chirurgie, interne geneeskunde, neurologie, orthopedie en gynaecologie/ 

verloskunde, cardiologie, longziekten en urologie. Een dubbele bezetting van de arts-

assistenten in de avond en nacht is een eis van de arbeidsinspectie en van het SRC. Dit is 

een aandachtspunt voor de komende periode.  
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8. Management van Middelen 
 

Patiëntgebonden kosten 

De beheersbaarheid van de patiëntgebonden kosten blijft een punt van aandacht. 

Medische innovatie leidt in toenemende mate tot meer ambulante behandelmethoden. 

Hierdoor treedt een verschuiving op van kliniek naar dagverpleging tot poliklinisch 

behandelen. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de kosten binnen het ziekenhuis.  

Veelal liggen hier kwaliteitsoverwegingen en/of standaarden aan ten grondslag. Medische 

innovatie kan ook op een andere wijze leiden tot een verschuiving van kosten. 

Bijvoorbeeld duurdere hulpmiddelen of voeding doet de kosten enerzijds stijgen maar 

kan tegelijkertijd een daling van verpleegduur of heroperaties veroorzaken die gepaard 

kan gaan met een daling van patiëntgebonden kosten. Binnen de ‘Taskforce 

patiëntgebonden kosten’ is in dit kader afgesproken dat nieuwe ontwikkelingen door de 

medische staf in dit overleg gemeld dienen te worden.  

 

Physician assistent (PA)/ Nurse practitioners (NP) 

Recent is bekend geworden dat de wettelijke mogelijkheden voor taakherschikking door 

de inzet van Physician assistent en Nurse practitioners (= verpleegkundig specialist) 

worden uitgebreid. Gezien het kostenaspect zou het interessant kunnen zijn om een PA  

een deel van het werk te laten doen. Elke vakgroep kijkt hier naar. Ook dient de 

ondersteuning van verpleegkundig specialisten bij chronische aandoeningen nader te 

worden onderzocht.  

 

Schaarste personeel  

Voor enkele ondersteunende functies blijkt een grote schaarste te zijn. Het gaat hierbij 

met name om functielaboranten cardiologie en radiologie, anesthesieverpleegkundigen,  

kinderverpleegkundigen en IC verpleegkundigen. De ziekenhuisorganisatie lanceert in 

2009 een nieuwe arbeidsmarktcampagne om ook voor deze functies personeel aan te 

kunnen trekken. De medische staf zal hier desgewenst een actieve bijdrage aan leveren.   

 

Ruimtebeslag  

Van groot belang is het voeren van discussie over het gebruik van ruimten binnen het 

ziekenhuis. Gezien de plannen om het functieaanbod van het ziekenhuis uit te breiden 

(en de uitbreiding van de medische staf in 2009) zal uitbreiding van ruimte (vooral in de 

vorm van ‘pied-à-terre’ ruimte) op de polikliniek nodig zijn. Het delen van ruimten op de 

polikliniek door meerdere specialisten zal daarbij meer en meer aan de orde zijn.  

Bedrijfstijdverlenging en delen van ruimten maken een intensiever en daardoor 

efficiënter gebruik van de infrastructuur mogelijk. Een beter gebruik van de investeringen 

(zowel qua bouw als apparatuur) leidt tot competitiever tarieven.  

 

Automatisering 

Ook op het gebied van automatisering zullen de komende periode nieuwe ontwikkelingen 

worden onderzocht. Zo is de wens geuit in de toekomst gebruik te kunnen maken van 
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spraakherkenning en het verbeteren van de registratie van kwaliteitsindicatoren. Een en 

ander moet leiden tot efficiency.    

Het EPD is in het ziekenhuis geïntroduceerd, de vakgroep chirurgie is de eerste die met 

het EPD werkt, de komende jaren wordt dit uitgerold binnen de andere vakgroepen. De 

vakgroepen willen in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij de ontwikkeling van het 

EPD. 

 

DOT 

Per 1 januari 2010 zal landelijk een nieuwe DBC structuur worden ingevoerd; DOT (DBC’s 

op weg naar transparantie). Per 1 januari 2011 zal met deze structuur worden 

gefactureerd. De nieuwe structuur is gebaseerd op een meer gedetailleerde vastlegging 

van ziekenhuisactiviteiten (de zogenaamde verrichtingen). Implementatie van de 

structuur zal daarom voor veel registrerende medewerkers een veranderde werkwijze 

betekenen. Het ziekenhuis wordt hiermee in grotere mate afhankelijk van een volledige 

basisregistratie aan de bron. Doelstelling van het gestarte project is om de 

mogelijkheden die de ICT biedt om registratie te vereenvoudigen, meer dan tot op heden 

plaatsvindt, uit te nutten. De gevolgen die dit project voor de financiering en 

onderhandeling met de zorgverzekeraars heeft zijn groot. 

 

Samenwerking inkoop 

Met enkele ziekenhuizen uit de omgeving vindt onderzoek plaats naar het opzetten van 

een regionaal distributiecentrum waarbij het doel is om te komen tot een nog 

doelmatigere en effectievere inkoop en magazijn.  

Daarnaast bestaat concrete planvorming om te komen tot een samenwerkingsverband 

met het Waterland Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis op het gebied van 

strategische inkoop. Hiermee worden betere inkoopresultaten (tot 15%) beoogd. De 

medische staf heeft haar commitment hieraan verleend.  
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9. Meetbare resultaten  
 

De meetbare resultaten worden SMART (specifiek, meetbaar, aansprekend, 

resultaatgericht en tijdsgebonden) geformuleerd. 

 

 De wachttijden voor alle specialismen (zowel voor de polikliniek als de behandeling) 

vallen ultimo 2010 binnen de Treeknormen. In 2010 zijn de vakgroepen die nu nog te 

lange wachttijden hebben, te weten oogheelkunde, orthopedie, cardiologie, interne 

geneeskunde en KNO, dusdanig versterkt dat patiënten binnen aanvaardbare normen 

terecht kunnen. 

 Digitale communicatie met de huisartsen over diagnostische uitslagen en 

specialistenbrieven is in 2011 volledig geïmplementeerd. 

 In 2010 vinden geen weigeringen meer plaats. 

 De aandacht voor de IGZ en kwaliteitsindicatoren is verder toegenomen, zowel voor 

de registratie als voor de inhoudelijke procesverbeteringen. In 2009 worden deze 

onderdeel van de jaargesprekken tussen vakgroep en Raad van Bestuur.  

 

Eindresultaten 

 Er zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd met omliggende ziekenhuizen ten 

aanzien van oncologische zorg, vaatchirurgie en longchirurgie, zodanig wordt voldaan 

aan de eisen van de IGZ.  

 Voor 2009 is een gemiddelde verpleegduur van 5,7 beoogd. In de komende jaren 

moet de gemiddelde verpleegduur met gericht beleid verder dalen tot 5,0 dagen. 

 De Spoedeisende Hulp is in 2010 geopend. 

 In 2010 zijn afspraken gemaakt met VUmc ten aanzien van presentatiegarantie 

buiten de openingstijden van de Spoedeisende Hulp.  

 De samenwerking tussen het Artsenlaboratorium Amstelland en het ziekenhuis-

laboratorium dient per 1 januari 2010 geformaliseerd te zijn.  

 In 2010 hebben alle medisch specialisten het IFMS traject doorlopen. 

 In 2010 is uniforme complicatieregistratie gerealiseerd.   

 In 2010 houden minimaal 10 vakgroepen avondspreekuur.  

 In 2011 bestaat er een oriëntatie van 110.000 inwoners (adherentie) op Ziekenhuis 

Amstelland.  

 Het Gezondheidscentrum in Uithoorn is in 2011 gerealiseerd. 

 


