
Aangenaam dichtbij.

Boeien - Binden - Behouden

Strategisch beleidsplan 
2009 - 2011





Voorwoord

Terugblik Bouwen aan Beter 2006-2008

Wat gebeurt er om ons heen

Wat gaan we doen

Leiderschap

Management van Processen

Management van Medewerkers

Management van Middelen

Meetbare resultaten

3

Boeien, binden en 

behouden van cliënten 

door uitstekende kwaliteit 

en vriendelijkheid.

Van partners door een 

gezonde organisatie 

en betrouwbaarheid. 

Van medewerkers door 

uitdaging en tevredenheid.

5.

7.

8.

10.

12.

13.

16.

17.

20.

Inhoud



4



Voorwoord

‘Boeien - Binden - Behouden’ 2009 - 2011 is de opvolger van 

het strategisch beleidsplan ‘Bouwen aan Beter’ 2006 - 2008. Het 

strategisch beleidsplan geeft ons de richting aan voor de ko-

mende jaren. Gelet op de ontwikkelingen binnen de gezondheids-

zorg, die elkaar in sneltreinvaart opvolgen, is het belangrijk een 

strategisch beleidsplan te hebben met een overzienbare looptijd. 

Vanzelfsprekend is er voor de totale organisatieontwikkeling een 

langere termijn visie. De grote lijn zal de lezer niet onbekend 

voorkomen, deze is nog steeds gericht op het vervullen van de rol 

van eerst aangewezen algemeen ziekenhuis voor de regio Amstel-

land en voor Joods Nederland. 

Dit beleidsplan is opgezet volgens de organisatie- en resultaatge-

bieden van het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Het 

Managementteam, waarin ook een afvaardiging van de Medische 

Staf is vertegenwoordigd, heeft de kaders voor het nieuwe beleid 

vastgelegd. 

De visie en de doelstellingen uit dit beleidsplan worden voor 

de jaren 2009, 2010 en 2011 verder uitgewerkt in de jaarlijkse 

kaderbrief en de jaarplannen van alle organisatieonderdelen. De 

Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Medische Staf zijn 

betrokken geweest bij de tot standkoming van dit beleid. De 

voortgang en de realisatie van de doelstellingen worden bewaakt 

met behulp van de interne jaarplancyclus.

Vanuit de Medische Staf zal een medisch beleidsplan worden 

ontwikkeld, dat aansluit op het strategisch beleidsplan. Dit 

medisch beleidsplan kent een nadere (medisch) inhoudelijke 

uitwerking van de hoofdlijnen uit het strategisch plan.

Raad van Bestuur

Jacques Moors

Hans Broertjes
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Missie: waar staan we voor?  

Ziekenhuis Amstelland is het eerst aangewe-

zen algemene ziekenhuis voor alle inwoners 

van de regio Amstelland en voor de Joodse 

bevolkingsgroep in Nederland.

Er wordt medisch specialistische behandeling 

en verzorging van hoogwaardige

kwaliteit geleverd door gemotiveerde mede-

werkers met een grote klantgerichtheid.

De wensen en behoeften van onze omgeving 

staan hierbij centraal. 
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In het voorgaande strategisch beleidsplan ‘Bouwen aan Beter’ 

zijn drie duidelijke hoofdzaken benoemd waarop het strategisch 

beleidsplan was gericht. 

a) Kwaliteit van zorg en veiligheid

In 2006 is gestart met de voorbereiding op de aanvraag van de 

NIAZ-accreditatie, die in 2009 zal plaatsvinden. Het kwaliteits-

bewustzijn binnen de organisatie is sterk toegenomen. Een be-

langrijk onderdeel van de NIAZ-accreditatie vormt het Veiligheids 

Management Systeem. Patiëntveiligheid zal de komende jaren 

een belangrijk thema vormen binnen het ziekenhuis.

b) Groei van adherentie

Om het eerst aangewezen ziekenhuis van de regio Amstelland 

te zijn, moet een verdere groei gerealiseerd worden. Daarvoor is 

een uitbreiding nodig van het functieaanbod. De Medische Staf 

is daarom in de afgelopen beleidsperiode uitgebreid met twee 

longartsen, een derde orthopeed, een zesde chirurg, een zesde 

anesthesioloog, een vijfde gynaecoloog, een vijfde kinderarts, een 

derde neuroloog, een vijfde radioloog en een neurochirurg. Begin 

2009 volgden nog een internist/intensivist, een derde uroloog, 

een zesde gynaecoloog en een pijnspecialist.

Op het gebied van de Spoedeisende Hulp (SEH) zijn de nodige 

stappen gezet. De samenwerkingsambities van Huisartsenpost en 

SEH zijn neergelegd in het gezamenlijke bedrijfsplan Spoedpost 

en de interne organisatie groeit stapsgewijs toe naar de open 

functie van een spoedeisende Hulp. De SEH zal begin 2010 daad-

werkelijk zijn deuren openen.

De bouw van het Gezondheidscentrum in Uithoorn is ernstig 

vertraagd, door problemen rond de verlening van de bouw-

vergunning. Wel zijn de ontwerpen klaar en is bekend welke 

zorgaanbieders zich in het Gezondheidscentrum zullen vestigen. 

Begin 2009 kwam het groene licht voor de bouwvergunning. Met 

het slaan van de eerste paal in de zomer 2009, kan het centrum 

naar verwachting begin 2011 zijn deuren openen.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben nog niet tot de vooraf 

gewenste groei geleid. Deze groei zal in de komende beleidsperiode 

plaatsvinden, onder meer door het gereedkomen van de genoemde 

grote projecten, zoals de SEH en het Gezondheidscentrum.

c) Versterking eigen vermogen

Het eigen vermogen moest worden versterkt om de weerstands-

positie van het ziekenhuis te verbeteren. De marktwerking bin-

nen de zorg ontwikkelt zich steeds verder en het is belangrijk dat 

het ziekenhuis minder afhankelijk wordt van externe financiers. 

De doelstelling dat het eigen vermogen aan het einde van de be-

leidsperiode € 5 miljoen zou moeten bedragen, werd eind 2006 al 

gerealiseerd. Begin 2007 werd Ziekenhuis Amstelland toegelaten 

tot het Waarborgfonds. 
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Wat gebeurt er om ons heen
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Kwaliteitsverhoging en kostenverlaging in de ziekenhuiswereld 

zijn landelijke thema’s. Hoewel er nog veel onzekerheden bestaan 

over de effecten van de door de landelijke politiek voorgestelde 

systeemwijzigingen, ziet Ziekenhuis Amstelland ook kansen. 

De patiënt

Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd en willen zelf ver-

antwoordelijkheid dragen voor hun gezondheid. Zij willen zelf 

keuzes maken voor de behandelend arts of de voorgelegde 

behandeling en willen meer keuzevrijheid in het zorgaanbod. Uit 

onderzoek is gebleken dat in de regio Amstelland men bereid is 

meer te betalen voor extra comfort tijdens het verblijf en voor 

het gebruik van onverzekerde zorg. Doordat mensen steeds meer 

op zichzelf gericht zijn, zal er een afname zijn van de mantelzorg 

(zorg voor naasten). Dit kan een negatief effect hebben op de 

gemiddelde verpleegduur.

Demografische ontwikkelingen

Door de vergrijzing zal het aantal ouderen (> 65 jaar) de komen-

de vijftig jaar verdubbelen. Chronische ziekten zullen aanzienlijk 

toenemen en daarmee ook de vraag naar medisch-specialistische 

zorg. 

De informatiemaatschappij

Ook op medisch inhoudelijk gebied is er sprake van een infor-

matie-explosie. Dit vraagt van zowel de organisatie als van de 

individuele hulpverlener een andere opstelling, omdat de patiënt 

zich zelf via internet goed kan voorbereiden. Informatie moet 

daarom voortdurend actueel, voorhanden en toegespitst zijn 

op de behoefte. Nieuwe communicatiemiddelen met en voor de 

patiënt zullen steeds meer hun weg vinden.

Internationalisering

De Europese regelgeving gaat uit van een vrij verkeer van men-

sen, goederen en diensten. Dit betekent dat patiënten ook in het 

buitenland zorg kunnen zoeken. Een andere trend is de multicul-

turele samenleving. In de regio Amstelland wonen relatief veel 

expats (in Nederland woonachtige, voor een buitenlandse on-

derneming werkzaam zijnde, medewerkers), waaronder mensen 

uit Japan en in toenemende mate ook uit andere delen van Azië, 

zoals Korea en India. Het is de kunst om op de juiste wijze op de 

zorgvraag van deze doelgroepen in te spelen. 

Financieel economische ontwikkelingen

Sinds begin 2009 is er door de financiële ontwikkelingen in de 

wereld, sprake van een economische krimp. De krapte op de 

arbeidsmarkt voor de zorg kan hierdoor afnemen. Aan de andere 

kant zullen de ziekenhuizen mogelijk geconfronteerd worden 

met financiële maatregelen. Dit kan een extra financiële druk op 

de ziekenhuizen tot gevolg hebben. 
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Ontwikkelingen binnen de regio

De regio Amstelland verwacht een groei van 10% van de bevol-

king in 2025 ten opzichte van 2008. Het aantal 65-plussers stijgt 

daarbinnen relatief sterk (37%). Op basis van deze groei wordt 

een toename verwacht van de zorgconsumptie. Daarnaast zullen 

er in de komende planperiode binnen de regio nog circa 3400 

woningen worden gebouwd. Hierdoor zal de bevolking in absolute 

zin toenemen en zullen zich meer jonge gezinnen vestigen.

Medisch-technologische ontwikkelingen

De snelle ontwikkeling van de medische technologie heeft ingrij-

pende gevolgen voor de diagnostische voorzieningen, de zorgver-

lening en het medisch-specialistisch beroep. Het zorgproces wordt 

steeds complexer doordat meer zorgverleners, zowel binnen als 

buiten de instelling betrokken zijn. Daarnaast vindt er een verdere 

verschuiving plaats van klinisch naar ambulant, is er uitbesteding 

van diensten die niet tot de kerntaken behoren en worden samen-

werkingsrelaties met gespecialiseerde partijen aangegaan. De ICT 

dient steeds met deze ontwikkelingen mee te groeien. 

Marktwerking en ondernemerschap

Er is een duidelijke verandering zichtbaar in de sturing van de 

zorgsector. De overheid wil de verzekeraars als concurrerende ri-

sicodragende regisseurs laten optreden. Voor de zorgverzekeraars 

zijn er op dit moment nog te weinig prikkels om de voordeligste 

partij te contracteren. Dat is jammer, want vooral de kleinere 

ziekenhuizen bieden al een groot deel van hun diensten goed-

koper aan. Daarnaast zullen verzekeraars in toenemende mate 

hun verzekerden willen sturen, door met bepaalde ziekenhuizen 

voorkeurscontracten te sluiten of toppredikaten te geven. Zie-

kenhuis Amstelland voldoet, door zijn schaalgrootte, korte lijnen 

en efficiënte bedrijfsvoering, klaar om aan deze prijsonderhande-

lingen deel te nemen.

Personele voorzieningen

Het op peil houden van de personele formatie is moeilijk. Dat 

komt door het grote aantal gezondheidszorgvoorzieningen, de 

bevolkingsopbouw en de relatief hoge woonkosten in de regio. 

Bovendien vergrijst het huidige personeelsbestand en dat zorgt 

voor knelpunten in de bezetting. Dit zal vooral merkbaar worden 

op de niveau’s 4 en 5 binnen het verpleegkundig beroep en bij de 

verpleegkundige ondersteunende specialistische functies.

Ontwikkelingen in de AWBZ en Zorgverzekeringswet

Binnen het verzekerde pakket zullen overhevelingen plaatsvinden 

van het verzekerde basispakket naar de aanvullende verzekering. 

Ook zal een overheveling plaatsvinden 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.
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Het vergroten van de adherentie en daarmee groei binnen de 

regio, blijft het centrale thema. Het ziekenhuis richt zich daarbij 

op de behoefte vanuit de regio. Er zijn volop kansen in de mense-

lijke maat. We kunnen ons onderscheiden van de grote collega-

instellingen in de buurt door het bieden van betaalbare kwaliteit 

en persoonlijke aandacht. Aangeboden in een logistiek goed 

georganiseerd en efficiënt werkend ziekenhuis. Daarnaast blijft 

het noodzakelijk de vermogenspositie verder te verbeteren, de 

kostenefficiëntie binnen de organisatie te verhogen en de inzet 

van ondersteunende ICT te optimaliseren. 

Klantgerichtheid en veilige zorg

Medewerkers vertegenwoordigen het ziekenhuis in de contacten 

met de patiënt, hun familie en vrienden. Het is belangrijk dat zij 

zich bewust zijn van die rol. Organisatieonderdelen en afdelin-

gen werken voortdurend aan vernieuwingen en verbeteringen. 

Klantgerichtheid zal een vast onderwerp in de werkoverleggen 

en jaargesprekken zijn. De kwaliteit van de geleverde zorg moet 

goed zijn. Dat geldt voor de totale zorg. Vanuit het gezichtspunt 

van de klant horen daar bejegening, bereikbaarheid, parkeren en 

voeding vanzelfsprekend bij. 

Veiligheid is een belangrijk thema in de komende beleidsperiode. 

Er zijn een projectorganisatie en een veranderteam ingesteld 

om een Veiligheids Management Systeem op te zetten. Medio 

2009 wordt door de NIAZ het accreditatiebezoek afgelegd en het 

streven is het certificaat te behalen. Het Veiligheids Management 

Systeem zal in de accreditatie worden meegenomen. 

Ondernemerschap en regionale verankering

De laatste onderdelen van een jarenlang en intensief bouwpro-

gramma zullen hun einddoel bereiken. Hiermee kan het uitbrei-

den van het functiepakket gerealiseerd worden. In 2010 zal het 

ziekenhuis een Spoedeisende Hulp openen. Daarin zal worden 

samengewerkt met de Huisartsenpost achter één loket. Medio 

2009 wordt eindelijk gestart met de bouw van het Gezondheids-

centrum op de grens van Uithoorn en Aalsmeer. 

Bij een sterke regionale verankering past een goede en sterke 

samenwerkingsrelatie met de huisartsen. Zij zijn en blijven de 

belangrijkste verwijzers naar het ziekenhuis. Met het Artsenla-

boratorium van Amstelland (AvA) worden intensieve gesprekken 

gevoerd over het samenvoegen van de productielaboratoria tot 

een nieuw laboratorium. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 

2010. In de samenwerking met het VUmc moet in 2009 een aan-

tal projecten van start gaan. Ook met andere ziekenhuizen in de 

regio vindt samenwerking plaats of wordt dit besproken.

Met de zorginstellingen rondom het ziekenhuis vinden bespre-

kingen plaats over samenwerking. De samenwerking binnen het 

Joods Zorgcircuit wordt voortgezet. Binnen het Joods Zorgcir-

Wat gaan we doen



11

cuit 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 samenwerkingsverband. Ook wordt bezien of 

het meedoen in een gemeenschappelijk distributiecentrum van 

voordeel kan zijn.

Nieuwe functies kunnen een aantrekkelijke aanvulling vormen 

voor het ziekenhuis. Te denken valt aan plastisch chirurgie, 

pijnbestrijding (gestart in februari 2009 in samenwerking met de 

maatschap anesthesie van het Diaconessenhuis in Utrecht) en ge-

riatrie. Deze functies zijn passend in de vraag naar zorg vanuit de 

omgeving. In 2008 is het ziekenhuis gestart met de eerste private 

organisatievorm, de AmstelClinic Dermatologie. Het ziekenhuis 

wil in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende 

vakgroepen deze vorm van dienstverlening uitbreiden. 

Organisatiegezondheid

De bestaande cultuur binnen de organisatie wordt verder omge-

zet naar meer ondernemerschap en resultaatgerichtheid, waar-

binnen men elkaar kan en mag aanspreken. Er wordt gewerkt 

aan een organisatie(structuur) die effectiever wordt.Bij organi-

satiegezondheid hoort ook een verdere versterking van het eigen 

vermogen. Omdat het versterken van het vermogen met de zeer 

beperkte marges in de exploitatie traag verloopt, blijft dit in een 

markt met toenemende risico’s een punt van aandacht. Helemaal 

in een tijd dat de financieel economische situatie is verslechterd 

door de landelijke situatie en dreigende generieke kortingen.

Welke zorg thuishoort bij een ziekenhuis met een bepaalde om-

vang en welke zorg niet, blijft aandachtspunt van organisatie en 

Medische staf. In het vorige strategisch- en medisch beleidsplan 

is reeds geconstateerd dat bepaalde vormen van zorg niet thuis-

horen in een algemeen ziekenhuis. Op deze onderdelen werkt 

het ziekenhuis nauw samen met de centra in de regio, zodat de 

verwijzing soepel verloopt en de zorg aan de patiënt naadloos 

aansluit. 
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Ziekenhuis Amstelland wil een ondernemende en prestatiege-

richte organisatie zijn en dat vraagt een duidelijk herkenbare 

leiderschapsstijl waarbinnen ondernemerschap, klantgerichtheid, 

resultaatgerichtheid en mensgerichtheid toetsbare elemen-

ten zijn in de dagelijkse aansturing van de organisatie. Daarbij 

moeten de leidinggevenden zorgen voor een goed werkklimaat 

binnen hun organisatorische eenheid.

Besturingsfilosofie

De besturing van het ziekenhuis kenmerkt zich door het hebben 

van korte lijnen. Daarmee kan het ziekenhuis zich onderscheiden 

in een regio waarin zich vooral grote academische centra, top-

klinische en categorale ziekenhuizen bevinden. Het is goed om 

dit unieke element in het kader van boeien, binden en behouden 

vast te leggen in de besturingsfilosofie van het ziekenhuis. Het 

aanbrengen van meer structuur zal blijvende aandacht krijgen 

zonder dat dit zal leiden tot overdreven regelgeving.

Organisatie van de ziekenhuiszorg

Vooralsnog is de overheid voornemens een wetswijziging door te 

voeren die het in 2012 mogelijk moet maken 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 an-

dere organisatiestructuur? Ook moet onderzocht worden of het 

de voorkeur verdient bepaalde specialismen of ingrepen buiten 

de reguliere stichtingsvorm te organiseren en deze te organiseren 

via zelfstandige onderdelen die facilitair worden ondersteund 

door het ziekenhuis. Ook andere vraagstukken spelen een rol. 

Deze vragen hoeven niet volledig beantwoord te zijn in 2011, 

maar het is wel belangrijk dat richting wordt gekozen.

Betrokkenheid medische staf 

Medisch specialisten moeten zo goed mogelijk betrokken blijven 

bij de organisatorische ontwikkelingen binnen het ziekenhuis. 

De complexer wordende wet- en regelgeving vraagt om het 

opzetten van management development trajecten voor medische 

specialisten over ziekenhuisfinanciering, organisatie, ziekenhuis-

systemen, beleidscyclus, strategie en P&O beleid.

Leiderschap
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Kwaliteitssysteem

Medio 2009 krijgt het ziekenhuis een accrediatiebezoek van het 

NIAZ. Werken binnen een kwaliteitssysteem houdt in dat de in 

het ziekenhuis gehanteerde protocollen dan op orde zijn en er 

ook toetsbaar naar gehandeld wordt. De accreditatie zal gericht 

zijn op het kwaliteitssysteem én het Veiligheidsmanagementsy-

steem. Het laboratorium is reeds CCKL geaccrediteerd en het is 

belangrijk deze accreditatie te behouden. In de samenwerking 

met het Artsenlaboratorium zal de kwaliteitsaccreditatie een 

belangrijk aandachtspunt zijn.

Patiëntveiligheid en VMS

Om de patiëntveiligheid in Nederland te verbeteren is afge-

sproken dat alle ziekenhuizen werken met een gecertificeerd 

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Kern van het VMS is het 

inventariseren van risico’s en het vastleggen van maatregelen 

om risico’s te beheersen en kwaliteit van zorg voortdurend te 

verbeteren. Onderdeel van het VMS is het Veiligheidsprogramma 

‘Voorkom schade, werk veilig’. De doelstelling van het veiligheids-

programma is de mogelijk vermijdbare schade in de Nederlandse 

ziekenhuizen met 50% terug te brengen.

Veiligheid dient bespreekbaar te worden gemaakt, incidenten 

worden gemeld en er wordt inzichtelijk gewerkt volgens richt-

lijnen en protocollen. Het behalen van het VMS-certificaat sluit 

aan op de doelstelling in 2009 de NIAZ accreditatie te behalen. 

Samenwerking met huisartsen, verloskundigen en in de keten

•	 De	relatie	met	de	verwijzers	in	de	eerste	lijn	is	van	groot	

belang. Vooral op gebied van digitale communicatie met de 

huisartsen valt de komende jaren de nodige verbetering te 

bereiken. De bestaande overleggen met de huisartsen en de 

bij- en nascholingsdagen (Amstelland dagen) worden geconti-

nueerd. Belangrijke samenwerkingsprojecten met de huisart-

sen zijn de Spoedpost en het Gezondheidscentrum Uithoorn.

•	 In	2007	is	door	het	ziekenhuis,	maatschap	gynaecologie	en	de	

eerste lijns verloskundige praktijken in de regio een geza-

menlijk prenataal screeningscentrum (SAM&) opgezet. Dit 

gebeurde in samenwerking met en de eerste drie jaar onder 

beheer van de STBN. Besloten dient te worden op welke wijze 

deze samenwerking zal worden gecontinueerd.

•	 Met	de	verpleeg-	en	verzorgingshuizen	in	de	regio	zullen	de	

samenwerkingsrelaties worden geïntensiveerd en waar moge-

lijk geformaliseerd. Ook met de GGZ en psychiatrie zal samen-

werking verbreed kunnen worden, mede door de toenemende 

dwarsverbanden tussen de somatische en psychosociale zorg. 

•	 De	samenwerking	tussen	het	Artsenlaboratorium	Amstel-

land en het ziekenhuis-laboratorium dient per 1 januari 2010 

gerealiseerd te zijn. 

Management van Processen
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Spoedeisende Hulp en de Spoedpost

Begin 2010 zal de SEH worden geopend en dan zal in de avond, 

weekend en nacht nauw worden samengewerkt met de HAP. Er 

is één loket en op basis van onderlinge triage-afspraken komt de 

patiënt op de juiste plek. De komst van de SEH vraagt bekend-

heid en goede samenwerkingsafspraken in de acute zorgketen. In 

het bijzonder met de meldkamer, ambulancediensten, trauma-

centra en afdelingen SEH van de omliggende ziekenhuizen. 

Gezondheidscentrum

In 2009 wordt de eerste paal geslagen en kan de lang gewenste 

bouw van het Gezondheidscentrum in vervulling gaan. De inhou-

delijke samenwerking binnen het centrum zal worden uitgewerkt. 

Opening zal naar verwachting plaatsvinden begin 2011.

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 samen-

werking op een aantal deelonderwerpen getekend. In 2009 zullen 

daar mogelijk een aantal nieuwe onderwerpen bijkomen. Naar de 

toekomst moet helder worden, welke zorg behoort in een alge-

meen ziekenhuis en welke niet. Daarnaast moet duidelijk worden 

met wie we op welke terreinen samenwerken.

Procesinnovaties

In 2009 wordt TOC (theory of constraints) ingevoerd. Een metho-

diek waarmee een verlaging van de verpleegduur wordt verwacht 

van 20%. Dat is nodig omdat Ziekenhuis Amstelland een relatief 

lange verpleegduur kent in vergelijking met soortgelijke zieken-

huizen. Ook de Presentatiekamer/Spoedeisende Hulp wordt in 

deze procesinnovatie meegenomen. Op de operatieafdeling wordt 

een aantal verbeteringen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. Het 

betreft het verrichten van bepaalde operaties in een behandelka-

mersetting in plaats van op een relatief duurdere OK-locatie.

Marketing en nieuwe vormen van dienstverlening

Door de toenemende marktwerking moet het ziekenhuis haar 

‘producten’ en haar ‘merk’ beter ‘verkopen’. Naamsbekendheid 

wordt van toenemend belang. Het ziekenhuis moet weten wat de 

klantenkring vraagt en verwacht. Dit geldt zowel voor individuele 

klanten als voor zorgverzekeraars, bedrijven, gemeenten enz.. 

Een mogelijk nieuwe loot aan de stam is 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 internationalise-

ring merkbaar dat andere bevolkingsgroepen een beroep doen 

op (onderdelen) van ziekenhuiszorg en diagnostiek. Ziekenhuis 

Amstelland zal, gezien de concurrentie in de regio, haar aanbod-

gerichte organisatie moeten ombuigen naar een vraaggerichte 
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benadering. De vraag van de verzekeraars, patiënten en bedrijfs-

leven kunnen niet genegeerd worden. De schaalgrootte en korte 

lijnen lenen zich hiervoor uitstekend.

Klantgerichtheid

Klantvriendelijkheid, service en bejegening zijn sleutelwoor-

den voor de manier waarop alle medewerkers van Ziekenhuis 

Amstelland zich opstellen naar patiënten, bezoekers, leveranciers, 

collega-instellingen en verwijzers en interne klanten. In de ko-

mende periode wordt hierop nadrukkelijk de aandacht gevestigd.

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

In 2009 en 2010 is een verdere voortgang in de ontwikkeling 

van het EPD voorzien door uitbreiding met de mogelijkheden tot 

basisregistratie, ordercommunicatie en uitbreiding van het aantal 

werkplekken. De eerste resultaten van de verbeterde efficiency 

door het EPD zullen zichtbaar moeten worden. Daarnaast worden 

onderdelen van het apotheeksysteem geïmplementeerd. Ook zal 

voor 1 juli 2009 het BSN (Burger Service Nummer) geïmplemen-

teerd zijn. ICT wordt gezien als middel voor noodzakelijke proce-

sinnovaties om tot een hogere efficiency te komen. De verdere 

automatisering van de organisatie is de sleutel tot het verhogen 

van de arbeidsproductiviteit en daarmee het verhogen van de ef-

ficiëntie maar ook de kwaliteitsondersteuning in het ziekenhuis. 

Een inhaalslag is van groot belang.
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Ziekenhuis Amstelland wil een goede en aantrekkelijke werkge-

ver zijn voor de medewerkers. Het aantrekken en behouden van 

voldoende en kwalitatief hoogwaardig personeel is een punt 

van aandacht. Binden, boeien en behouden vormt het devies dat 

vertaald moet worden in feitelijk handelen.

Boeien

De arbeidsmarkt verandert. In 2009 zullen nieuwe wervingsbron-

nen/methoden worden ingezet. Intern zal het selectiebeleid 

worden aangepast (eenduidige methode van selecteren, aantal 

rondes, assessments, re-integratiekandidaten en dergelijke).

Binden en behouden

Er zijn voldoende mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. De 

bij- en nascholing moet toegesneden zijn op de wensen van de 

werknemers en de behoefte van het ziekenhuis. Leidinggevenden 

moeten oog hebben voor het maken van een goede werksfeer. 

We kunnen pas goed voor onze patiënten zorgen als we ook goed 

zorgen voor ons personeel. 

Een ondernemende opstelling

Klantgericht zijn en tegelijkertijd kostenbewust werken kan het 

ziekenhuis een voorsprong geven op de concurrerende markt. 

Medewerkers en medisch specialisten moeten zich er steeds meer 

van bewust zijn dat Ziekenhuis Amstelland excelleert op gebied 

van klantvriendelijk werken.

Levensfasebewust personeelsbeleid

Levensfasebewust personeelsbeleid vormt één van de instru-

menten om de inzetbaarheid van alle medewerkers te vergroten. 

Levensfase bewust personeelsbeleid is inmiddels geïntegreerd in 

de jaargesprekken.

Opleidingsbeleid

Opleiden is nog te veel gericht op het verwerven van vaardighe-

den voor individuele medewerkers en te weinig in relatie tot de 

gestelde organisatiedoelen. In de komende beleidsperiode zal het 

opleidingsbeleid van het ziekenhuis verder vorm krijgen.

Management van medewerkers
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Ziekteverzuimbeleid

Streven is het verzuimcijfer zo laag mogelijk te houden, onder 

het gemiddelde binnen de ziekenhuiszorgsector. In 2008 is 

opnieuw beleid geformuleerd waardoor het accent is komen te 

liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, lijn-

verantwoordelijkheid, preventie en frequent verzuim. Er worden 

in 2009 beleidsinstrumenten geïntroduceerd die de lijnorganisa-

tie meer ondersteunen in de uitvoering van het ziekteverzuim-

beleid.

Vrijwilligers

Binnen het ziekenhuis zijn vele vrijwilligers actief ten behoeve 

van de patiëntenzorg. Er wordt groot belang gehecht aan het 

vrijwilligersbeleid, omdat hiermee extra service en aandacht kan 

worden geboden aan patiënten.
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Noodzakelijke versterking eigen vermogen

De wijzigingen in ziekenhuisbekostiging leiden de komende 

jaren tot grotere risico’s voor de gehele zorgsector. Daarom is 

een verdere versterking van het eigen vermogen noodzakelijk. 

Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2007 10,5% van de omzet. 

Doelstelling is in het begin van de beleidsperiode 2009 - 2011 tot 

een opbouw van minimaal 15% te komen. 

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 polikli-

nisch behandelen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de verdeling 

van de kosten binnen het ziekenhuis. 

Planning en control

Op tijd aangeleverde en volledige managementinformatie is on-

misbaar voor de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. De ingezette 

verbeteringen in de afgelopen jaren dienen ook in de komende 

beleidsperiode voortgezet te worden. Met gebruik maken van 

de mogelijkheden van ICT wil Ziekenhuis Amstelland de infor-

matievoorziening verbeteren en versnellen. Gegevens kunnen zo 

gebruikt worden in overleg en voor informatie aan publiek en 

verzekeringsmaatschappijen.

Bouw, kapitaallasten en huisvesting

Door wijziging in de financiering krijgen de ziekenhuizen die 

omvangrijk (ver)nieuwbouwd hebben, te maken met kosten die 

niet meer vergoed dreigen te worden. Ziekenhuis Amstelland is 

van mening dat –gezien de gekozen strategie uit te groeien tot 

preferent algemeen ziekenhuis voor de regio- het voorgenomen 

bouwplan doorgang moet vinden. 

In 2008 is dan ook gestart met de laatste bouwfase in Amstel-

veen: het behandelcentrum. Hierin bevinden zich de scopieafde-

ling, de spoedpost (met SEH en HAP), de ziekenhuisapotheek en 

de dienstenapotheek van de lokale apothekers. Na afronding van 

deze fase zijn de grootscheepse verbouwingen in Amstelveen 

afgerond en is nagenoeg het gehele ziekenhuis vernieuwd.

In Uithoorn staat de bouw van het gezondheidscentrum ge-

pland. Verder vinden beperkte verbouwingen plaats binnen het 

ziekenhuis om de toegenomen activiteiten maximaal te kunnen 

faciliteren.

Het delen van ruimten door medewerkers en medisch specialis-

ten zal meer en meer aan de orde zijn. Bedrijfstijdverlenging en 

delen van ruimten maken een intensiever en daardoor efficiënter 

gebruik van de infrastructuur mogelijk.

Management van middelen
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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 verrich-

tingen).Invoering van de structuur zal daarom voor veel registre-

rende medewerkers een veranderde werkwijze betekenen. 

Cashflowmanagement

De ingezette marktwerking, die wordt versterkt door de krediet-

crisis, resulteert erin dat de sturing op werkkapitaal belangrijker 

wordt voor ziekenhuizen. Tot op heden werd vooral op exploita-

tieresultaat en eigen vermogen gestuurd. 

Samenwerking inkoop

Met enkele ziekenhuizen uit de omgeving vindt onderzoek plaats 

naar het opzetten van een regionaal distributiecentrum met als 

doel een nog doelmatigere en effectievere inkoop en magazijn. 

Daarnaast is er concrete planvorming te komen tot een samen-

werkingsverband met het Waterland Ziekenhuis en het Rode 

Kruis Ziekenhuis op het gebied van strategische inkoop. Hiermee 

worden betere inkoopresultaten (tot 15%) beoogd.



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

aansprekend, resultaatgericht en tijdsgebonden) geformuleerd.

Waardering door klanten en partners

•	 De	wachttijden	voor	alle	specialismen	(zowel	voor	de	poli-

kliniek als de behandeling) vallen uiterlijk 2010 binnen de 

Treeknormen. In 2010 zijn de vakgroepen die nu nog wacht-

tijden hebben, oogheelkunde, orthopedie, cardiologie, interne 

geneeskunde en KNO, dusdanig versterkt dat patiënten binnen 

aanvaardbare normen terecht kunnen.

•	 De	doelstelling	voor	telefonische	bereikbaarheid	binnen	de	

geaccepteerde wachttijd bedraagt in 2009 80%.

•	 Digitale	communicatie	met	de	huisartsen	over	diagnostische	

uitslagen en specialistenbrieven is in 2011 volledig geïmple-

menteerd.

•	 Het	aantal	klachten	over	voeding	en	parkeren	is	in	2011	met	

50% gedaald.

•	 Er	wordt	in	2009	een	nulmeting	gedaan	naar	de	naamsbe-

kendheid van het ziekenhuis.

•	 Ziekenhuis	Amstelland	is	voorkeursaanbieder	van	tenminste	

twee zorgverzekeraars voor tenminste twee behandelingen.

•	 In	2010	zal	een	presentatiegarantie	voor	het	verzorgingsge-

bied worden aangeboden.

Waardering door medewerkers

•	 Doelstelling	voor	2009	is	dat	minstens	90%	van	de	medewer-

kers een jaargesprek heeft gehad. 

•	 Er	wordt	in	2009	een	geactualiseerd	opleidingsbeleid	gefor-

muleerd.

•	 In	2009	dient	het	verzuim	te	zakken	naar	5%.	Aan	het	einde	

van de komende planningsperiode (t/m 2011) moet het ver-

zuimpercentage gezakt zijn naar 4%.

•	 Klantgerichtheid	is	als	thema	in	de	jaargesprekken	ingevoerd.
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Waardering door maatschappij

•	 In	2009	behaalt	Ziekenhuis	Amstelland	de	NIAZ	accreditatie.	

•	 Tegelijkertijd	met	de	accreditatie	door	het	NIAZ	wordt	het	

Veiligheidsmanagementsysteem geaccrediteerd. Ziekenhuis 

Amstelland behaalt in 2009 het VMS-certificaat.

•	 De	aandacht	voor	de	IGZ	indicatoren	is	verder	toegenomen,	

zowel voor de registratie als voor de inhoudelijke procesver-

beteringen. In 2010 zullen de indicatoren onderdeel worden 

van de reguliere Planning & Control cyclus door opname in de 

kwartaalrapportage.

•	 In	2011	bestaat	voor	de	Raad	van	Bestuur	duidelijkheid	over	

de gewenste rechtspersoon.

Eindresultaten

•	 In	2011	bestaat	er	een	oriëntatie	van	110.000	inwoners	(adhe-

rentie) op Ziekenhuis Amstelland. 

•	 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.

•	 Het	eigen	vermogen	bedraagt	15%	van	de	totale	omzet.

•	 De	Spoedeisende	Hulp	is	in	2010	geopend.

•	 Het	Gezondheidscentrum	in	Uithoorn	is	gerealiseerd.

•	 Met	het	Artsenlaboratorium	voor	Amstelland	is	een	gezamen-

lijk laboratorium opgericht per 1 januari 2010.

•	 Medio	2009	is	er	een	nieuw	medisch	beleidsplan	geschreven	

waarin het profiel van het ziekenhuis en wat er verstaan 

wordt onder high volume en low costs, nader is vastgelegd.
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Productie

Afdeling Communicatie Ziekenhuis Amstelland

communicatie@zha.nl

Druk

Hegadruk Den Haag

Oplage

700

publicatie

mei 2009

Ziekenhuis Amstelland

Laan van de Helende Meesters 8

1186 AM Amstelveen

www.ziekenhuisamstelland.nl

Aangenaam dichtbij.

Boeien - Binden - Behouden

De  verkorte versie van het Strategisch beleidsplan van Ziekenhuis Amstelland 2009 - 2011


