
Strategisch beleidsplan
2012 - 2014

GROEI DOOR VERBINDING



2

Voorwoord

‘Groei door verbinding’ is de opvolger van het strategisch beleids-

plan ‘Boeien, Binden, Behouden’. Groei door verbinding geeft de 

richting aan waar Ziekenhuis Amstelland de komende drie jaar 

naar toe werkt. De looptijd is kort gehouden omdat de ontwik-

kelingen binnen de gezondheidszorg en vooral de ziekenhuiszorg 

elkaar snel opvolgen. Voor de totale organisatieontwikkeling is er 

natuurlijk wel een langere termijn visie. De grote lijn blijft gericht 

op het vervullen van de rol van eerst aangewezen algemeen 

ziekenhuis voor de regio Amstelland en voor Joods Nederland. 

Visie en doelstellingen uit dit beleidsplan worden in de komende 

jaren verder uitgewerkt in de jaarlijkse kaderbrief en de jaarplan-

nen van alle organisatieonderdelen. Ondernemingsraad, Cliënten-

raad en Medische Staf zijn daarbij nauw betrokken. Wanneer het 

nodig is worden plannen ter advisering voorgelegd. De voortgang 

en realisatie van deze doelstellingen worden bewaakt met behulp 

van de interne jaarplancyclus.

Het Managementteam, waarin de Medische Staf deelneemt, 

heeft in de periode juni/juli 2011 een SWOT-analyse opgesteld 

en de kaders voor het nieuwe beleid uitgezet. Ook de Raad van 

Toezicht heeft stilgestaan bij de beleidskoers van Ziekenhuis 

Amstelland. Nieuw is dat de Medische Staf geen afzonderlijk 

medisch beleidsplan meer samenstelt, maar dat het deel uitmaakt 

van het totale strategische beleidsplan van het ziekenhuis. Er is 

een hoofdstuk aan het medisch beleid gewijd.

Raad van Bestuur

Jacques Moors

Hans Broertjes
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Missie: waar staan we voor?  

Ziekenhuis Amstelland is het eerst aangewezen 

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 medewerkers met een grote 

klantgerichtheid. De wensen en behoeften van 

onze omgeving staan hierbij centraal. 



‘Boeien, Binden en Behouden’ bevatte drie duidelijke pijlers 

waarop het strategisch beleidsplan was gebouwd. 

1. Klantgerichtheid en veiligheid

Ziekenhuis Amstelland wil bekend staan als een klantgericht zie-

kenhuis. De menselijke maat, de korte lijnen en de hoge service 

zijn onderscheidende elementen. Met de campagne ‘Aangenaam 

dichtbij’ heeft Ziekenhuis Amstelland deze kernwaarden neerge-

zet. Medewerkers en specialisten zijn zich er van bewust dat zij 

het hele ziekenhuis vertegenwoordigen in de contacten met de 

patiënt. Eind 2010 is een imago-onderzoek gehouden onder de 

bevolking van Amstelland en het ziekenhuis blijkt goed bekend 

in de regio.

Er is een projectorganisatie gevormd en een veranderteam inge-

steld om een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in te voeren. 

Daarnaast kreeg ook informatieveiligheid vorm. Binnen het 

ziekenhuis is verder gebouwd aan het kwaliteits- en veiligheids-

systeem om de NIAZ-accreditatie binnen te halen.

2. Ondernemerschap en regionale verankering

Om het eerst aangewezen algemene ziekenhuis voor de regio te 

kunnen zijn vond er een intensief (ver)bouwproject plaats dat 

in 2011 werd afgesloten. In april 2010 is een Spoedeisende hulp 

(SEH) geopend, waarin Ziekenhuis Amstelland samenwerkt met 

Huisartsenpost Amstelland (HAP). In 2011 werd het gezondheids-

centrum op de grens van Uithoorn en Aalsmeer geopend. Ook 

hier is de samenwerking met de huisartsen belangrijk en het cen-

trum blijkt uniek in Nederland door zijn omvang en het aantal 

zorgaanbieders. De samenwerking tussen de eerste en tweede lijn 

in één gebouw werkt goed. Belangrijk, want huisartsen en ver-

loskundigen zijn de belangrijkste verwijzers naar het ziekenhuis. 

Met de eerstelijnsverloskundigen worden plannen voorbereid 

voor een gezamenlijk geboortecentrum.

De regionale verankering blijkt een steeds groter feit te wor-

den. Het klinische marktaandeel (dagopnames en meerdaagse 

opnames) van Ziekenhuis Amstelland is in 2010 met maar liefst 

6,7% toegenomen en het poliklinische marktaandeel met 8%. De 

gewenste oriëntatie van de bevolking van 110.000 tot 115.000 

komt steeds dichterbij te liggen.

Ziekenhuis Amstelland werkt voortdurend aan het verbeteren van 

processen en het zoeken naar een passend zorgaanbod. Voorbeel-

den van nieuwe zorgdiensten binnen de muren of op het terrein 

zijn het dialysecentrum (samenwerkingsverband VUmc en Stich-

ting Carenalis), de spreekuren Klinische Genetica door VUmc, de 

pijngeneeskunde en de Japan Desk. Met het Spaarne Ziekenhuis 

wordt samengewerkt op het gebied van plastische chirurgie bij 

mammaoperaties. De neurochirurgen van het Slotervaartzieken-

huis gaan rughernia’s verzorgen binnen Ziekenhuis Amstelland.

Terugblik 2009 - 2012
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3. Interne organisatie en resultaatgerichtheid

Ziekenhuis Amstelland werkt naar een ondernemings- en re-

sultaatgerichte organisatie door efficiënter en klantgerichter te 

werken en vernieuwende producten aan te bieden. Dit vraagt een 

doelgerichte, herkenbare en mensgerichte leiderschapsstijl die 

zorgt voor een goed werkklimaat binnen de afdeling. Het leiding-

gevende kader van Ziekenhuis Amstelland wordt begeleid bij het 

ontwikkelen van deze gewenste stijl.

Bij organisatiegezondheid hoort ook een versterking van het 

eigen vermogen. Het opbouwen van vermogen met de zeer be-

perkte marges in de exploitatie verloopt stapsgewijs en dit heeft 

aandacht. Ondanks de druk op de financiële positie van zieken-

huizen, was Ziekenhuis Amstelland in staat het weerstandsver-

mogen in 2009 met 0,6% te verhogen en in 2010 met 0,2%. Het 

weerstandsvermogen bedraagt eind 2010 15,2%. 

Door wetenschappelijke verenigingen, overheid en inspectie 

wordt discussie gevoerd over het aantal uit te voeren verrichtin-

gen. Ziekenhuis Amstelland heeft in de afgelopen beleidsperiodes 

al keuzes gemaakt en er zijn behandelingen afgestoten. Voor de 

diagnostiek en nazorg van deze behandelingen wordt intensief 

samengewerkt met gespecialiseerde centra in de regio. Ook de 

komende jaren zal, in samenspraak met de Medische Staf, het 

functieprofiel zich verder ontwikkelen. 
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Het is nog onduidelijk hoe het landschap van wet- en regelge-

ving en financiering er precies uit gaat zien de komende jaren. 

Onveranderd is het politieke voornemen om kwaliteitsverhoging 

te realiseren bij een verdere kostenverlaging. Ziekenhuis Amstel-

land neemt in ieder geval zelf de regie in handen en vaart zijn 

eigen koers. Het (recente) verleden heeft laten zien dat de inge-

zette weg zijn vruchten afwerpt. Patiënten zijn bovengemiddeld 

tevreden over het ziekenhuis en de marktaandelen zijn gestegen.

Ontwikkelingen in de samenleving en regio

Het ziekenhuis speelt in op ontwikkelingen in de regio. Patiënten 

worden mondiger en willen zorg op maat. Door de individualise-

ring zal mantelzorg afnemen en dat kan de gemiddelde verpleeg-

duur verhogen. De klacht- en claimcultuur kan toenemen en het 

ziekenhuis zal vaker in gesprek moeten gaan met de patiënt. De 

bevolking in de regio kent een relatief hogere inkomensklasse. 

Aangenomen wordt dat wanneer het inkomen van mensen stijgt, 

zij bereid zijn meer uit te geven aan onverzekerde zorg en de 

wijze van verblijf. Merkbaar is dat patiënten wennen aan het feit 

dat niet alle zorg meer tot het verzekerde pakket behoort. Het 

verder ontwikkelen van het aanbod onverzekerde zorg (via de 

AmstelClinic) biedt een kans.

Demografische ontwikkelingen

Het aantal ouderen (> 65 jaar) verdubbelt de komende 50 jaar. 

Chronische ziekten en co-morbiditeit nemen hiermee toe en 

daarmee de vraag naar medisch-specialistische zorg. In de regio 

Amstelland speelt de vergrijzing zelfs in een sterkere mate dan 

landelijk gemiddeld het geval is. Prognoses geven aan dat de 

bevolking in de vier gemeentes die behoren tot het directe verzor-

gingsgebied (Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn) 

zullen groeien tot ruim 158.000 inwoners. Een groei van 4% in 

2015 ten opzichte van 2010. Het aantal 65-plussers zal in 2015 

met 12% zijn toegenomen. Binnen de totale bevolking maken zij 

dan 18% uit van de populatie. De groei van het aantal 65-plussers 

neemt na 2020 enorm toe, namelijk in 2025 met 30% en in 2040 

zelfs met 61% ten opzichte van 2010. In 2040 is een kwart van de 

bevolking ouder dan 65 jaar. 

De informatiemaatschappij

De patiënt heeft, door de enorme aandacht in de media voor 

gezondheidszorg, een toegenomen informatiebehoefte. Dat 

vraagt van zowel de organisatie als van de hulpverleners een an-

dere opstelling. Informatie dient voortdurend actueel en gericht 

te zijn op de behoefte. Nieuwe communicatiemiddelen, zoals 

social media en digitale patiënttevredenheidsenquêtes worden 

toegepast in Ziekenhuis Amstelland. Het wordt in 2012 mogelijk 

een afspraak te maken via de website. Patiënteninformatie is 

te vinden via de website van het ziekenhuis. E-health zal zijn 

intrede doen. Bij het nadenken over de toekomstige inrichting 
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van ziekenhuiszorg en de organisatie van medisch-specialistische 

zorg worden deze ontwikkelingen meegenomen. 

Internationalisering

In de regio Amstelland wonen relatief veel expats. Deze medewerkers 

van buitenlandse ondernemingen komen vooral uit Japan en in toene-

mende mate uit andere delen van Azië, zoals China, Korea en India. 

Ziekenhuis Amstelland wil ook voor deze mensen het zorgaanbod af-

stemmen. Het faciliteren van de Japanse keuringen en de Japan Desk 

zijn hiervan voorbeelden. Nieuw is de toetreding van buitenlandse 

zorgaanbieders op de Nederlandse zorgmarkt. Belangrijk is de concur-

rentiepositie van het ziekenhuis onder de loep te nemen.

Spreiding en concentratie

De discussie over concentratie en spreiding van ziekenhuiszorg 

is in een stroomversnelling terecht gekomen. De veronderstelling 

dat alle ziekenhuizen in Nederland hetzelfde doen is onjuist. In 

het verleden heeft Ziekenhuis Amstelland al besloten complexe, 

weinig voorkomende aandoeningen door te sturen naar andere 

ziekenhuizen. Het gaat om blaasverwijderingen, longchirurgie, 

behandelingen van acute leukemieën, bariatrische chirurgie, 

trombolyse bij CVA-patiënten. De begeleiding en nazorg kan vaak 

wel in Ziekenhuis Amstelland plaatsvinden. Ziekenhuis Amstelland 

vraagt zich voortdurend af hoe om te gaan met de verschillende 

diagnosegroepen: behouden, solitair uitbouwen of samenwerking 

zoeken. Zelfs het beëindigen van bepaalde activiteiten behoort tot 

de mogelijkheden. De discussie wordt in nauwe samenspraak met 

de Medische Staf gevoerd.

Zorginhoudelijke ontwikkelingen

De maatschappij stelt hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid van 

de zorg. Van de zorgverlener wordt gevraagd duidelijk te maken 

op welke manier zij de zorg levert. De patiënt wil zeggenschap 

over zijn zorgproces, wil maatwerk, wil meer informeel contact 

en meer privacy. De patiënt gaat kiezen wie de beste zorg levert. 

Naast de bronnen die hij kan raadplegen via moderne media, is 

ook bekend dat hij zich laat leiden door de mening van de huis-

arts en de ervaringen van personen uit het sociale netwerk. 

Leefstijladvies en preventie worden belangrijke instrumenten om 

de kosten van de gezondheidszorg te laten dalen en de kwaliteit 

van leven en de levensverwachting te verbeteren. Dit geldt zeker 

voor de steeds groter wordende groep chronische zieken. Een 

zichtbaar gevolg hiervan is dat verantwoordelijkheden en budget 

naar de 1e lijn worden overgeheveld. Zorgverzekeraars kopen 

specifieke zorgprogramma’s in; projecten waarbij samenwer-

kingsafspraken tussen 1e en 2e lijn zijn gemaakt. Voorbeelden 

hiervan zijn de zorg voor diabetes, Parkinson, COPD en hartfalen. 

Een naadloze samenwerking tussen alle partijen moet er voor 

zorgen dat de patiënten optimaal worden geholpen.
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Medisch-technologische ontwikkelingen

Technologische vernieuwingen in de gezondheidszorg geven een 

extra impuls aan de behandelmogelijkheden voor alle patiënten-

groepen. Het is voor individuele ziekenhuizen financieel niet mo-

gelijk om zelf over alle diagnostische apparatuur te beschikken. 

Het maken van goede samenwerkingsafspraken met de partijen 

in de keten is een oplossing om de patiënt optimaal te helpen. 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. 

Financieel economische ontwikkelingen

Prestatiebekostiging en marktwerking hebben hun intrede ge-

daan in de gezondheidszorg. Voor het ziekenhuis is het belangrijk 

inzicht te hebben in de interne kostprijzen en het eigen ver-

mogen moet worden vergroot. De economische crisis heeft ook 

invloed op de gezondheidszorg. De komende jaren zullen enkele 

miljarden bezuinigd moeten worden, onder andere op de cura-

tieve zorg en de zorgverzekeringen. De druk om de dienstverle-

ning efficiënt te organiseren neemt hierdoor toe. Ziekenhuizen 

moeten meer doen met minder middelen. 

Informatie en communicatietechnologie

Doordat meer zorgverleners, zowel binnen de instelling als in 

combinatie met de eerste lijn (huisartsen en verloskundigen) en 

derde lijn (topreferente zorg in academische centra), thuiszorg en 

ouderenzorg, bij een patiënt betrokken zijn, raakt het zorgproces 

opgedeeld en ontstaan er meer overdrachtsmomenten. Ook zal 

de organisatie van de zorgprocessen de komende jaren verder 

veranderen. De ICT moet met deze ontwikkelingen meegroeien. 

In 2012 wordt het voor huisartsen in het verzorgingsgebied 

mogelijk direct in te loggen op het ziekenhuisinformatiesysteem 

en relevante informatie van eigen patiënten in te zien. 

Marktwerking en ondernemerschap

De overheid wil de zorgverzekeraars als concurrerende risicodra-

gende regisseurs in de zorg laten optreden. De overheid (VWS) 

en de zorgverzekeraars bewaken de (landelijke) financiële ruimte 

die beschikbaar is om diensten te verlenen. Zorgverzekeraars 

delen nu nog de geleden schade onderling. Als dat systeem wordt 

opgeheven zal iedere zorgverzekeraar echt de voordeligste partij 

willen contracteren. Dit zal in het voordeel zijn van kleinere 

ziekenhuizen die een groot deel van de diensten voordeliger 

aanbieden dan de grote ziekenhuizen. Verzekeraars zullen met 

bepaalde ziekenhuizen voorkeurscontracten afsluiten of toppre-

dikaten afgeven. Door opbrengsten en kosten goed in verhouding 

te brengen wil Ziekenhuis Amstelland ook kunnen concurreren 

met zelfstandige behandelcentra die zich vooral richten op de 

hoogvolume en laag-complexe zorg.
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Personele voorzieningen

Het op peil houden van de verpleegkundige formatie is moeilijk. 

Dit komt door:

•	het	grote	aantal	gezondheidszorgvoorzieningen	in	de	regio	

Groot Amsterdam;

•	 een	groot	aandeel	van	allochtone	bevolkingsgroepen,	waarbin-

nen relatief minder mensen voor een baan in de gezondheids-

zorg kiezen dan de autochtone bevolking;

•	de	relatief	hoge	woonlasten	in	de	regio.

Het gaat vooral om specialistische ondersteunende functies zoals 

klinisch verloskundigen, intensive care verpleegkundigen, kinder-

verpleegkundigen, O&G-verpleegkundigen en OK- en anesthe-

siemedewerkers. Ook het vergrijzende personeelsbestand vraagt 

aandacht. Andere manieren van personeelswerving worden 

ingezet om de jongere doelgroep te bereiken.

Ontwikkelingen in de AWBZ en Zorgverzekeringswet

In de komende beleidsperiode zal de overheid verdergaande 

keuzes maken ten aanzien van het verzekerde pakket. Er zullen 

overhevelingen plaatsvinden van het basispakket naar de aanvul-

lende verzekering. Daarnaast zal een overheveling plaatsvinden 

van verstrekkingen uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. 

Dergelijke ontwikkelingen zullen effect hebben op het zorgaan-

bod in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een mogelijke stagnatie 

van de doorstroom door problemen binnen AWBZ-instellingen. 

Ziekenhuis Amstelland wil daarom goede relaties hebben met de 

omringende verpleeg- en verzorgingshuizen. Er bestaat al een 

aantal concrete samenwerkingsafspraken om de doorstroom te 

bevorderen. 
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Na een periode van ver- en nieuwbouw, de oplevering van het 

gezondheidscentrum in Uithoorn en de inrichting van de nieuwe 

spoedeisende hulp functie (binnen de spoedpost), zal in de 

komende beleidsperiode de aandacht vooral gericht zijn op de 

verdere verankering van Ziekenhuis Amstelland in de regio. De 

ingezette koers en de uitbreiding van het functieaanbod blijken 

goed te werken. De lokale bevolking kiest steeds vaker voor 

Ziekenhuis Amstelland. Het streven en de verwachting is dat deze 

groei de komende beleidsperiode nog verder doorgaat. Niet door 

nieuwe functies of de uitbreiding van faciliteiten maar door een 

verdere verbinding met klanten, medewerkers, samenwerkings-

partners en instanties die effect hebben op de organisatie.

Het strategische beleid voor de periode 2012-2014 speelt zich af 

op vier belangrijke pijlers die zich kwalitatief en kwantitatief met 

elkaar verbinden.

1. Het klantgerichte Ziekenhuis Amstelland

Klantbeleving

Ziekenhuis Amstelland wil klantgericht zijn. Daarbij horen een 

vriendelijke en specialistische benadering en het bieden van hoge 

service. Korte lijnen werken daar goed bij. Ziekenhuis Amstel-

land kan zich door zijn kleinschalige karakter onderscheiden ten 

opzichte van de grotere ziekenhuizen in de regio. De klant mag 

ervaren dat er een cultuur bestaat waarbinnen organisatieon-

derdelen en afdelingen steeds vernieuwingen en verbeteringen 

aanbrengen. Klantbehoud en klantloyaliteit zijn belangrijke 

elementen.

Imago en reputatie

Medewerkers moeten zich er van bewust zijn dat zij het hele 

ziekenhuis vertegenwoordigen in de contacten met de patiënt 

en diens sociale netwerk. Uit het eind 2010 gehouden imago-on-

derzoek blijkt dat Ziekenhuis Amstelland goed bekend staat in de 

regio. Dit beeld wil Ziekenhuis Amstelland versterken. De mening 

van de huisartsen en verloskundigen is daarbij heel belangrijk. 

Strategie en beleid
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Aanbod versus behoefte

Aanbod van dienstverlening moet overeenkomen met de vraag 

naar zorg en passen binnen het functieprofiel van het zieken-

huis. Het is mogelijk dat bestaande diensten in een andere vorm 

worden aangeboden, zoals het aanbieden van onverzekerde 

ziekenhuiszorg. Het bieden van comfortzorg is vernieuwend. 

2. Het aantrekkelijke Ziekenhuis Amstelland

Kostenconcurrerend

Ziekenhuis Amstelland is naast een klantgericht ziekenhuis, een 

aantrekkelijk ziekenhuis voor zorgverzekeraars omdat het zich 

kostenconcurrerend opstelt. Ziekenhuis Amstelland biedt algemene 

ziekenhuiszorg tegen een goede prijs-kwaliteit verhouding en is 

daardoor concurrerend met de grotere centra in de regio. Er wordt 

voortdurend gezocht naar mogelijkheden om processen efficiënter 

in te richten en kosten te besparen. Dit vraagt binnen alle afdelin-

gen van het ziekenhuis om een verandering van aanpak.

Aantrekkelijke werkgever

Ziekenhuis Amstelland is een aantrekkelijke werkgever. Het aan-

trekken en behouden van voldoende en kwalitatief hoogwaardig 

personeel is een punt van aandacht. Nieuwe manieren van wer-

ving zijn nodig om het personeelsbestand op formatie te houden. 

Daarnaast wordt geïnvesteerd in het behoud, de persoonlijke 

ontwikkeling en de gezondheid van de medewerkers. 

3. Het gezonde Ziekenhuis Amstelland

Een gezond ziekenhuis kan rekenen op het vertrouwen van de 

omgeving. Om gezond te blijven moeten drie kernpunten intern 

versterkt worden:

Ondernemerschap: efficiënte processen, klantgericht werken en 

het leveren van vernieuwende producten.

Resultaatgerichtheid: scherp geformuleerde doelen die op door-

tastende wijze behaald worden.

Open organisatiecultuur: een organisatiecultuur waarbinnen 

men elkaar kan en mag aanspreken.

Financiële gezondheid

Bij organisatiegezondheid hoort een verdere versterking van het 

eigen vermogen en de financiële betrouwbaarheid van de orga-

nisatie. Het opbouwen van het vermogen verloopt traag door 

de toenemende risico’s, dreigende kortingen en de financieel eco-

nomische situatie in Nederland.

Functieprofiel

De discussie over welke zorg thuishoort bij een algemeen zieken-

huis met een bepaalde omvang en welke zorg niet, is zeer actueel. 

Ziekenhuis Amstelland kiest voor het aanbieden van ziekenhuiszorg 

waarvan veel gedaan kan worden tegen lage tarieven. Bepaalde 

ingrepen zijn stopgezet. Voor die ingrepen werkt het ziekenhuis 

nauw samen met de centra in de regio. 
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Ziekenhuis Amstelland wil zelf de regie blijven houden over het 

aan te bieden zorgpakket. Het ziekenhuis kiest voor differentiatie 

en niet voor concentratie van zorg. Zo kan het grootste deel van 

de spoedeisende zorg en de acute verloskunde, goed en kostenef-

ficiënt in Ziekenhuis Amstelland plaatsvinden. Het ziekenhuis 

maakt duidelijk welke zorg zij wel en welke niet (meer) aanbiedt.

Functionerend kwaliteits- en veiligheidssysteem

Ziekenhuis Amstelland beschikt over een werkend kwaliteits- en 

veiligheidssysteem. Risico’s in de zorgverlening worden tijdig 

ontdekt en kunnen worden ondervangen. Alle medewerkers en 

medisch specialisten zijn onderdeel van dit systeem en dienen 

zich daarvan bewust te zijn. Het kwaliteits- en veiligheidssysteem 

zal geaccrediteerd worden door het NIAZ. Daarnaast neemt 

Ziekenhuis Amstelland deel aan de verplichte kwaliteits- en 

veiligheidsindicatoren en stelt zich transparant op in de verant-

woording richting klanten, partners en maatschappij.

4. Het georganiseerde Ziekenhuis Amstelland

Een goede organisatie van de interne én externe processen, ma-

ken aanstaande veranderingen en verdere groei mogelijk. 

Doorstroom en verpleegduur (TOC)

Ter verbetering van het logistieke proces is de Theory of Cons-

traints (TOC) ingevoerd met als doel ligduurverkorting. In 2010 

is de opnameduur gedaald naar gemiddeld 5 dagen en daarmee 

konden ruim 8% meer opnames gerealiseerd worden. TOC is inmid-

dels geborgd in de organisatieprocessen.

Met de verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio (Groenelaan 

en Het Zonnehuis) wordt nauw samengewerkt om de doorstroom 

vanuit het ziekenhuis te bevorderen. Een van de initiatieven op dit 

gebied is de samenwerking binnen POINT. Hierbij vindt een snelle 

en doelmatige elektronische overdracht plaats. Er wordt ook geke-

ken naar mogelijke samenwerkingsverbanden op het terrein van de 

medische zorg in de thuissituatie.

Samenwerking

Huisartsen zijn en blijven de belangrijkste verwijzers naar het 

ziekenhuis. De samenwerking binnen Spoedpost Amstelland, 

Gezondheidscentrum Waterlinie en het Medisch Diagnostisch 

Centrum Amstelland kan nog verder uitgebouwd worden. Ook de 

relatie met de eerste lijns verloskundigen is zeer belangrijk; een 

gezamenlijk geboortecentrum is in ontwikkeling.
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VUmc is de eerst aangewezen partner als het gaat om algemene 

- academische ziekenhuiszorg. Daarnaast werkt Ziekenhuis Am-

stelland ook samen met andere ziekenhuizen, zoals het Spaarne 

Ziekenhuis en Slotervaartziekenhuis. Ziekenhuis Amstelland ziet 

voor zichzelf nog steeds een zelfstandige functie weggelegd 

als algemeen ziekenhuis voor de regio, waarbij samenwerking 

wel voor de hand ligt door toenemende eisen rond het aantal 

verrichtingen dat een ziekenhuis doet. De Medische Staf speelt 

hierbij een belangrijke rol.

Toekomstbestendige organisatievorm

De wijze waarop de zorg georganiseerd is blijft onderwerp van 

discussie. Introductie van privaat kapitaal binnen de ziekenhuis-

zorg biedt mogelijk kansen. Onderzocht moet worden of het de 

voorkeur verdient bepaalde specialismen of ingrepen buiten de 

reguliere stichtingsvorm te organiseren. Deze onderdelen worden 

dan wel ondersteund door het ziekenhuis. 
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Het medisch beleid sluit aan bij het ziekenhuisbrede strategisch beleid. 

Terugblik medisch beleidsplan 2009 – 2011 

Organisatie 

In 2008 is de formele ‘Vereniging de Medische Staf Ziekenhuis 

Amstelland’ opgericht. De Vereniging kent een stafbestuur en 

bestaat uit vijf leden met een zittingsduur van drie jaar. In 2009 

is er een nieuw stafbestuur aangetreden. Eind 2011 is een staf-

maatschap opgericht. 

Kwaliteit van zorg 

•	 De	medisch	specialisten	hebben	deelgenomen	aan	het	IFMS	

(Individueel	Functioneren	Medisch	Specialist)	met	als	doel	

continue verbetering van het professioneel handelen. In 2011 

is deze methode geëvalueerd en heeft de Medische Staf beslo-

ten	over	te	gaan	tot	groeps-IFMS.		

•	 Een	uniforme	complicatieregistratie	is	in	2011	gerealiseerd	en	

het elektronisch patiëntendossier (EPD) is verder uitgerold. 

Voor een aantal vakgroepen staat de implementatie van het 

EPD nog te wachten. Dit heeft de komende periode aandacht.

•	 In	2011	is	de	Intensive	Care	aangesloten	bij	het	MeQuCo	

systeem. Dit systeem bewaakt op effectieve wijze de kwaliteit 

van de behandeling van patiënten. 

•	 Door	verschillende	vakgroepen	worden	klinische	lessen	verzorgd.	

•	 Nog	steeds	worden	soms	patiënten	geweigerd.	Dit	wordt	

doorgaans veroorzaakt door een tekort aan bedden en/of 

personeel.  

•	 Het	aantal	avondspreekuren	is	uitgebreid.	Het	streven	is	dat	

elke vakgroep een avondspreekuur gaat houden. 

•	 Tussen	de	Raad	van	Bestuur	en	elke	vakgroep	vinden	jaarge-

sprekken plaats. Over en weer wordt verantwoording afgelegd 

over de kwaliteit van zorg door de betreffende vakgroep en de 

kwaliteit van de organisatie en haar management.

•	 Voor	de	longchirurgie	is	overeenkomstig	de	landelijke	ontwik-

keling samenwerking gezocht met de academische centra.

•	 De	bereikbaarheid	van	de	medisch	specialisten	is	vergroot.

 

Organisatie van medische zorg 

De Medische Staf is uitgebreid met een 4e cardioloog, een 6e 

radioloog, een 4e MDL-arts, een 3e oogarts en een 4e ortho-

peed. Er is afscheid genomen van de aan het ziekenhuis ver-

bonden psychiater. Voor het continueren van deze zorg is een 

samenwerkingscontract afgesloten met inGeest. Het ziekenhuis 

is versterkt met drie nieuwe specialismen: pijngeneeskunde in 

2009 in samenwerking met de anesthesiologen-pijnartsen van 

het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist, klinisch genetica in 2010 en 

nefrologie in 2011 (beide in samenwerking met VUmc). Daarnaast 

is in 2010 gestart met het aanbieden van een directe mamma-

reconstructie in samenwerking met twee plastisch chirurgen van 

het Spaarne Ziekenhuis. Een specialist ouderengeneeskunde is 

Medisch beleid
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nog niet aangetrokken. Deze wens is er wel. Maar de vraag is of 

dit gerealiseerd kan worden gezien de huidige ontwikkelingen in 

de gezondheidszorg. Vooralsnog wordt alleen in de AmstelClinic 

onverzekerde dermatologische zorg geleverd. Per 2012 wordt 

het specialisme pijngeneeskunde binnen een aparte zelfstandige 

organisatie vormgegeven. Patiëntgebonden kosten, het opstellen 

van een beleids- of jaarplan per vakgroep, het vergroten van de 

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

van het EPD zijn aandachtsgebieden voor de komende periode.

Strategie en beleid Medische Staf

De Medische Staf ondersteunt de strategie en het beleid dat de 

organisatie voor ogen heeft en vult het als volgt aan: De Me-

dische Staf maakt een belangrijk deel uit van de organisatie en 

is betrokken bij het ziekenhuisbeleid. De patiënt staat centraal. 

De zorg wordt aangeboden in een versterkte samenwerking met 

de eerste lijn en met andere zorginstellingen om continuïteit 

van zorg te waarborgen. Een sterke onderhandelingspositie, het 

verhogen van de efficiëntie en het verbeteren van de kwaliteit 

zijn hierbij kernwoorden. 

Interne organisatie Medische Staf

De bekostigingssystematiek van de vrij gevestigde medisch 

specialisten wordt per één januari 2012 aangepast om beheersing 

op landelijk niveau mogelijk te maken. De vrijgevestigde medisch 

specialisten van Ziekenhuis Amstelland hebben daarom een 

collectief opgericht in de vorm van een stafmaatschap. Hierbij 

heeft harmonisatie plaatsgevonden van inkomen en kosten van 

de medisch specialisten. De verwachting is dat als gevolg hiervan 

er geen of beperkte groei mogelijk is. Naast de stafmaatschap 

blijft de Vereniging Medische Staf (VMS) bestaan. De VMS richt 

zich op medische en andere kwaliteitsaspecten, die alle medisch 

specialisten aangaan.   

Organisatie van medische zorg/processen

In de komende beleidsperiode moet kritisch gekeken worden naar 

uitbreiding van de Medische Staf. In verband met het vertrek van 

twee chirurgen worden in 2012 twee algemeen chirurgen aange-

trokken met de aandachtsgebieden traumatologie en vaatchirur-

gie. De neurologen willen een 4e neuroloog aantrekken en gezien 

de populatie van Ziekenhuis Amstelland bestaat de wens een 

geriater aan te trekken. Gelet op de wachttijden is er de nood-

zaak tot uitbreiding van urologie en Keel-Neus-Oorheelkunde. De 

vraag is of de financiële kaders dit toelaten.

Zorgstraten

Het inrichten van zorgstraten kan bijdragen aan efficiënte zorg. 

Er wordt hiermee al gewerkt, zoals bij de liesbreuken. De ko-

mende beleidsperiode wordt dit verder uitgebreid.
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Initiatieven uit vakgroepen 

Het behalen van een Smiley en het WHO borstvoedingscertificaat 

behoren tot het wensenpakket van het Vrouw Kind Centrum (VKC). 

Om de kwaliteit van zorg voor het zieke kind te verbeteren moeten 

samenwerkingsafspraken met andere specialisten worden gemaakt. 

Gynaecologen en kinderartsen kijken naar de rol van het VKC in 

de regio. De minister wil de verloskundige zorg centraliseren. De 

visie van Ziekenhuis Amstelland is dat de (acute) verloskunde tot 

de algemene ziekenhuiszorgfunctie behoort. Dit wordt onder-

steund door de Medische Staf. Verwacht wordt dat de vraag naar 

diagnostiek en behandeling van snurken en OSAS (Obstructief 

Slaap Apneu Syndroom) toeneemt. Het streven is het opzetten 

van een multidisciplinair slaapcentrum. De mannenpoli wordt de 

komende jaren uitgebreid, waarbij met andere centra in Nederland 

zal worden samengewerkt.

Samenwerking 1e lijn 

Het gezondheidscentrum in Uithoorn is ondermeer geschikt voor 

nauwe samenwerking met de eerste lijn. Er zijn zorgprogramma’s 

beschreven voor COPD, hartfalen en Parkinson. Ook vindt men 

elkaar sneller voor overleg en consultatie. Alle HAGRO’s (huis-

artsengroepen) worden periodiek bezocht door een lid van 

de Raad van Bestuur, de voorzitter van het stafbestuur en de 

vakgroepvoorzitters. Ook is er gestructureerd overleg tussen de 

Raad van Bestuur en de voorzitter van de Medische Staf en een 

afvaardiging van de diverse huisartsenpraktijken. 

Samenwerking 2e lijn

Er wordt gekeken naar samenwerking tussen vakgroepen van Zie-

kenhuis Amstelland en VUmc. Patiënten waarbij een ingreep moet 

worden gedaan die te weinig voorkomt in Ziekenhuis Amstelland 

worden verwezen naar de academische ziekenhuizen. Andersom 

hoeven laag complexe ingrepen niet in de academische zieken-

huizen te worden uitgevoerd. In voorkomende gevallen wordt ook 

samengewerkt met andere perifere ziekenhuizen, zoals bijvoor-

beeld het Spaarne Ziekenhuis en het Slotervaartziekenhuis. Er is 

een structurele samenwerking tussen de vakgroepen urologie van 

Ziekenhuis Amstelland en BovenIJ Ziekenhuis.

Organisatie van middelen

Patiëntgebonden kosten

De beheersbaarheid van patiëntgebonden kosten is een punt van 

aandacht. In de komende periode zal onder andere worden onder-

zocht of LEAN in dit kader een uitkomst kan bieden. Hiertoe wordt 

het proces op de OK en het behandelcentrum nader bekeken.
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Physician assistent (PA)/ Verpleegkundig specialist

De inzet van PA’s en verpleegkundig specialisten blijft onder de 

aandacht. Vakgroepen onderzoeken de efficiëntievoordelen ten 

opzichte van de kosten. De vakgroepen orthopedie, gynaecologie 

en cardiologie zijn van plan een PA op te leiden.

ICT

Een goed werkzaam elektronisch patiëntendossier (EPD) blijft een 

belangrijk thema. De Medische Staf is nauw betrokken bij ICT en 

neemt ook zitting in ICT-commissies. De Medische Staf vindt het 

belangrijk dat er een prioriteitenkalender wordt opgesteld, gezien 

het grote aantal projecten. 

Kwaliteit en veiligheid 

Naar	verwachting	zullen	de	eerste	groeps-IFMS-gesprekken	(Indi-

vidueel	Functioneren	Medisch	Specialist)	in	2012	plaatsvinden.	

Registratie 

Door goede registratie kunnen juiste gegevens worden aangele-

verd bij de verzekeraars en Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Daarnaast biedt goede registratie inzage in juiste gegevens, 

waar vervolgens mee gestuurd kan worden. Uitgangspunt is wel 

dat registratie een middel moet zijn en geen doel op zich. De 

Medische Staf heeft geformaliseerde afspraken met de Raad van 

Bestuur over de kwaliteit van registratie door de leden van de 

Medische Staf.

Veiligheidsmanagementsysteem VMS en NIAZ 

De Medische Staf verbindt zich aan het behalen van de NIAZ/

VMS accreditatie. De Medische Staf is daarnaast nauw betrokken 

bij de tien thema’s van het VMS Veiligheidsprogramma. Medisch 

specialisten nemen deel in relevante commissies voor patiëntvei-

ligheid, zoals Commissie Kwaliteit, VIM-commissie, Transfusie-

commissie, Materialen- en Investeringscommissie.

Opleiding 

De Medische Staf hecht veel waarde aan de aanwezigheid van 

medische opleidingen. Het verhoogt de kwaliteit van medische 

zorg in de instelling. 

Arts-assistenten 

De vakgroep interne geneeskunde van Ziekenhuis Amstelland 

heeft een specialistenopleiding. Een groot aantal vakgroepen 

heeft een co-assistentenopleiding. Door chirurgen en internisten 

worden huisartsen opgeleid. De neurologen zijn betrokken bij de 

opleiding tot ouderengeneeskundige. De vakgroep longziekten 

heeft opleidingsbevoegdheid voor een stage binnen de opleiding 

tot internist. De vakgroep cardiologie hoopt dit binnenkort te 

bereiken. De vakgroep kindergeneeskunde wil in samenwerking 

met VUmc oudste co-assistenten opleiden.



19

De gekozen leiderschapsstijl moet prestatiegerichtheid, onderne-

merschap, mensgerichtheid en echtheid als herkenbare en toets-

bare elementen in zich hebben. Daarbij moet gezorgd worden 

voor een goed werkklimaat. Voor management en middenkader 

komt een ontwikkelingstraject waarbij ook de relatie tussen or-

ganisatie en Medische Staf belangrijk is. Om het ondernemende 

ziekenhuis een nog betere invulling te geven is een verandering 

nodig in de wijze waarop het werk wordt ingericht en waarop 

men wordt aangesproken.

Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie van het ziekenhuis staat in het teken 

van een klantgerichte, gezonde, aantrekkelijke en goed geor-

ganiseerde organisatie met korte lijnen. Daarin kan Ziekenhuis 

Amstelland zich onderscheiden. Het is zaak dit unieke element te 

waarborgen in de besturingsfilosofie van het ziekenhuis. Zonder 

de bureaucratie nodeloos te verzwaren zal het aanbrengen van 

meer structuur blijvende aandacht krijgen.  

Maatschappelijk ondernemend

Ziekenhuis Amstelland vervult een belangrijke functie in het 

maatschappelijk veld. Dat betekent voor Ziekenhuis Amstelland het 

voortdurend vinden van de balans tussen een doelmatige en duur-

zame zorgverlening, gezonde medewerkers en tevreden klanten.

Organisatie van de ziekenhuiszorg

De politiek heeft nog geen duidelijke keuzes gemaakt betref-

fende de organisatie van ziekenhuiszorg. Er is een wetswijziging 

in voorbereiding om winstuitkering mogelijk te maken. Dat 

betekent dat nieuwe toetreders en investeerders op de markt zul-

len komen. Ziekenhuis Amstelland volgt deze ontwikkelingen met 

interesse. Het organiseren van bepaalde specialismen of ingrepen 

buiten de reguliere stichtingsvorm via zelfstandige onderdelen 

die facilitair worden ondersteund door het ziekenhuis, is door 

afgekondigde groeibeperking voor de periode 2012-2014 in een 

ander daglicht komen te staan. Toch is het belangrijk naar de 

verdere toekomst te blijven kijken en zal het bestuur nadruk-

kelijk ook met de toezichthouders in gesprek blijven hierover. De 

AmstelClinic is een mogelijkheid om onverzekerde zorg aan te 

bieden.

Betrokkenheid Medische Staf 

Verwacht wordt dat de formele relatie tussen ziekenhuis en Me-

dische Staf zal veranderen, gelet op de landelijke ontwikkelingen. 

Het ziekenhuis kijkt hoe de medisch specialisten zo goed mogelijk 

betrokken blijven bij de organisatorische ontwikkelingen binnen 

het ziekenhuis.

Leiderschap
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Kwaliteits- en veiligheidssysteem

Ziekenhuis Amstelland bouwt voortdurend aan het kwaliteits- en 

veiligheidssysteem. Het bestuur is verantwoordelijkheid voor in-

voering en evaluatie. Naast bestuur en management dragen ook de 

medische, verpleegkundige en overige professionals verantwoor-

delijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Binnen het 

toezichthoudend orgaan wordt een auditcommissie ingericht. De 

Medische	Staf	werkt	met	het	IFMS-systeem	(Individueel	Functio-

neren Medisch Specialist) met als doel de borging en bewaking en 

waar mogelijk verdere verbetering van de kwaliteit van de patiën-

tenzorg. Daarnaast nemen alle vakgroepen periodiek deel aan de 

kwaliteitsvisitaties van de beroepsverenigingen. 

Medisch ethisch beleid

Ziekenhuis Amstelland respecteert in geval van ziekte en eventu-

eel naderend einde de normen en waarden van de patiënt. Bin-

nen de zorgverlening is aandacht voor verschillende opvattingen. 

De medisch ethische commissie richt zich, naast het toetsen van 

onderzoeksprotocollen op haar geschiktheid voor ons ziekenhuis, 

ook op het medisch ethisch beleid in het algemeen. 

Samenwerking

De relatie met de verwijzers in de eerste lijn is heel belang-

rijk. Vooral op het gebied van digitale communicatie met de 

huisartsen vinden ontwikkelingen plaats. Na de invoering van 

de digitale ontslagbrief kunnen in 2012 alle huisartsen ook de 

gegevens van de eigen patiënten inzien via een portal in het 

ziekenhuisinformatiesysteem. De bestaande overleggen met de 

huisartsen, de HOntS (Huisartsen Ontmoeten Specialisten) en de 

bij- en nascholingsdagen (Amstelland dagen) gaan door. 

De juiste ziekenhuiszorg start met goede – eerstelijns – diagnos-

tiek (en eventuele behandeling). Een goed functionerende eerste 

lijn voorkomt dat patiënten onnodig in de tweede lijn terecht ko-

men. In een toenemend aantal chronische aandoeningen werken 

huisarts en specialist samen. Laag complexe zorg zal verschuiven 

van het ziekenhuis naar de huisarts als dit op de juiste wijze 

ondersteund wordt.

Met de verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio wordt 

samengewerkt. Met de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) en 

psychiatrie kan samenwerking verbreed worden. Met VUmc 

bestaan samenwerkingsprojecten op het gebied van nucleaire 

geneeskunde, opleiding interne geneeskunde, klinische genetica, 

Intensive Care. Er wordt gekeken of andere onderdelen zich lenen 

voor samenwerking. De uitbesteding van onderzoeken pathologie 

en medische microbiologie zullen steeds kritisch worden afgewo-

gen. De samenwerkingsprojecten met andere collega-instellingen 

worden voortgezet. Het gaat om AMC (kaakchirurgie), het AvL/

NKI (oncologie), het BovenIJ ziekenhuis (urologie), het Sloter-

vaartziekenhuis (neurochirurgie en waarneemregelingen), InGeest 

Management van processen
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(consultatieve en poliklinische psychiatrie), Reade (reumatologie 

en revalidatie), Spaarne Ziekenhuis (plastische chirurgie) en Dia-

conessenhuis in Utrecht (maatschap anesthesie, pijngeneeskun-

de). Binnen het Joods Zorgcircuit werken Joods Maatschappelijk 

Werk, Sinai Centrum, Joods Hospice Immanuel, Beth Shalom, Mr. 

Visserhuis, Amerpoort, Ons tweede thuis en Ziekenhuis Amstel-

land samen aan een sluitende zorgketen.

Het gezamenlijk initiatief met het Waterlandziekenhuis ten be-

hoeve van de ontwikkeling en implementatie van het EPD, vraagt 

de nodige aandacht. Het onderbrengen van de inkoop in een 

nieuw te vormen gezamenlijke rechtspersoon blijft kansrijk.

Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland (MDCA)

Door een fusie van het huisartsenlaboratorium en het klinisch 

chemisch laboratorium is het Medisch Diagnostisch Centrum Am-

stelland (MDCA) ontstaan. Het ziekenhuis is voor 50% eigenaar 

in de nieuwe bv en zal haar klinisch chemische diagnostiek bij dit 

centrum afnemen. Daarnaast zal MDCA een rol vervullen bij de 

pathologisch anatomische en microbiologische dienstverlening 

met andere partners. Vanuit dit diagnostisch centrum wordt ook 

de samenwerking met de huisartsen in de regio versterkt. 

Geboortecentrum

Ziekenhuis Amstelland vindt dat de (acute) verloskunde tot de 

algemene ziekenhuiszorgfunctie behoort, in nauwe samen-

werking met de eerstelijns verloskundigen. Daartoe wordt een 

gezamenlijk geboortecentrum opgezet, waarin poliklinische en 

medische bevallingen kunnen plaatsvinden volgens de landelijk 

geldende kwaliteitseisen. De samenwerking in het prenataal 

screeningscentrum Sam& wordt voortgezet. De samenwerking 

met de eerstelijns verloskundigen vindt plaats in het regionale 

Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV).

Gezondheidscentrum

In het gezondheidscentrum in Uithoorn houden medisch specia-

listen van Ziekenhuis Amstelland spreekuur en er zijn radiologi-

sche voorzieningen. Door de centrale ligging in het verzorgings-

gebied kan het ziekenhuis vanuit het centrum de huisartsen in 

Aalsmeer en Mijdrecht beter van dienst zijn. Er zal ruim aandacht 

bestaan voor samenwerking met de andere zorgaanbieders.

Spoedeisende hulp en de Spoedpost

De Spoedeisende hulp blijkt vanaf de eerste dag succesvol. 

Opgezet in nauwe samenwerking met de huisartsenpost in een 

gezamenlijke spoedpost met één toegang. Getrainde doktersas-

sistentes verzorgen de triage die zowel overdag als in de avond 

hetzelfde wordt uitgevoerd. Omdat er geen nachtelijke openstel-

ling is, zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met meldkamer, 

ambulancediensten en VUmc.
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Intensive Care

Landelijk is een discussie over de niveaus van Intensive Care 

afdelingen gaande. Ziekenhuis Amstelland heeft een level 1 IC en 

streeft er naar deze te behouden. Er is een samenwerkingsover-

eenkomst met de afdeling Intensive Care van VUmc.

Procesinnovaties

De gemiddelde verpleegduur is inmiddels sterk verlaagd tot 5 

dagen. Gekeken wordt of dat nog verder omlaag kan. Het is 

daarbij belangrijk steeds te sturen op het naadloos en snel op 

elkaar aansluiten van (acute) zorgprocessen. Momenteel wordt 

onderzocht of de TOC-methodiek kan worden aangevuld met 

andere methodieken (zoals LEAN). 

Nadrukkelijk wordt uit kostenoverweging gekeken naar de locatie 

waar bepaalde ingrepen of behandelingen plaatsvinden. Het is 

denkbaar dat bepaalde operaties verschuiven naar een behandel-

kamersetting in plaats van een relatief duurdere OK-locatie. Ook 

investeringen in diagnostische apparatuur, op zowel laboratorium 

als radiologie, dragen in belangrijke mate bij aan procesinnovatie.

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, verwijzers en interne klanten. 

Om te weten hoe klanten het ziekenhuis ervaren vinden perio-

dieke en voortdurende klanttevredenheidsmetingen plaats, onder 

meer via de website en in het ziekenhuis geplaatste computers. 

Klantgerichtheid uit zich ook in de wijze waarop de patiënt in 

contact kan treden met het ziekenhuis. De telefonische bereik-

baarheid zal worden verbeterd en de patiënt zal in de komende 

beleidsperiode de mogelijkheid krijgen via de website online 

afspraken te maken voor de poliklinieken. 

Marketing en nieuwe vormen van dienstverlening

De wijze waarop en de mate waarin Ziekenhuis Amstelland zich 

vertoont in de regio wordt steeds belangrijker. Het verkrijgen van 

naamsbekendheid en de toenemende concurrentie dwingen het 

ziekenhuis tot het beter ‘verkopen’ van het ‘merk’ en de ‘produc-

ten’. Opnieuw wordt onderzoek gedaan naar de reputatie en het 

imago. Als ondernemend ziekenhuis wordt voortdurend gekeken 

naar nieuwe mogelijkheden. Gedacht wordt aan het bedrijfsle-

ven, de ouder wordende patiënt, het toenemende aantal expats 

in de regio en het aanbieden van onverzekerde medisch specialis-

tische zorg. Het is en blijft de kunst voor de gehele organisatie te 

komen tot een meer vraaggerichte opstelling. Ook de administra-

tieve en financiële afwikkeling is daarbij een aandachtspunt. De 

schaalgrootte en korte lijnen lenen zich uitstekend om kansen te 

benutten.
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Ziekenhuis Amstelland blijft zich inzetten om voldoende en kwa-

litatief hoogwaardig personeel aan te trekken en te behouden. 

Dat vraagt om een andere arbeidsmarktcommunicatie. Internet 

en de sociale media worden steeds belangrijker. Het ziekenhuis 

streeft er naar zo min mogelijk gebruik te maken van uitzend-

bureaus, werving- & selectiebureaus en reclamebureaus. Het 

wil de werving zoveel mogelijk zelf organiseren. Het ziekenhuis 

vindt zelf opleiden belangrijk en is een samenwerkingsverband 

aangegaan met een aantal regionale ziekenhuizen en het NOVA 

college. Vanaf september 2012 start de verpleegkundige oplei-

ding niveau 4 in een nieuwe vorm. Er is voor gekozen de bekende 

in-service opleiding te herintroduceren. Daarmee wordt een gro-

tere instroom van leerlingen, minder uitval en kwalitatief beter 

opgeleide verpleegkundigen verwacht. De positie van Ziekenhuis 

Amstelland op de regionale arbeidsmarkt kan hierdoor verbeteren 

en de opleiding voor leerlingen aantrekkelijker worden. 

Binden en behouden

Ziekenhuis Amstelland streeft naar een aantrekkelijke, gezonde 

werkomgeving waar medewerkers vitaal en langdurig inzetbaar 

zijn. De organisatie wil mensen behouden. Een goede werksfeer 

en een goed werkklimaat met goede onderlinge verhoudingen 

op de werkvloer zijn van grote waarde. Leidinggevenden moeten 

hier oog voor hebben en hierin geschoold zijn. We kunnen pas 

goed voor onze patiënten zorgen als we ook goed voor ons per-

soneel zorgen. Uit een in 2011 gehouden medewerkersonderzoek 

bleek dat medewerkers graag werken bij Ziekenhuis Amstelland. 

Natuurlijk zijn er wensen voor verbetering en die zullen gere-

aliseerd worden. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor 

loopbaanontwikkelingen. Bij- en nascholing moeten aansluiten 

op de wensen van de werknemers en de behoefte van het zie-

kenhuis. E-learning is op de zorgafdelingen geïntroduceerd. Er is 

een aantal gespecialiseerd verpleegkundigen (nurse practioners) 

werkzaam binnen het ziekenhuis en in 2012 zullen de eerste 

medewerkers een opleiding tot Physician Assistant gaan volgen. 

Een ondernemende opstelling

Medewerkers en medisch specialisten moeten zich er steeds meer 

van bewust zijn dat Ziekenhuis Amstelland uitblinkt op klant-

vriendelijkheid. Dit moet tot uiting komen in het handelen van 

iedereen. Hiervoor wordt scholing aangeboden om het niveau te 

verhogen. Ziekenhuis Amstelland heeft een voorsprong als het 

gaat om klantgericht - en kostenbewust werken.

Levensfasebewust personeelsbeleid

Tijdens de jaargesprekken wordt de levensfase waarin de me-

dewerker zit besproken. Belangrijk want het ziekenhuis heeft 

een personeelsbezetting met veel oudere medewerkers. Maar 

ook voor de jongere medewerker is het goed om stil te staan bij 

specifieke wensen die in relatie staan tot de levensfase.

Management van medewerkers
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Opleidingsbeleid

Het ziekenhuis heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid 

voor het opleiden van voldoende zorgprofessionals. Daarnaast 

wil het ziekenhuis de opleiding voor internisten en huisartsen 

behouden en start de opleiding voor specialisten ouderenge-

neeskunde. Het aantal specialismen waarvoor co-assistenten hun 

stages bij Ziekenhuis Amstelland doen is de afgelopen jaren uit-

gebreid. Bij deze opleidingen blijven kernwaarden als ‘menselijke 

maat’ en ‘eigen dokter’ behouden. 

Ziekteverzuimbeleid

Het streven is het verzuimcijfer zo laag mogelijk te houden, 

onder het gemiddelde binnen de ziekenhuiszorgsector. Het beleid 

dat is ingezet, heeft tot een daadwerkelijke verlaging van het 

verzuim geleid, maar vraagt ook in de komende jaren aandacht. 

Aandacht voor preventieve maatregelen ter voorkoming van 

ziekteverzuim speelt hierbij een steeds grotere rol. 

Vrijwilligers

Ziekenhuis Amstelland zet een actief vrijwilligersbeleid voort. 

Het richt zich op extra service en aandacht aan de patiënten. 

Daarmee vervullen vrijwilligers een belangrijke rol binnen het 

ziekenhuis. Vrijwilligers zijn actief op de verpleegafdelingen, de 

poliklinieken, het infocentrum, de kerkdiensten, patiëntenver-

voer, Spoedeisende hulp en Radio Tulipa TV.
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Noodzakelijke versterking eigen vermogen

Er is een verdere versterking van het eigen vermogen nodig om 

de ontwikkelingen op de financiële markt en de wijzigingen in 

ziekenhuisbekostigingen het hoofd te bieden. In 2010 had het 

ziekenhuis een weerstandsvermogen van 15,2% (in 2006 nog 

10,6%) en een solvabiliteit van 10% (in 2006 5,6%). Doelstel-

ling is minimaal steeds te blijven voldoen aan de eisen van het 

Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De economische situ-

atie en de afspraken over het groeiplafond met het Ministerie 

van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) vragen om forse 

financiële inspanningen.

Patiëntgebonden kosten

De beheersbaarheid van de patiëntgebonden kosten blijft een 

punt van aandacht. Zodra het voordeel brengt wordt de inkoop 

gedaan via de inkoopcombinatie (RIN). Medische vernieuwingen 

leiden tot meer ambulante behandelmethoden, waardoor een 

verschuiving optreedt van kliniek naar dagverpleging tot polikli-

nisch behandelen. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de 

kosten binnen het ziekenhuis. 

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

De eerste fase EPD (Kijkdoos) is op alle afdelingen ingevoerd. De 

volgende fase dient zich aan op weg naar een volledig EPD. Voor 

de huisartsen wordt een portal gerealiseerd waarmee ze beschik-

ken over patiëntgegevens die in het ziekenhuis bekend zijn. 

ICT

Er is een projectorganisatie in het leven geroepen die de ICT-

ontwikkeling intern aanstuurt. De introductie van het elektro-

nisch voorschrijfsysteem, de implementatie van het DOT-systeem, 

de statistische procescontrole van de Intensive Care en het 

invoeren van een ordercommunicatiesysteem hebben prioriteit. 

ICT is noodzakelijk om tot hogere efficiëncie te komen. Automa-

tisering is ook nodig om de arbeidsproductiviteit en de kwaliteit 

te verhogen en heeft dus permanente aandacht. 

Planning en control

Managementinformatie is onmisbaar voor de bedrijfsvoering van 

het ziekenhuis. Deze moet op tijd beschikbaar en volledig zijn. De 

nieuwe financieringssystematiek vraagt om de beschikbaarheid 

van kostprijzen van de geleverde zorg.

Bouw, kapitaallasten en huisvesting

Door wijziging in de financiering van onroerend goed en het af-

schaffen van het vergunningenstelsel krijgen vooral ziekenhuizen 

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

die niet meer vergoed worden. Ziekenhuis Amstelland heeft een 

groot deel van de verbouwingen in de afgelopen jaren uitge-

voerd en de grond van het ziekenhuis in eigen beheer gekregen. 

Management van middelen
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Nieuwbouw wordt financieel moeilijker. Het delen van ruimten 

door medewerkers en medisch specialisten zal vaker aan de orde 

zijn. Bedrijfstijdverlenging en delen van ruimten maken een 

intensiever en daardoor efficiënter gebruik van de infrastructuur 

mogelijk. En dat leidt tot concurerende tarieven.

DOT

Er is landelijk een nieuwe DBC structuur ingevoerd; DOT (DBC’s 

op weg naar transparantie). Sinds 1 januari 2012 wordt met deze 

structuur gefactureerd. Er vindt een gedetailleerde vastlegging 

plaats van verrichtingen en dat vraagt van medewerkers een 

andere werkwijze. Het ziekenhuis wordt hiermee in grotere mate 

afhankelijk van een volledige basisregistratie aan de bron. De 

gevolgen die dit project voor de financiering en onderhandeling 

met de zorgverzekeraars heeft zijn groot.

Medische investeringen

Er is een meerjaren investeringsbegroting opgesteld die voortdu-

rend wordt bewaakt. Het ziekenhuis is up to date met de radio-

diagnostische apparatuur. In 2012 zal een nieuwe mammograaf 

in gebruik worden genomen. Medisch specialisten die nieuwe 

medische technieken willen hanteren moeten dat aangeven in 

het jaarlijkse gesprek met de Raad van Bestuur. Voordat deze 

technieken in het ziekenhuis geïntroduceerd kunnen worden 

is een kosten-batenanalyse noodzakelijk, maar minstens zo 

belangrijk is een risico-inventarisatie om de patiëntveiligheid van 

nieuwe methoden te analyseren.

Floris is DOTproof,
jij ook?

JUIST-TIJDIG-VOLLEDIG
vastleggen wat je doet voor vergoeding

door de verzekeraar
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De meetbare resultaten worden SMART (specifiek, meetbaar, 

aansprekend, resultaatgericht en tijdsgebonden) geformuleerd.

Waardering door klanten en partners

•	 Eind	2011	kennen	de	specialismen	urologie	en	KNO	nog	te	

lange toegangstijden. Ultimo 2012 vallen de toegangs- en 

wachttijden voor alle specialismen binnen de Treeknormen. 

•	 De	huisartsenportal	is	eind	2012	volledig	ingevoerd.

•	 In	2014	bestaat	er	een	oriëntatie	van	115.000	inwoners

 (adherentie) op Ziekenhuis Amstelland. 

•	 Eind	2014	bedraagt	de	gemiddelde	verpleegduur	maximaal

 4,8 dagen.

•	 De	doelstelling	voor	telefonische	bereikbaarheid	binnen	de	

geaccepteerde wachttijd bedraagt in 2012 60% en zal in 2014 

70% bedragen.

•	 Het	gemiddelde	rapportcijfer	dat	in	patiënttevredenheidsme-

tingen wordt behaald is tenminste een 7,5.

•	 De	uitkomsten	in	CQ-indexonderzoeken	is	op	of	boven	de	

daarvoor gestelde normen.

Waardering door medewerkers

•	 Doelstelling	voor	2014	is	dat	minstens	75%	van	de	medewer-

kers eens per jaar een jaargesprek heeft gehad. 

•	 In	2014	is	het	ziekteverzuim	gedaald	tot	4,0%.

•	 In	2014	zijn	alle	acties	voortkomend	uit	het	plan	van	aanpak	

medewerkersonderzoek gerealiseerd.

•	 Met	80%	van	alle	vertrekkende	medewerkers	met	een	

dienstverband van een vast aantal uren wordt een exitgesprek 

gehouden.

Waardering door maatschappij

•	 In	2012	wordt	het	kwaliteits-	en	veiligheidssysteem	van	

Ziekenhuis Amstelland geaccrediteerd.

•	 Het	in	2010	uitgevoerde	imago-onderzoek	naar	de	positie	en	

reputatie van Ziekenhuis Amstelland in de regio wordt voor 

eind 2014 herhaald. Het ziekenhuis behaalt daarin minimaal 

dezelfde scores als in het onderzoek van eind 2010.

•	 Het	ziekenhuis	voldoet	minimaal	aan	de	kwaliteitsnormen	die	

door Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars en 

medisch professionals gesteld zijn.

•	 Ziekenhuis	Amstelland	onderhoudt	structurele	contacten	

met de gemeentes binnen het verzorgingsgebied en zoekt 

aansluiting bij initiatieven rond zorg en duurzaamheid.

 Waardering door bestuur en financiers

•	 Er	is	binnen	de	Raad	van	Toezicht	een	functionerende	audit-

commissie Kwaliteit en Veiligheid in het leven geroepen.

•	 Het	eigen	vermogen	bedraagt	aan	het	einde	van	de	beleidsperi-

ode 15% van de totale omzet en de solvabiliteit (eigen vermo-

gen als % van het balanstotaal) bedraagt dan tenminste 11%.  

Onze meetbare resultaten



Strategisch beleidsplan
2012 - 2014

Groei door verbinding
verkorte versie

Productie

Afdeling Communicatie&Voorlichting

Ziekenhuis Amstelland

communicatie@zha.nl

Oplage

750

publicatie

maart 2012

Ziekenhuis Amstelland

Laan van de Helende Meesters 8

1186 AM Amstelveen

www.ziekenhuisamstelland.nl


