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VOORWOORD 
RAAD VAN BESTUUR 
 
Van harte welkom in ons jaarverslag 2016! 
 
Ziekenhuis Amstelland heeft een bewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin met medewerkers, 
medische staf, cliëntenraad en huisartsen is gewerkt aan het uitzetten van een nieuwe koers. Na 
uitgebreid intern en extern onderzoek is een weloverwogen keuze gemaakt om als zelfstandig 
ziekenhuis verder te gaan. De vraag naar goede basiszorg in de regio is groot. Ziekenhuis Amstelland 
is een professioneel, klein, flexibel en voordelig ziekenhuis met persoonlijke aandacht voor de 
patiënt. 
 
Ook in de toekomst wil Ziekenhuis Amstelland blijven doen waar het goed in is en kwalitatieve zorg 
op het hoogste niveau leveren voor jong tot oud. De bevolkingsprognoses laten tot 2030 een 
demografische groei zien voor de regio Amstelland. Deze groei zit voornamelijk bij de groep ouderen, 
maar ook in de jongere leeftijdsgroep is een groei zichtbaar. Daarom gaan we speciale aandacht 
geven aan ouderenzorg, het vernieuwde uitgebreide geboortecentrum en kindergeneeskunde. 
  
De financiële situatie van het ziekenhuis heeft in het afgelopen jaar intensief aandacht gehad van 
Bestuursteam en Raad van Toezicht. Het jaar 2016 laat een negatief resultaat zien. Maar de ingezette 
maatregelen zullen moeten leiden tot een gezonde financiële positie binnen drie jaar zodat 
Ziekenhuis Amstelland alle doelstellingen kan waarmaken. Vanuit een nu nog wat smalle, maar solide 
financiële basis wordt de toekomst van Ziekenhuis Amstelland met vertrouwen tegemoet gezien.  
 
Wij danken de medische staf en medewerkers voor het afgelopen jaar, waarin gezamenlijk de 
schouders zijn gezet onder de uitwerking van de toekomstplannen. Wij zijn er trots op dat we er in 
zijn geslaagd om vol vertrouwen, en met energie en onderlinge verbinding deze koers in te slaan!   
Ook danken wij alle patiënten die hun gezondheid in 2016 aan ons hebben toevertrouwd. 
Samen bouwen we voort aan ons mooie ziekenhuis en blijven ‘TOP in basiszorg’! 
 
Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland 
drs. E. Agterdenbos-van de Ree 
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HOOFDSTUK 1  
VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
INLEIDING – NORMEN VAN GOED BESTUUR 
Ziekenhuis Amstelland past de principes uit de 
Zorgbrede Governancecode toe. Als het gaat 
om de samenstelling van de Raad van Toezicht 
variëren de deskundigheidsgebieden van de 
leden. Er is een algemeen profiel voor een lid 
van de Raad van Toezicht vastgelegd, met 
gewenste specifieke aandachtsgebieden, zoals 
financiën, organisatie van zorg, medisch en 
juridisch. Bezoldiging van de leden van de 
Raad van Toezicht geschiedt op basis van de 
richtlijn van de Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in de zorg. Het aantal 
commissariaten van de leden van de Raad van 
Toezicht is overeenkomstig de daarvoor 
geldende regels beperkt.  
 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
Met het verslag van de Raad van Toezicht 
beogen we inzicht te geven in de wijze waarop 
de Raad van Toezicht uitvoering heeft gegeven 
aan zijn toezichthoudende taak in het 
ziekenhuis. De Raad van Toezicht bedankt alle 
medewerkers, medisch specialisten, 
adviesorganen en huisartsen voor de wijze 
waarop zij in 2016 gezamenlijk met het 
bestuur hebben gewerkt aan de nieuwe koers 
en hebben bijgedragen aan de behaalde 
resultaten.  
 
TOEZICHT EN INFORMATIEVOORZIENING – 
OVERLEGSTRUCTUUR 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in 
het Reglement Raad van Toezicht, met het 
informatieprotocol als integraal onderdeel 
daarvan. De Raad van Bestuur verschaft de 
Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat 
functioneren benodigde informatie. In de 

regel zal dit geschieden als voorbereiding op, 
dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad 
van Toezicht. Indien daartoe aanleiding is zal 
de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht 
tussentijds van relevante informatie voorzien.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2016 zes maal 
in aanwezigheid van de Raad van Bestuur een 
reguliere vergadering gehad.  
Een vast onderdeel van de reguliere 
vergaderingen is de schriftelijke 
voortgangsrapportage van de Raad van 
Bestuur. In 2016 is veelvuldig stilgestaan bij de 
strategische koers en het daarbij behorende  
uitvoeringsplan. Daarnaast heeft de afronding 
van de jaarrekening 2015 de nodige aandacht 
van de Raad van Toezicht gevraagd. 
 
De Raad van Toezicht hecht aan een goede 
dialoog met de medezeggenschapsorganen. In 
de eerste periode van 2016  heeft de Raad van 
Toezicht vanwege het vertrek van de zittende 
bestuurder en de aanstelling van een interim-
bestuurder per 1 maart 2016 intensiever dan 
gebruikelijk was contact onderhouden met de 
medezeggenschapsorganen en met het MSB. 
In aanwezigheid van de Raad van Bestuur 
werd in 2016 tweemaal regulier met de 
Ondernemingsraad en eenmaal met de 
Cliëntenraad vergaderd. Ook heeft de 
jaarlijkse bijeenkomst met het bestuur van het 
MSB plaats gevonden. In het kader van de 
benoeming van een interim-bestuurder per 1 
maart 2016 en de voorgenomen benoeming 
van een bestuurder per 1 juni 2017 heeft 
meermalen overleg plaatsgevonden tussen 
een delegatie van de Raad van Toezicht en 
vertegenwoordigers van de 
medezeggenschapsorganen en het MSB.  
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EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN 
TOEZICHT – RAAD VAN BESTUUR 
Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn 
functioneren zonder de aanwezigheid van de 
Raad van Bestuur. Deze jaarlijkse 
evaluatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden 
op 12 december 2016. In deze 
evaluatiebijeenkomst is het functioneren van 
de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur 
geëvalueerd. In de evaluatie is tevens de 
relatie tussen de Raad van Toezicht en de 
Raad van Bestuur betrokken. In de evaluatie is 
ook stilgestaan bij de aanwezigheid van 
deskundigheid in de Raad van Toezicht en 
borging van de ontwikkeling daarvan. De Raad 
van Toezicht wil het komend jaar bekijken 
welke kennis en expertise de leden 
gezamenlijk en mogelijk individueel nodig 
hebben. Daarnaast wil de Raad van Toezicht 
door een actievere rol in de voorbereiding een 
meer proactieve rol vervullen. Enkele thema’s 
zijn benoemd, waarbij ook een behoefte 
bestaat aan het periodiek bezoeken van 
afdelingen en specialismen.   
 
SAMENSTELLING EN AANDACHTSGEBIEDEN 
De Raad van Toezicht is in overeenstemming 
met de statuten van de stichting 
samengesteld uit leden met algemeen 
bestuurlijke kwaliteiten. De Raad van Toezicht 
bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven  
leden. De leden worden benoemd voor een 
periode van vier jaar. Zij zijn herbenoembaar, 
maar kunnen niet langer dan acht 
aaneengesloten jaren zitting hebben. Er is 
rekening gehouden met een spreiding van 
deskundigheid, achtergrond en regio. In de 
statuten is gewaarborgd dat leden van de 
Raad van Toezicht onafhankelijk van de 
stichting functioneren. 
 
Eind 2015 is een van de zetels op (niet 
bindende) voordracht door de Vereniging CIZ 
vacant gekomen. Vanwege de gewenste 
verdeling van expertise en deskundigheid 
binnen de Raad van Toezicht bestond de 
voorkeur voor een kandidaat die de 
toezichthoudende rol vanuit de juridische 
portefeuille zou kunnen vervullen. Begin 2016 
is de heer mr. Tarlavski voorgedragen, die na 

het doorlopen van de statutair vastgelegde 
benoemingsprocedure op 14 maart 2016 
formeel benoemd is als lid. 
 
Ten aanzien van de Wet Bestuur en Toezicht 
heeft de Raad geconstateerd dat voldaan 
wordt aan de in deze wet gestelde eisen. In 
deze wet is het aantal toezichtfuncties dat 
bestuurders en toezichthouders vervullen 
gemaximeerd. De streefcijfers man/vrouw 
verhouding gelden momenteel nog niet voor 
stichtingen maar stellen dat maximaal 70% 
van een toezichthoudend orgaan uit één sekse 
bestaat. De verhouding vrouw/man binnen de 
RvT van Ziekenhuis Amstelland bedraagt eind 
2016 17%. Bij de werving en selectie van 
nieuwe leden RvT zal deze verhouding in 
ogenschouw worden genomen.  
 
INVULLING RAAD VAN BESTUUR 
In februari 2016 is in onderling overleg tussen 
de Raad van Toezicht en de toenmalig 
voorzitter Raad van Bestuur, de heer J.M.J. 
Moors, besloten tot het beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst, functioneel per 1 maart 
2016 en formeel per 1 juli 2016. Met ingang 
van 1 maart 2016 is een interim-bestuurder 
aangesteld en wordt het ziekenhuis bestuurd 
door de heer H.F.A.M. Huijsmans. De Raad van 
Toezicht heeft in september 2016 het profiel 
voor een nieuwe bestuurder vastgesteld en uit 
haar midden een wervings- en 
selectiecommissie benoemd. Deze procedure 
heeft er toe geleid dat de Raad van Toezicht in 
januari 2017 is overgegaan tot de officiële 
benoeming van mevrouw E. Agterdenbos-van 
de Ree als nieuwe bestuurder van de Stichting 
Ziekenhuis Amstelland, per 1 juni 2017. 
 
KWALITEIT EN VEILIGHEID 
De Raad van De Raad van Toezicht heeft de 
ontwikkelingen en verbetermaatregelen op 
het gebied van kwaliteit en veiligheid actief 
gevolgd. De wisselingen binnen de Raad van 
Bestuur en de financiële kwetsbaarheid 
hebben in 2016 geleid tot intensiever toezicht 
door de IGZ, waarbij ook de RvT bij een 
tweetal gesprekken aanwezig is geweest. Ook 
is de Raad van Toezicht in december 2016 
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actief betrokken geweest bij de NIAZ-audit. In 
het kader van governance heeft het audit-
team van het NIAZ tijdens haar audit in 
december 2016 ook gesproken met de Raad 
van Toezicht. 
 
ORGANISATIE-ONTWIKKELING 
De Raad van Toezicht volgt de 
organisatieontwikkeling intensief en is 
hierover door de Raad van Bestuur steeds 
uitvoerig geïnformeerd. De strategische 
verkenning, het Uitvoeringsplan, de 
samenwerking met andere zorginstellingen, 
de financiële taakstelling voor 2016, de  ICT-
organisatie en de deelnemingen van het 
ziekenhuis zijn onderwerpen geweest 
waarover de Raad van Toezicht met de Raad 
van Bestuur heeft gesproken.   
 
De Raad van Toezicht heeft op 24 juni 2016 
goedkeuring gegeven aan een nieuw 
Strategisch plan dat voorziet in zelfstandige 
voortzetting van de activiteiten van Ziekenhuis 
Amstelland, zonder dat functies overgeheveld 
worden. Dat betekent dat Ziekenhuis 
Amstelland een compleet ziekenhuis is waar 
alle basiszorg wordt aangeboden, waaronder  
ook de Verloskunde en Kindergeneeskunde.  
 
Het toekomstplan gaat uit van selectieve 
groei, daarnaast is kostenreductie een 
belangrijk onderdeel van dit plan. Het 
strategische plan is in het derde kwartaal door 
de Raad van Bestuur verder geconcretiseerd in 
de vorm van een uitvoeringsplan. De Raad van 
Bestuur rapporteert in elke vergadering van 
de Raad van Toezicht over de voortgang van 
het uitvoeringsplan. 
 
AUDITCOMMISSIE FINANCIEN 
De Auditcommissie Financiën kwam in 2016 
zeven maal bij elkaar. Bij de vergaderingen 
van de Auditcommissie Financiën is naast de 
Raad van Bestuur ook de Manager Financiën 
Control en Informatievoorziening aanwezig, 
alsmede in voorkomende gevallen de extern 
accountant. De Auditcommissie is ingesteld 
om de belangrijkste onderwerpen rond 
financiën voor de Raad van Toezicht voor te 
bereiden en te adviseren over exploitatie, 
financiering en solvabiliteit. De onderwerpen 

die werden besproken betroffen de 
kaderbrief/begroting 2017, de voorbereiding 
van de jaarrekening en de jaarcontrole 2015, 
de managementletter, de liquiditeits-
prognoses en het investeringsbeleid.  
 
De jaarcontrole 2015 heeft in 2016 de nodige 
inspanningen gekost, onder andere vanwege 
de discussie over de continuïteitsparagraaf in 
de jaarrekening 2015 van het ziekenhuis, de 
bijzondere waardevermindering van de vaste 
activa, discontinuïteit in de personele 
bezetting van de financiële functie en de 
ontdekking van een fout van materieel belang 
voortkomend uit de jaren 2012 en 2013. In 
november 2016 is dit traject met goed gevolg 
afgerond.  
 
AUDITCOMMISSIE KWALITEIT EN VEILIGHEID 
Door en via de auditcommissie Kwaliteit en 
Veiligheid is de Raad van Toezicht door de 
bestuurder op de hoogte gehouden van de 
verbetermaatregelen naar aanleiding van 
meldingen incidenten (VIM) en de 
calamiteitenonderzoeken. Andere 
onderwerpen waren de voortgang Q-mentum, 
en de prestatie-indicatoren. De audit-
commissie Kwaliteit en Veiligheid kwam in 
2016 twee maal bijeen. Bijzondere aandacht 
ging in 2016 uit naar de heraccreditering in 
december door het NIAZ en het 
geïntensiveerde toezicht door de Inspectie van 
de Gezondheidszorg. In februari 2017 is de 
verlenging van het NIAZ-certificaat 
gerealiseerd en is het geïntensiveerde toezicht 
van de Inspectie van de Gezondheidszorg tot 
ieder tevredenheid omgezet in regulier 
toezicht.  
 
REMUNERATIECOMMISSIE 
De remuneratiecommissie adviseert onder 
andere over het werkgeverschap en de 
honorering van de Raad van Bestuur. De 
remuneratiecommissie heeft in 2016 met de 
Raad van Bestuur gesproken over de 
ontwikkelingen binnen de organisatie. De 
wervings- en selectiecommissie heeft de 
Remuneratiecommissie ondersteund bij het 
aantrekken van de nieuwe bestuurder per 1 
juni 2017.  
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Samenstelling Raad van Toezicht Ziekenhuis Amstelland 2016 

NAAM AANDACHTSGEBIED HOOFD- EN NEVENFUNCTIES 
Mosmans, drs. A.P. RM (1966) Voorzitter Raad van Toezicht • Directeur ARA Groep communicatiespecialisten te 

Rotterdam 
• Directeur/CSO ARA Groep te Rotterdam 
• Directeur Andy Mosmans & Company, te Blaricum 
• Kerndocent Merkmanagement AOG School of 

Management, te Groningen 
• Lid van de Speakers Academy, te Rotterdam 
• Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners, te 

Rotterdam 
• Lid Raad van Advies Milgro, te Rotterdam 

Steman, drs. P.J. RA MBA (1965) 
 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht • Registeraccountant Partner-aandeelhouder Mazars 
Paardekooper Hoffman N.V. te Amsterdam  

• Lid College van Curatoren van de 
Executive Programmes Post Master Accountancy 
(PMA) en Amsterdam IT Audit Programme (AITAP) 

Emmens, D.J. (1962) 
 

Lid Raad van Toezicht • Algemeen directeur Infomedics Groep B.V. te 
Almere 

• Algemeen directeur Flexonality B.V. te Laren 
• Algemeen directeur Jupiter Trading B.V. te Almere1 
• Directeur Stichting Administratiekantoor Infomedics 

te Almere 
• Directeur Stichting Derdengelden Uwnota.nl – 

Infomedics Zorg te Almere 
• Directeur Ons Ziekenhuis B.V. te Doesburg 2 
• Directeur Stichting Administratiekantoor Ons 

Ziekenhuis te Doesburg 
• Directeur Stichting Administratiekantoor De 

Prostaatkliniek te Doesburg 
• Directeur Stichting Daddies Camp OBB te Blaricum 

Heijmans, prof. dr. H.S.A. (1947) Lid Raad van Toezicht • Voorzitter Raad van Toezicht Feuerstein Stichting 
Nederland 

• Voorzitter Curatorium Parc Spelderholt 
• Voorzitter Global Health Initiatief AMC 
• Hoofdredacteur Leerboek Kindergeneeskunde 
• Lid Raad van Advies Landelijk Expertise Centrum 

Kindermishandeling (LECK) 
• Lid RvT van Kinderthuiszorg 
• Lid bestuur diverse stichtingen waaronder, 

• Clara Mendes Stichting; 
• Van Esso de Vries Stichting; 
• Stichting Doctors for Africa; 
• Stichting Week voor Chronisch Zieken. 

Verstappen, mw. drs. M.I. (1955) 
 

Lid Raad van Toezicht • Directeur Achmea Foundation te Zeist 
• Voorzitter Raad van Commissarissen Parnassia 

Groep 
• Lid Raad van Toezicht Isala Ziekenhuis 
• Lid Adviesraad Zorg MSD 
• Voorzitter Stuurgroep Kwaliteit Langdurige 

Forensische Zorg 
• Lid Bestuur ZonMW 

Tarlavski, mr. R. (1965) Lid Raad van Toezicht • Advocaat en partner, CMS  
• Voorzitter van de Bezwarencommissie Stichting 

Collectieve Maror-gelden Nederland 
 

 
  

                                                           
 
1. Jupiter Trading B.V. is de holding van een aandelenbelang in Infomedics Groep. Zij heeft zelf geen operationele activiteiten 
2. Ons Ziekenhuis B.V. is de holding van een aandelenbelang in De Prostaatkliniek B.V. Zij heeft zelf geen operationele activiteiten 
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Overzicht presentie vergaderingen, benoemingsperiode en portefeuilleverdeling 2016 

NAAM 
 

AANTAL 
VERGADERINGEN 

EERSTE BENOEMING EINDE ZITTINGSTERMIJN 
(na eventuele 
herbenoeming) 

AANDACHTSPUNTEN 

Mosmans, drs. A.P. RM (1966) 5/6 13-12-2012 13-12-2020 • Voorzitter RvT 
• Voorzitter 

Remuneratiecommissie 
Steman, drs. P.J. RA MBA 
(1965) 
 

6/6 23-03-2015 23-03-2023 • Vicevoorzitter RvT 
• Voorzitter 

Auditcommissie 
Financiën 

• Lid 
remuneratiecommissie 

Emmens, D.J. (1962) 
 

6/6 23-03-2015 23-03-2023 • Lid Auditcommissie 
• Lid bestuur Fonds 

ZHA/CIZ 
Heijmans, prof. dr. H.S.A. 
(1947) 

6/6 01-12-2011 01-12-2019 • Voordracht Vereniging 
CIZ 

• Voorzitter 
Auditcommissie 
Kwaliteit en Veiligheid 

Verstappen, mw. drs. M.I. 
(1955) 
 

5/6 23-03-2015 23-03-2023 • Voordracht 
Cliëntenraad 

• Lid Auditcommissie 
Kwaliteit en Veiligheid 

• Lid Bestuur Fonds 
ZHA/CIZ 

Tarlavski, mr. R. (1965) 5/6 14-03-2016 14-03-2024 • Voordracht Vereniging 
CIZ 
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HOOFDSTUK 2 
PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 
 
2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 
 

NAAM VERSLAGLEGGENDE RECHTSPERSOON ZIEKENHUIS AMSTELLAND 
Rechtsvorm  
Adres  
Postcode  
Plaats  
Telefoonnummer  
Identificatienummer NZa  
Nummer KvK  
E-mailadres  
Internetpagina 

Stichting 
Laan van de Helende Meesters 8 
1186 AM 
Amstelveen 
020 – 755 7000 
Categorie 10, ziekenhuizen; nr. 1300 
41197638 
info@ziekenhuisamstelland.nl 
www.ziekenhuisamstelland.nl 

 
2.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN 
 
DOELSTELLING  
Ziekenhuis Amstelland stelt zich ten doel om 
in samenwerking met huisartsen en andere 
zorgverleners patiënten in haar werkgebied en 
patiënten met een Joodse identiteit ongeacht 
hun vestigingsplaats goede en betaalbare 
medische en verpleegkundige zorg te leveren 
in een aangename omgeving. Daartoe 
exploiteert Ziekenhuis Amstelland een 
ziekenhuis met klinische, poliklinische en 
diagnostische faciliteiten. Waar nodig worden 
noodzakelijke diensten aangeboden door of 
via samenwerkingspartners. 
 
JURIDISCH 
Ziekenhuis Amstelland is een algemeen 
ziekenhuis dat juridisch is vormgegeven in een 
stichting. De statutaire zetel van het 
ziekenhuis is gevestigd in Amstelveen. Het 
ziekenhuis beschikt over een toelating als 
Instelling voor Medisch-Specialistische Zorg 
type 2 (IMSZ-type 2) volgens de bepalingen in 
de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). 
Tevens beschikt het ziekenhuis over een 
contract voor het leveren van ‘tijdelijk 
ziekenhuisverblijf’ (verkeerde bed) in het 
kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).  
 
Ziekenhuis Amstelland kent enkele 
deelnemingen. De ontwikkelingen in 2016 
worden beschreven onder de paragraaf 
‘deelnemingen’.  
 
In het verslagjaar golden er geen 
vergunningen op grond van artikel 2 en 8 

WBMV (Wet Bijzondere Medische 
Verrichtingen). Dit betekent dat in Ziekenhuis 
Amstelland geen bijzondere medische 
verrichtingen plaatsvinden die een specifieke 
vergunning vragen. 
 
KERNACTIVITEITEN EN WERKGEBIED 
Ziekenhuis Amstelland is een algemeen 
ziekenhuis voor de regio Amstelland en heeft 
een bovenregionale functie voor de joodse 
bevolkingsgroep in Nederland. Ziekenhuis 
Amstelland levert medisch specialistische 
zorg, die in de basisverzekering verankerd is, 
en beschikt over een Spoedeisende Hulp en 
een Intensive Care.  
 
DEELNEMINGEN 
 
In het uit het strategische plan voortvloeiende 
uitvoeringsplan werd voorzien in het afstoten 
van alle deelnemingen teneinde de financiële 
en operationele risico’s voor Ziekenhuis 
Amstelland  te beperken.  
 
MDCA BV 
Per 1 juli 2016 is het 50% aandelenbelang in 
MDCA BV overgedragen aan de MC-groep, 
een verkoop waartoe in 2015 reeds besloten 
was. Door de verkoop realiseert Ziekenhuis 
Amstelland een aanmerkelijke structurele 
besparing op haar laboratoriumkosten, is de 
aan MDCA BV verstrekte financiering in 
rekening-courant geïncasseerd en zijn de 
toekomstige strategische, operationele en 
financiële risico’s overgedragen aan een derde 
partij. In december 2016 heeft de NZa de 
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overdracht van de zeggenschap goedgekeurd. 
Bij de overdracht van de aandelen om niet 
wordt een verlies van ruim € 0,3 miljoen 
geleden op het aandelenbelang maar worden 
tegelijk alle vorderingen op MDCA (ruim € 0,3 
miljoen) geïncasseerd en wordt een 
structurele besparing van ruim € 1 miljoen 
geboekt op klinisch chemische en medisch 
microbiologische bepalingen en 
dienstverlening.  
 
Ziekenhuis Amstelland Eyescan BV 
In de maanden augustus tot en met oktober 
2016 heeft er intensief overleg 
plaatsgevonden tussen de aandeelhouders 
van Eyescan Amstelland BV om het belang van 
Ziekenhuis Amstelland te vervreemden en alle 
openstaande vorderingen te incasseren. Dit 
overleg heeft er in geresulteerd dat Ziekenhuis 
Amstelland haar aandelen in Eyescan 
Amstelland BV per 1 november 2016 heeft 
verkocht aan Eyescan BV. Per diezelfde datum 
neemt RCC-Beheer BV, als 
moedermaatschappij van Eyescan BV, die op 
haar beurt koper is van het belang van 
Ziekenhuis Amstelland in Eyescan Amstelland 
BV, de schuld aan Ziekenhuis Amstelland ter 
grootte van € 8,5 ton van Eyescan Amstelland 
BV over en stelt RCC-Beheer BV zich samen 
met haar 100% dochterondernemingen garant 
voor de betaling van dit bedrag in drie 
termijnen aan Ziekenhuis Amstelland.  
 
Coöperatie Langerhuize U.A. 
Ziekenhuis Amstelland heeft een belang van 
40% in de Coöperatie Langerhuize U.A. De 
Raad van Bestuur is gezamenlijk met de 
andere deelnemers in Coöperatie Langerhuize 
U.A. doende om het belang van Ziekenhuis 
Amstelland in Coöperatie Langerhuize U.A. te 
vervreemden. Doelstelling van deze gewenste 
vervreemding is om de met de participatie 
samenhangende financiële risico’s te 
elimineren en een zuivere klant-leverancier-
relatie met Coöperatie Langerhuize U.A. tot 
stand te brengen. Ziekenhuis Amstelland heeft 
de aan Coöperatie Langerhuize U.A. verstrekte 
financiering voorzien, alsmede een deel van 
de  bankgarantie aan BNG ten behoeve van 
Coöperatie Langerhuize U.A.. 
  
 

AmstelClinic  
Via de AmstelClinic Holding participeert het 
ziekenhuis in de AmstelClinic Dermatologie.  
Via de Holding participeert het ziekenhuis 
samen met de dermatologen in de  
AmstelClinic Dermatologie. Hier wordt 
onverzekerde dermatologische zorg 
aangeboden.  
 
 
ORGANOGRAM 
 

 
 
Het hierboven gepresenteerde organogram 
geeft de formele structuur eind 2016 weer. Er 
ligt sinds begin 2017 een adviesaanvraag voor 
ten behoeve van een wijziging van de 
leidinggevende structuur van het ziekenhuis, 
aansluitend op de uitvoering van de 
toekomstplannen. Pas als de definitieve 
besluitvorming is afgerond kan de 
organisatiestructuur worden aangepast. In 
hoofdstuk 3 volgt daarover meer.  
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HOOFDSTUK 3 
GOVERNANCE EN BESTUUR 

 
 

 
3.1 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 
 
WERKWIJZE 
Ziekenhuis Amstelland kent als bestuursorganen een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Op 
het besturen door de Raad van Bestuur wordt toegezien door de Raad van Toezicht. De Raad van 
Bestuur van het ziekenhuis is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de stichting en met 
de algehele leiding van de organisatie. De Raad van Bestuur werkt volgens een reglement. De 
reglementen van zowel Raad van Bestuur en Raad van Toezicht worden in 2017 herzien op basis van 
de nieuwe Governancecode Zorg 2017. 

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 
 

NAAM HOOFDFUNCTIE NEVENFUNCTIES 

drs. H.F.A.M. 
Huijsmans (1948) 

Voorzitter Raad van Bestuur (ad-interim)  
(sinds 1 maart 2016 t/m 31 mei 2017) 

• Voorzitter Raad van Toezicht Vincent van Gogh Instituut te 
Venray 

• Voorzitter Raad van Commissarissen Rentree te Deventer 
• Voorzitter Raad van Toezicht Scholengroep Punt Speciaal te 

Malden 
• Voorzitter Raad van Toezicht Kind aan Huis te Ellecom 
 

drs. E. Agterdenbos-
van de Ree (1972) 

Voorzitter Raad van Bestuur  
(sinds 1 juni 2017) 

 

Eind 2015/begin 2016 heeft zich binnen het ziekenhuis een bestuurswisseling voorgedaan die 
doorloopt tot in het jaar 2016. In december 2015 heeft de heer Broertjes zijn functie als lid Raad van 
Bestuur per 2 december 2015 beëindigd, is hij tot 1 maart 2016 als adviseur van de Raad van Bestuur 
bij het ziekenhuis betrokken geweest, waarna hij tot 1 juni 2016 opgebouwde verlofrechten heeft 
opgenomen. Per 1 maart 2016 is ook de arbeidsovereenkomst tussen de heer Moors en de stichting 
beëindigd, formeel, na opname van opgebouwde verlofrechten, per 1 juli 2016.  
 
BEZOLDIGING 
De Raad van Bestuur wordt bezoldigd conform de daarvoor, in opdracht van de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) opgestelde richtlijnen.  Zie hiervoor de Jaarrekening, 
onderdeel ‘Bezoldiging bestuurders en toezichthouders’. Specifieke zaken betreffende de 
respectievelijke regelingen voor de in 2016 vertrokken leden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd 
in de respectievelijke, in de periode voor de WNT overeengekomen, arbeidsovereenkomsten. De 
interim-bestuurder wordt gehonoreerd conform de Regeling ‘bezoldigingsmaxima  
topfunctionarissen zorg- en welzijnssector’ (klasse V). 
 
BESTURING 
Geconstateerd is dat, met inachtneming van de zelfstandigheid van zowel MSB als het 
ziekenhuisbedrijf en de tussen beide vigerende samenwerkingsovereenkomst, een intensiever 
bestuurlijke vorm moet worden gekozen voor de onderlinge afstemming en samenwerking in een 
bestuursteam. In september 2016 is dit bestuursteam geëffectueerd. 
Naast de bestuurder en het bestuur van het MSB bestaat het bestuursteam uit de manager FC&I en 
de manager Zorg. Deze structuur wordt in 2017 geformaliseerd.  
 
Het bestuursteam is onder voorzitterschap van de statutair bestuurder gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de going concern en de belangrijkste ontwikkelingsprojecten die verder invulling moeten geven 
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aan het voorliggende Uitvoeringsplan. Het bestuur komt tenminste tweewekelijks bijeen en houdt 
rekening met het feit, dat drie van de leden hun medische praktijk moeten kunnen voeren en geen 
uitvoerende bestuurstaken hebben (non-executives). Het bestuur wordt ondersteund door de 
bestuurssecretaris die met de voorzitter overzicht houdt over de beheer- en veranderagenda. 
De hoofdprincipes van de besturing zijn gebaseerd op oriëntatie op de patiënt, betrokkenheid van de 
medisch specialist bij het ziekenhuisproces en -management, integrale decentrale management-
verantwoordelijkheid en een platte organisatiestructuur. Er wordt gebruik gemaakt van de planning- 
& controlcyclus als besturingsinstrument. Die planning- & controlcyclus voorziet in het geven van 
financiële en niet-financiële kaders, gevolgd door een begroting voor het komende jaar waarin naast 
financiële ook niet-financiële doelstellingen en projecten zijn opgenomen. 
 
MEDEZEGGENSCHAP 
Het bestuur heeft maandelijks formeel overleg met de Ondernemingsraad over organisatiebrede 
ontwikkelingen en lopende adviesaanvragen. Elke maand vind een informeel overleg met de 
Cliëntenraad plaats en vier keer per jaar een formele overlegvergadering. De Ondernemingsraad en 
Cliëntenraad brengen een eigen jaarverslag uit.  
 
Conform de samenwerkingsovereenkomst met het Medisch Specialistisch Bedrijf wordt eveneens 
over in de overeenkomst opgenomen onderwerpen advies gevraagd. Met het bestuur MSB vindt 
tweewekelijks overleg plaats. De drie bestuursleden van het MSB participeren eveneens in het 
bestuursteam. 
 
OVERLEG BELANGHEBBENDEN 
Gelet op de bestuurswisseling in 2016 en de vele strategische ontwikkelingen heeft in het verslagjaar 
veelvuldig overleg plaatsgevonden met belangrijke stakeholders van het ziekenhuis. Op basis van de 
visie van de huisartsen op de samenwerking met het ziekenhuis is een kwartiermakersgroep 
ingericht, samen met het MSB, die de komende periode een aantal belangrijke onderwerpen 
uitwerkt. Met de Vereniging Centraal Israëlitische Ziekenverpleging is constructief overleg geweest 
over de joodse identiteit en de veranderingen binnen het ziekenhuis door de komst van de AOA. Ook 
hebben zij geparticipeerd in de adviesprocedure voor de interim-bestuurder en diens vaste opvolger. 
Na vragen van de gemeenteraad over het ziekenhuis zijn de banden met de gemeente aangehaald en 
is uitvoerig met B&W contact geweest over de toekomstplannen. Tenslotte is bij de opstelling van 
het toekomstplan een bijeenkomst voor zorgverzekeraars georganiseerd, waarna zij buiten de 
bijeenkomst ieder individueel het ziekenhuis van feedback hebben voorzien. Al deze partijen hebben 
bijgedragen aan de gewenste verbinding en energie en is het ziekenhuis dankbaar voor de 
constructieve samenwerking en het vertrouwen in een gezonde toekomst. 
 
FINANCIELE INSTRUMENTEN 
In het kader van de reguliere bedrijfsuitoefening maakt Ziekenhuis Amstelland gebruik van financiele 
instrumenten. Het beleid inzake financiele instrumenten is vastgelegd in een treasury statuut. Voor 
informatie over de financiele instrumenten wordt verwezen naar de jaarrekening.  
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3.2 KOERS; TOP IN BASISZORG 
 
Voor de te kiezen toekomstige koers en 
positionering heeft het ziekenhuis de vraag 
van patiënt en huisarts in de regio als 
uitgangspunt genomen. Binnen de regio 
bestaat een hechte samenwerkingsrelatie met 
de eerste lijn en staat de vraag van de patiënt 
centraal.  
 
Het ziekenhuis heeft een flink aantal jaren 
geleden al de keuze gemaakt om een aantal 
weinig voorkomende diagnoses en bepaalde 
hooggespecialiseerde activiteiten niet op te 
starten of over te dragen aan de derdelijns 
centra. Daarmee is Ziekenhuis Amstelland een 
algemeen basiszorgziekenhuis dat zich richt op 
tweedelijns ziekenhuiszorg. De legitimering 
van zijn bestaan ontleent het ziekenhuis aan 
het vermogen om aan patiënten op verwijzing 
van huisartsen op kwalitatief sterk niveau 
diagnostiek en tweedelijns behandeling te 
verzorgen en om patiënten goed en gericht te 
adviseren waar mogelijk meer complexe 
behandeling het best kan plaatsvinden. Het 
ziekenhuis ontleent zijn kracht aan de directe 
betrekking tussen huisarts en 
hoofdbehandelaar in een compact en 
toegankelijk ziekenhuis.  
Een in 2016 uitgevoerde analyse van de 
positie van het ziekenhuis laat zien dat 
geopereerd wordt in een ‘drukke’ markt met 
een zeer ruim assortiment aan academische 
en topklinische voorzieningen, een 
gespecialiseerd oncologisch ziekenhuis en een 
drietal basisziekenhuizen. De 
vermogenspositie van het ziekenhuis heeft de 
nodige aandacht gevraagd om tot een steviger 
financiële uitgangspositie naar de toekomst te 
komen. Door strakker te sturen op inkoop, het 
heronderhandelen van contracten en het 
beheersen van kosten zijn in 2016 eerste 
slagen gemaakt, maar we zijn er nog niet. 
Positief is dat productiviteits- en 
marktanalyses, uitwijzen dat Ziekenhuis 
Amstelland in een gebied met hoge 
marktdichtheid sterk presteert. Ziekenhuis 
Amstelland heeft veruit de beste 
arbeidsproductiviteit (patiënteenheden per 
FTE)  vergeleken met de Amsterdamse 
ziekenhuizen en vergeleken met kleine 
ziekenhuizen in den lande. Aan de hand van 

een aantal factoren is bepaald dat het 
ziekenhuis boven verwachting in het 
marktaandeel presteert. Het ziekenhuis heeft 
beleid ingezet om zijn rendement te 
verbeteren door forse verlaging van de 
inkoopkosten en voorts met een aantal 
maatregelen om productie te vergroten bij de 
huidige personeelskosten, het 
declaratieregime te verbeteren en in overleg 
met verzekeraars de verkooprijzen op een 
vergelijkbaar niveau te brengen.  
 
Ziekenhuis Amstelland richt zich op de 
voortzetting en uitbouw van de hechte 
samenwerking met de eerste lijn over de volle 
breedte met een solide ingerichte organisatie. 
Voor wat betreft de medisch specialistische 
samenwerking blijft het ziekenhuis zich 
richten op samenwerking met VUmc en AMC. 
 
Om de continuïteit van haar bedrijfsvoering te 
waarborgen zal Ziekenhuis Amstelland de 
komende jaren het ingezette beleid van 
betaalde productiegroei, kostenreductie en 
werkkapitaalbeheer voortzetten en steeds 
verder uitwerken. Om dit mogelijk te maken is 
onderliggende operationele excellentie 
noodzakelijk in alle facetten van de 
bedrijfsvoering om klanten, huisartsen en 
andere verwijzers en andere stakeholders tot 
hun volle tevredenheid te bedienen. 
Operationele excellentie wordt bereikt door 
de lean-systematiek van steeds verder 
verbeteren, die al gebruikt wordt in delen van 
de zorg en de administratieve processen, in de 
hele organisatie door te voeren. 
 
3.3 RESULTATEN UITVOERINGSPLAN 
 
Na het in juni 2016 genomen besluit om als 
zelfstandig ziekenhuis voort te gaan en de 
vaststelling van de strategische koers, is een 
Uitvoeringsplan opgesteld. Alle hierin 
beschreven ontwikkelingen en hun resultaten 
moeten er toe bijdragen dat Ziekenhuis 
Amstelland basiszorg kan bieden op 
topniveau, dat wil zeggen operationeel 
excelleert en het beter doet dan andere 
ziekenhuizen als het gaat om kwaliteit, 
toegangstijd, doorlooptijd en vervolgplanning 
van de uitstroom. 
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In april 2017 is een groot deel van de plannen 
al tot uitvoering gekomen.  
 
De belangrijkste resultaatgebieden en de 
behaalde resultaten zijn: 
1. Aantrekken en positioneren van nieuwe 

medisch specialisten en realiseren van 
productie en groei: in 2016 is de medische 
staf op geleide van de demografische 
ontwikkelingen en het profiel uitgebreid 
met 4 Fte.  Deze uitbreiding is eind 2016 
en begin 2017 gerealiseerd bij de 
specialismen ouderengeneeskunde, 
neurologie, cardiologie en 
longgeneeskunde.  

2. Ontwikkeling visie ziekenhuis met 
huisartsen en derde lijn: de huisartsen 
hebben een duidelijke visie kenbaar 
gemaakt op functie en ontwikkeling van 
het ziekenhuis en de samenwerking 
tussen eerste en tweede lijn. Alle 
specialismen zien het onderhouden en 
uitbouwen van de samenwerking met de 
huisartsen in het primaire 
verzorgingsgebied als een belangrijk 
speerpunt en voor allen geldt dat de 
banden met de huisartsen in Amsterdam-
Zuid, Amsterdam-Zuidoost en de Ronde 
Venen worden aangehaald. Zorgdomein is 
eind 2016 geïmplementeerd en vormt 
daarbij een belangrijk hulpmiddel. 
In 2016 heeft veelvuldig overleg 
plaatsgevonden met de Huisartsen 
Coöperatie Amstelland en is een 
kwartiermakersgroep ingesteld. Deze is 
gestart met de vormgeving van de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
de zorg voor de oudere patiënt in een 
keten. Met het Zonnehuis zijn in 2016 
afspraken gemaakt over de doorstroming 
van patiënten uit het ziekenhuis. Het 
Zonnehuis heeft permanent enkele 
bedden beschikbaar om patiënten die wel 
zorg nodig hebben en niet naar de 
thuissituatie terug kunnen maar geen 
medisch specialistische zorg nodig hebben 
tijdelijk op te nemen. Dit leidt inmiddels 
tot snellere uitstroom van patiënten.  
Ziekenhuis Amstelland heeft een 
duidelijke verhouding met de 
academische ziekenhuizen. Voor alle 
derdelijns voorzieningen is het 

verwijzingspatroon goed gedefinieerd. 
Voor verschuiving van tweedelijns 
voorzieningen van derde lijn naar 
Ziekenhuis Amstelland staat het 
ziekenhuis open voor uitbouw van 
samenwerking met de academische 
ziekenhuizen. In 2016 is de samenwerking 
met VUmc op het terrein van de 
mammachirurgie gestart waarbij de 
operatieve ingrepen uit beide 
ziekenhuizen in Ziekenhuis Amstelland 
plaatsvinden. Ook andere ingrepen die 
zich lenen voor een dergelijke 
samenwerking worden momenteel 
concreet besproken met VUmc.  

3. Verbetering van de organisatie van de 
poliklinieken en oprichten Klant Contact 
Centrum (KCC): voorwaarde voor het goed 
inrichten en kunnen functioneren van de 
nieuwe taakverdeling binnen de 
poliklinieken is het implementeren van 
een professioneel ingericht KCC. Het KCC 
zal taken van de poliklinieken overnemen, 
waardoor de verstoringen op de 
poliklinieken afnemen en patiënten 
sneller en gerichter geholpen worden bij 
vragen of het maken van afspraken. 

4. Ontwerp en realisatie van de AOA en de 
verdere inrichting van de zorgeenheid 
acute zorg: na een periode van 
zorgvuldige voorbereiding is in oktober 
2016 de Acute Opname Afdeling (AOA) 
geopend. Op deze AOA worden acute 
patiënten vanaf de SEH opgenomen en in 
maximaal 48 uur wordt diagnostiek 
verricht en een behandelplan opgesteld. 
Deze efficiëntere patiëntenlogistiek komt 
tegemoet aan twee belangrijke 
doelstellingen van het ziekenhuis: het 
verbeteren van de kwaliteit en de 
patiënttevredenheid en het verlagen van 
de kosten door doelmatiger te werken. 

5. Ontwerp en realisatie van het Vrouw Kind 
Centrum: een sterk regionaal georiënteerd 
basisziekenhuis levert zorg van wieg tot 
graf. Vrouw en kind zijn belangrijke 
doelgroepen binnen het ziekenhuis. In dit 
bijzondere centrum is alle medische zorg 
voor vrouw en kind verenigd en zijn de 
afdelingen kindergeneeskunde, 
gynaecologie en verloskunde bij elkaar 
gebracht. Zwangere vrouwen kunnen in 
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Ziekenhuis Amstelland bevallen. Samen 
met de eerste lijn wordt een 
geboortecentrum opgezet waarbinnen 
gezamenlijk optimale geboortezorg 
binnen de regio wordt aangeboden en 
waarbij een integrale organisatie van de 
eerste en de tweede lijn bestaat. Dit 
centrum moet in de komende maanden 
zijn beslag krijgen. 

6. Inrichten medisch ondersteunende 
afdeling: door het positioneren van alle 
medisch ondersteunende diensten in één 
afdeling ontstaat betere samenhang met 
het primaire proces. Ook kan op deze 
wijze gerichte aandacht plaatshebben 
voor het contractbeheer van alle 
uitbestede diensten en de wijze waarop in 
het beheer goede aansluiting wordt 
verzekerd op de zorgprocessen in het 
ziekenhuis. 

7. Medicatieproces: streven is in 2017 in de 
centrale hal een politheek te realiseren. 
Hierdoor kan overzicht worden gehouden 
op de actuele medicatie van de patiënt en 
kan de apotheker verantwoordelijkheid 
dragen voor het totale farmaceutische 
zorgproces. De plannen voorzien in de 
realisatie van de infrastructuur en de 
opening in het najaar van 2017. 

8. Inkoopproces: uit onderzoek is gebleken 
dat aanzienlijke besparingen op 
inkoopkosten mogelijk zijn en leiden tot 
een verbetering van de financiële positie 
van het ziekenhuis. Direct na vaststelling 
van de koers voor het ziekenhuis is een 
project gestart gericht op de reductie van 
de inkoopkosten van het ziekenhuis. Deze 
inkoopgroepen hebben al € 4 miljoen 
besparingen geïdentificeerd, waarvan tot 
en met december 2016 € 2,3 miljoen 
structureel is gerealiseerd en in 2016 
reeds € 0,7 miljoen. 

9. ICT: de ontwikkeling en het functioneren 
van het ziekenhuis zijn sterk afhankelijk 
van betrouwbaar en zeker verlopende 
informatieprocessen. Een apart actieplan 
met voorafgaande grondige analyse is 
opgesteld. Begin 2017 is een 
uitbestedingsleidraad opgesteld ten 
behoeve van de uitbesteding van een deel 
van de ICT-dienstverlening. Een beter 
presterende ICT is noodzakelijk als 

randvoorwaarde om klantvriendelijk, snel 
en efficiënt te kunnen werken. 

10. Zorgcontractering en prijsreparatie: 
gebleken is dat Ziekenhuis Amstelland in 
2014 gemiddeld ca. 5,2% lagere prijzen 
kende dan vergelijkbare ziekenhuizen in 
Nederland. Bij reparatie van de prijzen op 
het gemiddelde niveau van kleine 
ziekenhuizen, blijft het aantrekkelijker om 
zorgproductie te contracteren met 
Ziekenhuis Amstelland voor 
tweedelijnsziekenhuiszorg dan met de 
relatief duurdere voorzieningen in de 
regio. In 2016 is ingezet op prijsreparatie 
en is de totale contractering met 
zorgverzekeraars verbeterd.  

 
3.4 TOEKOMSTPARAGRAAF 
 
In lijn met het uitvoeringsplan zijn in 2016 en 
worden in 2017 de nodige bouwstenen gelegd 
voor een gezonde en zelfstandige toekomst. 
Door het zorgaanbod nadrukkelijk te richten 
op het bieden van algemene ziekenhuiszorg 
van de wieg tot het graf, heeft het ziekenhuis 
bestaansrecht als algemeen ziekenhuis voor 
de regio Amstelland, Amsterdam, Ronde 
Venen en joods Nederland. Met de uitbreiding 
van een aantal specialismen zoals neurologie, 
cardiologie, pijngeneeskunde, 
ouderengeneeskunde en  longgeneeskunde 
zal de beoogde groei in de komende jaren 
moeten worden gerealiseerd.  De komende 
twee á drie jaar zal doorgegaan moeten 
worden op de ingeslagen weg van 
klantgerichtheid, selectieve omzetgroei, 
kostenreductie en werkkapitaalreductie. 
Sterke verbindingen met de eerste lijn en de 
regionale ouderenzorg zorgen voor een 
stevige verankering in de regio. Ook zal het 
ziekenhuis inzetten op het optimaal benutten 
van capaciteit, onder andere door het 
optimaliseren van processen en waar mogelijk 
investeringen in infrastructuur, zodat ook de 
gewenste groei voor verschuivingen naar de 2e 
lijn kan worden opgevangen. Het aan blijven 
trekken van voldoende gespecialiseerd 
personeel op alle terreinen is daarbij een 
belangrijk aandachtspunt.  
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3.5 RISICOPARAGRAAF 
 
Risico’s worden door Ziekenhuis Amstelland 
ingedeeld in strategische, tactische en 
operationele risico’s. Daarnaast loopt 
Ziekenhuis Amstelland financiële risico’s. De 
risicobereidheid van Ziekenhuis Amstelland is 
laag. Voor zover risico’s verzekerd kunnen 
worden verzekert Ziekenhuis Amstelland deze 
met behoud van een beperkt eigen risico. Dit 
is met name het geval met operationele 
risico’s. Ook zijn maatregelen getroffen om de 
gevolgen van operationele risico’s zo veel 
mogelijk te beperken.  
 
Sinds 2015 worden risico’s en 
beheersmaatregelen per kwartaal besproken 
in het Managementteam (voorloper 
Bestuursteam) en later het Bestuursteam. Er 
wordt per kwartaal aandacht besteed aan de 
meest actuele risico’s (top 10) en deze worden 
ook besproken met de Raad van Toezicht. 
 
STRATEGISCHE RISICO’S 
Ziekenhuis Amstelland ziet een drietal 
strategische risico’s: marktontwikkelingen, 
arbeidsmarkt en stelsel(ontwikkelingen). De 
strategie van Ziekenhuis Amstelland is gericht 
op groei, kostenbeheersing en 
werkkapitaalmanagement. Bij alle risico’s 
wordt de impact op imago, patiënten en 
financiën meegewogen.  
 
De strategie en koers van Ziekenhuis 
Amstelland voorzien in ongeveer 3% volume 
groei in de komende vier jaar, tot 2021. De 
beschikbare macro-groeiruimte is zeer 
beperkt hetgeen betekent dat Ziekenhuis 
Amstelland marktaandeel moet winnen. Dat 
marktaandeel winnen dient te gebeuren op 
een tweetal fronten: het winnen van 
marktaandeel bij patiënten in het 
verzorgingsgebied in concurrentie of soms in 
samenwerking met andere ziekenhuizen in de 
regio en vervolgens het ‘verzilveren’ van de 
groei in marktaandeel bij zorgverzekeraars. 
Ziekenhuis Amstelland profileert zich in de 
markt als een ziekenhuis dat snel en makkelijk 
toegankelijk is, goede behandeling en goede 
service levert en waar de patiënt én zijn 
verwijzer direct bij de medisch specialist 
terecht kunnen. In een markt waarvan de 

omvang gegeven is en waar nauwelijks sprake 
is van groei concurreren de andere 
ziekenhuizen in de regio om dezelfde patiënt. 
Dat verschijnsel wordt versterkt doordat ZBC’s 
op specifieke, electieve, zorg concurreren met 
lage prijzen en hoge service voor niches in 
deze markt. Daarmee ontstaat het risico dat in 
ieder geval één pijler van de strategie, groei, 
onder druk komt te staan. Die druk wordt 
vergroot doordat het risico aanwezig is dat 
zorgverzekeraars niet bereid zijn hun 
productieafspraken bij Ziekenhuis Amstelland 
aan te passen aan veranderende preferenties 
van hun verzekerden en de 
productieafspraken niet laten meegroeien.  
 
Om het risico op tegenvallende groei zoveel 
mogelijk te beheersen hanteert Ziekenhuis 
Amstelland een kwaliteits- en 
veiligheidsmanagement systeem om 
incidenten, die het imago van het ziekenhuis 
kunnen beschadigen, te voorkomen en is er 
periodiek overleg met zorgverzekeraars over 
ontwikkelingen in productie. De concurrentie 
in de markt en de grote marktaandelen van de 
grote ziekenhuizen in de regio zetten de toch 
al relatief lage prijzen van Ziekenhuis 
Amstelland verder onder druk.  
 
Om productie en productiegroei te kunnen 
realiseren is voldoende en goed 
gekwalificeerd personeel nodig. Met name in 
de verpleegkundige en verzorgende beroepen 
en in de gespecialiseerde verpleegkundigen is 
regionaal (en nationaal) sprake van 
toenemende krapte. Deze krapte leidt aan de 
ene kant tot het risico dat de patiënten 
geweigerd worden, wat negatief uitpakt voor 
de omzet, en aan de andere kant tot het risico 
dat personele kosten, mede door 
noodzakelijke inhuur, stijgen. Ziekenhuis 
Amstelland heeft de volgende maatregelen 
genomen om dit risico te beheersen: het 
vergroten van de opleidingscapaciteit voor 
verpleegkundig personeel, de inzet van 
personeel dat opgeleid wordt tot 
verpleegkundige en het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden aan personeel 
om dat te binden.  
 
Het huidige stelsel is gebaseerd op 
gereguleerde marktwerking. Gezien de 
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ervaringen van afgelopen jaren bestaat het 
risico dat verzekeraars met hun afspraken niet 
hun verzekerden volgen. Dit leidt tot 
plafondoverschrijdingen en tot het risico dat 
zorg geleverd wordt die niet vergoed wordt. 
Voor 2016 was er sprake van ruim € 0,6 
miljoen zorg die wel geleverd maar niet 
vergoed is. Voor het jaar 2015 gold min of 
meer hetzelfde. Daarnaast leidt de 
keuzevrijheid van de patiënt er toe dat die 
geen prijsprikkels heeft bij het maken van de 
keuze voor een bepaalde zorgverlener terwijl 
de zorgverzekeraars de prijs wel nadrukkelijk 
meenemen in hun onderhandelingen maar de 
verzekerden niet sturen. Mede door de 
manier waarop de markt werkt is het voor 
Ziekenhuis Amstelland moeilijk om de prijs in 
te zetten als instrument om patiënten te 
trekken, omdat die niet geconfronteerd 
worden met de kosten van de genoten zorg. 
Het stelsel werkt belemmerend om qua 
kwaliteit en prijs goed presterende 
ziekenhuizen te laten groeien en om ze 
voldoende financiele armslag te geven om 
verder te investeren en te groeien. 
 
TACTISCHE RISICO’S 
Tactisch gezien loopt Ziekenhuis Amstelland 
vooral risico op de ICT en op de 
kostenbeheersing. 
 
ICT is inmiddels een cruciaal, met het primaire 
proces vervlochten, instrument geworden. 
Daarmee is het voor de uitvoering van de 
processen een “license to operate”. Op 
operationeel niveau zijn maatregelen 
genomen om de continuïteit van de systemen 
te waarborgen. Daaronder vallen back up 
faciliteiten, fall back scenario’s, EDP-audits en 
regulier onderhoud op systemen. Tactisch 
gezien worden de volgende risico’s 
geïdentificeerd: het risico dat ICT-systemen 
onvoldoende ondersteunend werken, niet 
tijdig aangepast worden aan veranderende 
wet- en regelgeving en aan veranderende 
werkprocessen. Momenteel werkt Ziekenhuis 
Amstelland aan aanpassingen van de ICT-
systemen om deze aan te passen aan 
veranderingen in de werkprocessen en het 
risico op niet beschikbaarheid te beperken.  
 

Het tweede tactische risico is dat, als 
uitvloeisel van de strategische koers, de 
kosten onvoldoende beheerst worden. 
Momenteel wordt dit risico beheerst door 
maandrapportages ten behoeve van alle 
budgethouders en kwartaalgesprekken tussen 
de hoofden en de managers en tussen de 
managers en Raad van Bestuur. In de 
kwartaalgesprekken worden ook productie, 
ziekteverzuim, medewerkertevredenheid en 
kwaliteit aan de orde gesteld. Om de risico’s 
te beheersen worden met managers 
stringente afspraken gemaakt over 
kostenbudgetten en kostenbesparingen die 
gemonitord worden met behulp van een 
dashboard. Afwijkingen tussen budget en 
realisatie worden kort cyclisch besproken met 
verantwoordelijke managers.   
 
OPERATIONELE RISICO’S 
Operationele risico’s, die belangrijke gevolgen 
kunnen hebben voor continuïteit, kwaliteit en 
veiligheid, worden gelopen bij de dagelijkse 
uitvoering van processen en bij de inzet van 
personeel en hulpmiddelen. Opleiding van 
personeel, preventief onderhoud van 
apparatuur, brandpreventie en snelle 
branddetectie, periodieke inspectie van 
apparatuur, tracer audits, fall back scenario’s 
en back up-mogelijkheden zijn maatregelen 
die ingezet worden om dergelijke risico’s te 
beheersen. Grote risico’s, zoals brand en 
medische aansprakelijkheid, zijn voor zover 
mogelijk verzekerd met een voor Ziekenhuis 
Amstelland draagbaar eigen risico.  
 
FINANCIELE RISICO’S 
De financiële risico’s van Ziekenhuis 
Amstelland zijn gelegen in een onvoldoende 
kwaliteit van de financiële administratie en in 
onvoldoende beschikbaarheid van liquide 
middelen. Om omzet te kunnen realiseren zijn 
adequate registratie, facturatie en 
administratie van belang. De administratie en 
de daaruit voortvloeiende 
managementinformatie is van groot belang 
om te kunnen beheersen en sturen. In 2016 is 
de financiële kolom versterkt en zijn er meer 
controles ingebouwd in administratieve 
processen. De ICT-ondersteuning van 
processen is van onvoldoende kwaliteit.  In 
2017 wordt de controlesystematiek uitgebreid 
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en wordt een aanvang gemaakt met het 
inrichten van geautomatiseerde controles. De 
voortgang van de administratie en de 
managementinformatie staan frequent op de 
agenda van Raad van Toezicht en 
bestuursteam zodat tijdig bijgestuurd kan 
worden als er afwijkingen zijn tussen planning 
en realisatie.  
 
Ziekenhuis Amstelland is voor haar liquiditeit 
afhankelijk van bancaire leningen en bancair 
krediet die beschikbaar blijven indien wordt 
voldaan aan de met de Rabobank afgesproken 
ratio’s. Deze ratio’s worden per kwartaal 
gerapporteerd aan en besproken in Raad van 
Toezicht en Bestuursteam. Ultimo 2015 werd 
niet voldaan aan de bancaire ratio’s met 
opeisbaarheid van de financiering tot gevolg. 
Met de Rabobank zijn in 2016 nieuwe niveaus 
van de betreffende ratio’s overeengekomen. 

Ultimo 2016 voldoet Ziekenhuis Amstelland 
aan deze ratio’s.  
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HOOFDSTUK 4 
FINANCIELE ANALYSE 

4.1 INLEIDING 

De jaarrekening 2016 is opgesteld uitgaande 
van de continuïteitsveronderstelling van de 
Stichting. Begin 2016 werd duidelijk dat de in 
2015 afgesproken ratio’s inzake solvabiliteit, 
debt service coverage en afloscapaciteit, 
samenhangend met de in 2015 afgesloten 
herfinanciering niet gehaald werden. In 2016 
heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen 
Rabobank en de Stichting op basis van het 
nieuwe strategische plan, het daarbij 
behorende uitvoeringsplan en de daarbij 
behorende meerjarenramingen, resulterend in 
een brief van Rabobank, gedateerd 20 januari 
2017, waarin voor de ratio’s nieuwe niveaus 
zijn vastgesteld en de rekening courant 
faciliteit verlaagd is naar € 8 miljoen. Ultimo 
2016 voldoet de Stichting aan de eisen die door 
de Rabobank gesteld worden aan de financiële 
positie. 

In 2016 heeft onderzoek door een externe 
deskundige uitgewezen dat het door het 
ziekenhuis aangevraagde en door de NZa 
beschikte transitiebedrag € 1,6 miljoen te hoog 
was. Deze post is als verplichting opgenomen 
in de jaarrekening 2015. De afwikkeling van 
deze post in 2017 legt een zwaar beslag op de 
liquide middelen.  

De hierboven beschreven omstandigheden 
duiden op een onzekerheid van materieel 
belang die gerede twijfel kan doen ontstaan 
over het vermogen van de Stichting om haar 
bedrijfsvoering in continuïteit voort te zetten.  

De op 1 maart 2016 aangetreden nieuwe Raad 
van Bestuur heeft maatregelen genomen om 
de continuïteit te waarborgen. Voor nadere 
details wordt verwezen naar de 
continuïteitsparagraaf van de jaarrekening. 

Meer dan voorheen is er aandacht voor de 
kasstromen; de operationele kasstroom dient 
zodanig te zijn dat daarvan circa 50% 
voldoende is om de benodigde investeringen te 

dekken en de resterende 50% beschikbaar is 
om de rente en aflossing op bestaande 
schulden te voldoen. In 2015 had de 
impairment grote invloed op het resultaat. Een 
verdergaande impairment is in 2016 niet nodig 
gebleken. 

Het door de Raad van Bestuur opgestelde 
Uitvoeringsplan en de daaraan gekoppelde 
financiële meerjarenramingen alsmede 
liquiditeitsprognoses laten zien dat het 
ziekenhuis in staat is haar bedrijfsvoering in 
continuïteit voort te zetten. In 2016 zijn alle in 
het meerjarenplan voor 2016 voorziene 
doelstellingen gerealiseerd. 

4.2 FINANCIEEL BEELD 
 
Het jaar 2016 is met een verlies afgesloten. 
Tegenover een in het financiële meerjarenplan 
opgenomen geprognosticeerd verlies van € 1,5 
miljoen staat een gerealiseerd verlies van € 1,3 
miljoen. De financiële resultaten van 2016 
worden voor een groot deel bepaald door 
stijging in de zorgomzet die in het laatste 
kwartaal 2016 heeft ingezet, forse eenmalige 
kosten ter grootte van € 3,6 miljoen in het 
kader van de herstructurering van de 
bedrijfsvoering en het afscheid nemen van 
deelnemingen en, tot op heden, nog niet 
vergoede plafondoverschrijdingen bij 
zorgverzekeraars over 2016. Daarnaast is een 
boekwinst van € 1,5 miljoen gerealiseerd op de 
verkoop van onroerend goed. Na normalisatie 
is er sprake van een winst van € 0,3 miljoen.  
 
De zorgomzet is met 6,2% gestegen. Dit is na 
correctie voor de omzet oogheelkunde die per 
1 januari 2016 is overgedragen aan Ziekenhuis 
Amstelland Eyescan BV. Aan de ene kant is 
daarmee duidelijk dat de ingezette strategische 
keuze van groei in 2016 ook daadwerkelijk is 
ingezet. Aan de andere kant is een deel, 
ongeveer € 0,6 miljoen, van de geleverde zorg 
niet vergoed. Deze overschrijding van 
zorgkostenplafonds heeft direct impact op het 
bedrijfsresultaat omdat alle kosten wel 
gerealiseerd zijn, maar vergoeding achterwege 
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blijft. Met de betreffende verzekeraars lopen 
momenteel gesprekken over (gedeeltelijke) 
vergoeding van de betreffende overproductie. 
Met zorgverzekeraars zijn voor 2017 afspraken 
gemaakt die passen bij het meerjaren 
financieel uitvoeringsplan dat in de zomer van 
2016 is opgesteld als nadere uitwerking van de 
strategische keuzes.  

De kosten bevatten voor een bedrag van circa 
€ 3,6 miljoen incidentele kosten. Deze 
incidentele kosten komen in hoofdzaak voort 
uit een viertal oorzaken. Ten eerste zijn er 
kosten gemaakt bij het vervreemden van de 
activiteiten van Ziekenhuis Amstelland Eyescan 
BV en van MDCA. Ten tweede zijn kosten 
gemaakt om de bedrijfsvoering te 
herstructureren. Tot deze kosten horen de 
kosten van ondersteuning bij het realiseren van 
de inkoopvoordelen, afvloeiingskosten voor 
functionarissen alsmede advieskosten. Ten 
derde zijn meerkosten gemaakt om de 
tekortschietende bezetting van cruciale 
functies op interim basis te bezetten en 
vanwege de problematiek met betrekking tot 
de jaarrekening 2015. Zowel de controlekosten 
als de kosten van ondersteuning zijn veel hoger 
geweest dan begroot en voorzien, vanwege 
gebreken in de oplevering van stukken, 
vraagstukken inzake bijzondere 
waardevermindering en 
continuïteitveronderstelling en onderbouwing 
van de meerjarenprognoses. Ten vierde is een 
lening van Coöperatie Langerhuize U.A. 
voorzien en is een garantie die ten behoeve 
van deze coöperatie is afgegeven grotendeels 
voorzien. 

De inspanningen om het kostenniveau 
structureel te reduceren hebben in 2016 nog 
maar beperkt geleid tot daadwerkelijke 
kostenreductie omdat veel maatregelen pas in 
de loop van 2016 of 2017 daadwerkelijk 
geeffectueerd zijn en worden. 

Veel tijd en energie is gaan zitten in de 
afstoting van de deelnemingen in MDCA BV, 
Ziekenhuis Amstelland Eyescan BV en 
Coöperatie Keukens van Langerhuize. Het 

afstoten van deze deelnemingen is ingegeven 
door de noodzaak de onevenredig grote risico’s 
die met de deelnemingen samenhangen te 
reduceren, de concentratie van het ziekenhuis 
op de kernactiviteiten en het creëren van 
zuivere klant-leverancier-relaties om door 
aandeelhouderschap ingegeven onzakelijk 
gedrag te vermijden. Het afstoten van de 
deelneming in Ziekenhuis Amstelland Eyescan 
BV heeft geleid tot een bescheiden boekverlies 
op de onderlinge verhoudingen maar ook tot 
inning van een groot deel van de kortlopende 
vorderingen alsmede meer en kwalitatief 
betere garanties op de inning in 2017 en 2018 
van de langlopende vorderingen. Het afstoten 
van het belang in MDCA BV heeft geleid tot 
boekverliezen op de boekwaarde van de 
deelneming in MDCA BV. Het boekverlies op 
MDCA BV is ontstaan omdat de koper van het 
aandelenbelang een korting op de koopprijs is 
gegund ter compensatie van 
reorganisatiekosten.  De korting wordt 
ruimschoots gecompenseerd door lagere 
verrichtingenprijzen in de komende jaren. Ook 
voor de afstoting van het belang in Keukens 
van Langerhuize zijn kosten gemaakt ofschoon 
van bescheiden omvang en niet leidend tot het 
beoogde effect; per de datum van het 
opmaken en vaststellen van de jaarrekening 
2016 is het belang in de Keukens van 
Langerhuize nog niet vervreemd. Tot de met 
deze deelneming samenhangende extra kosten 
in 2016 hoort het treffen van een voorziening 
van € 2 ton op een aan deze deelneming 
verstrekte lening waarop een aantal 
aflossingstermijnen achterstand is ontstaan. 
Daarnaast is € 6 ton voorzien voor 
garantstelling jegens een financier van deze 
deelneming. Het voornemen bestaat nog 
steeds om het belang in Coöperatie Keukens 
van Langerhuize te vervreemden. 

Zoals reeds in 2015 voorgenomen is het 
onroerend goed in de gemeente Uithoorn, 
waar onder meer een buitenpoli van 
Ziekenhuis Amstelland is gevestigd, eind 2016 
vervreemd met instemming van het College 
Sanering Zorginstellingen. De verkoop heeft 
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een boekwinst opgeleverd van € 1,5 miljoen na 
aftrek van verkoopkosten.  

Door de verkoop van deelnemingen in 
Ziekenhuis Amstelland Eyescan BV en MDCA 
BV en de verkoop van het onroerend goed in 
de gemeente Uithoorn is het risicoprofiel van 

Ziekenhuis Amstelland conform de 
voornemens van de Raad van Bestuur 
verminderd. De voorgenomen verkoop van de 
deelneming in Keukens van Langerhuize moet 
de betreffende risico’s verder verminderen. 

 

Onderstaand is de samenstelling van het resultaat toegelicht. 

 In € 1.000  In € 1.000 
Netto resultaat conform jaarrekening 2016 -/- 1.300   
    
Boekwinst verkoop onroerend goed  Af: 1.500 
Laatste tranche garantieregeling kapitaallasten  Af: 1.100 
   2.600 
    
Plafondoverschrijdingen zorgverzekeraars  Bij: 600 
Incidentele kosten herstructurering 2016  Bij: 3.600 
   4.200 
Subtotaal AF/BIJ 1.600   
   2.600 
Netto resultaat exclusief eenmalige kosten en baten 300   
    

In 2015 kwam de facturatie aan 
zorgverzekeraars door de verkorting van de 
maximale doorlooptijd van DBC-zorgproducten 
en de daarmee samenhangende 
conversieproblematiek zeer traag op gang, 
evenals de bevoorschotting, hetgeen er toe 
leidde dat de cashflow in 2015 ernstig onder 
druk kwam te staan. In het eerste kwartaal van 
2016 is de reguliere facturatie weer op gang 
gekomen en is deze in het derde kwartaal van 
2016 geheel genormaliseerd. Mede dankzij de 
omvang van de eerder verstrekte voorschotten 
en het feit dat verrekeningen met facturatie 
traag op gang kwam is er ultimo 2016 sprake 
van een overmatige stand aan liquide middelen 
die nog eens versterkt wordt door 
achterblijvende facturatie van crediteuren van 
het ziekenhuis. Wordt gecorrigeerd voor deze 
effecten dan is de liquiditeitspositie van 
Ziekenhuis Amstelland circa € 7,5 miljoen 
minder dan nu uit de balans per ultimo 2016 
blijkt. In 2016 is een begin gemaakt met het 
projectmatig aanpakken van het 
facturatieproces om de beoogde positie aan 
onderhanden werk en nog te factureren omzet 
te reduceren van 3 naar 2 maanden omzet.  

Dit leidt medio 2017 tot voldoende resultaten 
om de cashflow structureel te versterken.  

De financiële positie van Ziekenhuis Amstelland 
wordt met name beoordeeld aan de hand van 
een zestal ratio’s. Vier van deze ratio’s zijn 
opgenomen in de financierings-
overeenkomsten met de Rabobank en twee 
zijn op basis van de interne besturing. Van de 
vier met de Rabobank overeengekomen ratio’s 
is er per ultimo 2016 één niet van toepassing 
omdat vanaf 1 juli 2016 geen sprake meer is 
van een geconsolideerde jaarrekening vanwege 
het vervreemden van het belang in MDCA BV.  

Op de volgende pagina zijn de ratio’s 
weergegeven op basis waarvan Ziekenhuis 
Amstelland beoordeeld wordt. 
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  2016 2015 NORM 
Solvabiliteit Eigen vermogen gedeeld door balanstotaal 10,8% 10,2% > 8% ultimo 2016, jaarlijks 1-

2% step up tot 20% in 2022 
(Rabobank) 

DSCR Debt Service Cover Ratio 1,29 1,29 > 0,4 (Rabobank) 
Senior net-
debt/EBITDA ratio 

Niet achtergestelde rentedragende schulden 
minus vrij beschikbare liquide middelen, 
gedeeld door bedrijfsresultaat voor rente, 
afschrijvingen, belastingen en bijzondere 
baten en lasten 

7,34 10,07 < 10,3 (Rabobank) 

EBITDA cover test Mate waarin geconsolideerde EBITDA door 
Ziekenhuis Amstelland gegenereerd wordt. 

nvt 91,4% > 95% (Rabobank) Alleen van 
toepassing in geval van 
geconsolideerde cijfers. 

ICR Interest Coverage Ratio -0,95 
 

-/- 0,45 > 1,3 (Intern) 

Current ratio Vlottende activa gedeeld door vlottende 
passiva 

1,12 1,03 > 1,5 (Intern) 

 
De belangrijkste risico’s die de Raad van 
Bestuur onderkend zijn uiteengezet in de 
risicoparagraaf in hoofdstuk 3.  

4.3 FINANCIELE POSITIE; BALANS 

De vaste activa zijn sterk gedaald. Deze sterke 
daling ten opzichte van 2015 is het gevolg van 
de verkoop van het onroerend goed in de 
gemeente Uithoorn. De boekwaarde hiervan 
bedroeg ruim € 7,3 miljoen. Ook zijn de 
afschrijvingen hoger dan de investeringen in 
materiele vaste activa. De financiële vaste 
activa dalen door de verkoop van MDCA BV, de 
inning van een deel van de vordering op 
Eyescan BV en de voorziening op de lening aan 
Keukens van Langerhuize. 
De vlottende activa dalen met € 4 miljoen. 
Enerzijds is dat het gevolg van een daling van 
de vorderingen op debiteuren van € 20,6 
miljoen naar € 14 miljoen alsmede een daling 
van de vorderingen uit hoofde van bekostiging 
door de inning van de Garantieregeling 
Kapitaallasten; anderzijds stijgen de liquide 
middelen met circa € 6 miljoen ten gevolge van 
nog niet verrekende bevoorschotting door 
zorgverzekeraars en achterblijvende facturatie 
van een belangrijke leverancier. 
De voorzieningen stijgen. Dit is in belangrijke 
mate het gevolg van de vorming van 
voorzieningen voor nabetalingen op ORT en 
garanties verstrekt ten behoeve van 
Langerhuize. Ook stijgt de voorziening voor 
jubileumuitkeringen vanwege een aangepaste 
berekeningswijze. 
De totale langlopende schulden laten een 
daling zien van € 12 miljoen. Deze daling is het 

gevolg van reguliere aflossingen op 
langlopende schulden alsmede van de 
vervroegde aflossing van de lening van € 7,7 
miljoen die rustte op het onroerend goed in de 
gemeente Uithoorn. 
 
De kortlopende schulden dalen met name 
omdat per ultimo 2015 de rekening courant 
schuld aan Rabobank was opgenomen onder 
deze post.  
 
De balans laat per ultimo 2016 minder 
solvabiliteit zien dan de nagestreefde 20%. 
Daarnaast is het werkkapitaal op ongeveer 
hetzelfde niveau gebleven als in 2015 maar 
moet dit werkkapitaal verhoogd worden om de 
afhankelijkheid van rekening courant krediet te 
verminderen en voldoende financiële armslag 
te hebben om fluctuaties in liquiditeit te 
kunnen opvangen. De solvabiliteit en de 
liquiditeit van Ziekenhuis Amstelland moeten 
verbeterd worden doordat de 
herstructureringsmaatregelen hun vruchten 
gaan afwerpen en de resultaten verbeteren en 
door de versnelling van de facturatiecyclus. 
 
4.4 FINANCIËLE RESULTATEN; 
RESULTATENREKENING 
 
De netto opbrengsten in 2016 stijgen 6,2% ten 
opzichte van 2015. Dit is na correctie voor de 
omzet oogheelkunde 2015 die voor een bedrag 
van € 3,1 miljoen in 2015 is verwerkt. Deze 
omzet werd per 1 januari 2016 overgedragen 
aan Ziekenhuis Amstelland Eyescan BV. Wordt 
hiervoor gecorrigeerd dan is de zorgomzet met 
netto € 5,2 miljoen gestegen. In 2016 was 
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evenals in 2015 sprake van 
plafondoverschrijdingen met verzekeraars; in 
2016 circa € 0,6 miljoen tegenover € 1,6 
miljoen in 2015. Dergelijke overschrijdingen 
van zorgkostenplafonds hebben forse impact 
op de omzet, maar ook integraal op het 
bedrijfsresultaat omdat de kosten om de 
productie te realiseren wel gemaakt zijn maar 
er geen opbrengst tegenover staat. Over 2015 
is in beperkte mate achteraf vergoeding 
gekregen; met één zorgverzekeraar zijn 
afspraken gemaakt over prospectieve 
structurele verhoging van prijzen en omzet. 
Over 2016 wordt met betreffende 
zorgverzekeraars overleg gevoerd; in de 
jaarrekening 2016 is met eventuele resultaten 
uit deze onderhandelingen nog geen rekening 
gehouden.  
De subsidies en overige bedrijfsopbrengsten 
nemen toe. De voornaamste oorzaken zijn de 
verwerking van de boekwinst op de verkoop 
van het onroerend goed in de gemeente 
Uithoorn (€ 1,5 miljoen) alsmede een toename 
van de activiteiten die gedaan worden voor 
VUmc. 
 
De personele kosten zijn gestegen met € 2,1 
miljoen, 5,3%. Deze stijging is vrijwel geheel 
toe te wijzen aan de inzet van personeel niet in 
loondienst om op cruciale functies in de 
bedrijfsvoering en op cruciale, 
gespecialiseerde, functies in de zorguitvoering 
(zoals IC en OK) de continuïteit te waarborgen 
en zorg te dragen voor verbeteringen in de 
bedrijfsvoering. Daarnaast stijgen de cao lonen 
en is een voorziening voor nabetaling ORT over 
verlof gevormd. De formatie aan vast 
personeel is met 19 FTE afgenomen, geheel in 
de zorgeenheden. De afname van vaste 
formatie en de inzet van personeel niet in 
loondienst weerspiegelen de 
arbeidsmarktproblematiek die in de loop van 
2016 een steeds grotere omvang heeft 
gekregen. 
 
De overige bedrijfskosten zijn fors gestegen ten 
gevolge van incidentele kosten. Daartoe 
behoren de kosten van inzet om 
inkoopbesparingen te reduceren, advieskosten 
om de deelnemingen in Ziekenhuis Amstelland 
Eyescan BV en MDCA BV af te stoten, fors 
hogere accountants- en advieskosten om de 

jaarrekening 2015 en de daarmee gepaard 
gaande problematiek van 
continuïteitsvraagstuk en impairment af te 
kunnen ronden en kosten van ICT om de ICT-
performance op het gewenste niveau te 
brengen. 
De financiële baten en lasten zijn met name 
gestegen door het afwaarderen van het belang 
in MDCA BV bij verkoop en het treffen van een 
voorziening op een achtergestelde lening die 
verstrekt is aan Keukens van Langerhuize, 
alsmede een voorziening op een 
garantiestelling ten behoeve van een financier.  
De netto winstmarge is in zowel 2015 als 2016 
negatief. Eenmalige baten en lasten hebben in 
beide jaren een grote impact op het netto 
resultaat.  
 
Het meerjaren financieel plan dat een 
uitwerking is van het uitvoeringsplan voorziet 
in een netto winstmarge van € 0,5 miljoen in 
2017 en een doorgroei naar een netto 
winstmarge van circa 3% tot 4% in de jaren 
daarna. Om dit te bereiken wordt selectieve 
groei van circa 3,5% per jaar voorzien tot en 
met 2020, verdere reductie van met name 
maar niet alleen inkoopkosten, geflankeerd 
door actief werkkapitaalbeheer om de 
liquiditeitspositie structureel te verbeteren.  
 
4.5 SAMENGEVAT  
 
Ziekenhuis Amstelland laat over 2016 een 
omzetgroei zien die in lijn is met het ingezette 
strategische plan. Incidentele kosten in het 
kader van de herstructurering zijn uiteindelijk 
bepalend geweest waardoor een verlies is 
gerealiseerd van € 1,3 miljoen. Dit verlies is 
echter lager dan voorzien in de 
meerjarenraming. Gecorrigeerd voor 
eenmalige baten en lasten is het resultaat  
€ 0,3 miljoen positief. Daarnaast is afscheid 
genomen van risicovolle deelnemingen. 
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HOOFDSTUK 5 
Samenleving 
 
Op verschillende manieren is Ziekenhuis 
Amstelland verbonden met de samenleving. 
Hierna volgen aan de hand van een kort 
jaarverslag enkele nieuwsberichten met foto’s 
waaruit de verbondenheid van het ziekenhuis 
met de samenleving in 2016 naar voren komt.  
 
JANUARI 

 
In de wachtkamer van de Spoedpost van 
Ziekenhuis Amstelland zijn vier nieuwe 
speeltoestellen geplaats voor kinderen. De 
Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland. 
heeft de benodigde fondsen bijeen gebracht. 
De speelhoek is vanaf het eerste moment een 
groot succes. Kinderen hebben direct afleiding 
terwijl ze wachten en ook broertjes en zusjes 
kunnen zich vermaken.  
 
FEBRUARI 

 
De samenwerking tussen Ziekenhuis 
Amstelland en VUmc op het gebied van 
borstkanker is dinsdagavond 2 februari op 
bijzondere wijze ingeluid. Voor patiënten was 
er een uitgebreide informatiemarkt waar 
bezoekers zich lieten informeren over alles op 
het gebied van badkleding, ondermode, 
pruiken, hippe mutsen, borstprothesen, make-
up en meer. Chirurgen deden, trots over de 
samenwerking, het openingswoord en de 
klinisch geneticus gaf een boeiende lezing over 
de nieuwste inzichten bij 
erfelijkheidsonderzoek. Bezoekers hadden 
uitgebreid de gelegenheid zorgprofessionals te 
spreken en in contact te komen met 

lotgenoten. Na de pauze showden de 
mannequins, vrouwen die allen borstkanker 
hebben of hebben gehad, zonder enige 
schroom prachtige bad- en ondermode.  
 
MAART 
In Ziekenhuis Amstelland, als één van de 
initiatiefnemers is in maart de Campagne 
Helden in Wit van start gegaan. 
Helden in Wit is bedoeld om middelbare 
scholieren (tussen de 14 en 17 jaar) voor het 
beroep van (gespecialiseerd) verpleegkundige 
in het ziekenhuis te interesseren. Dat gebeurt 
via het platform www.heldeninwit.nl waar 
filmpjes van echte verpleegkundigen staan en 
waar jongeren een test kunnen doen. Ook 
worden bootcamps en andere activiteiten 
georganiseerd in de ziekenhuizen. Bij een 
bootcamp kunnen jongeren in kleine groepjes 
ervaren hoe het is om een (gespecialiseerd) 
verpleegkundige te zijn. 

 
MEI 
Het Vrijmetselaarsloge Eendracht trakteert ter 
gelegenheid van haar 100-jarig bestaan de 
kinderen in Ziekenhuis Amstelland op magie. 
Het cadeau is een ‘magische’ training voor de 
pedagogisch medewerkers en 
verpleegkundigen in Ziekenhuis Amstelland 
door de organisatie Magic Care. Het 
belangrijkste doel van Magic Care met haar 30 
goochelaars is het bijdragen aan de motorische 
en sociaal-emotionele ontwikkelingen van 
zieke kinderen. Door kinderen in hun kracht te 
zetten kunnen zij weer kind zijn, zorgeloos en 
speels. 
Met deze training kan het verpleegkundige 
personeel zelf de kinderen goocheltrucs leren. 
De kinderen krijgen een doosje met trucs en 
gaan onder begeleiding oefenen. Als de 

kinderen het 
onder de 
knie hebben, 
kunnen zij 
hun ouders, 
het bezoek 
en de 

verpleging laten zien wat zij allemaal kunnen. 
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JUNI 
De CoRaad nomineert jaarlijks de beste 
vakgroepen van de ziekenhuizen waar 
studenten van de Medische Faculteit der 
Amsterdamsche Studenten (MFAS) hun co-
schappen lopen. In de categorie 
gynaecologie/verloskunde won de vakgroep 
van Ziekenhuis Amstelland de eervolle eerste 
prijs. Daar zijn we trots op. De CoRaad speelt 
een belangrijke rol op het gebied van 
kwaliteitsbewaking voor het onderwijs en de 
vertegenwoordiging van coassistenten. 
 
JULI 
In juli was het dubbel feest op de 
Kinderafdeling van Ziekenhuis Amstelland. De 
opgeknapte speelkamer en het dakterras 
werden geopend. Het Ronald McDonald 
Kinderfonds maakte dit mogelijk door een 
jubileumgift. Ziekenhuizen, waar geen Ronald 
McDonald Huis of Huiskamer is, hebben 
eenmalig een bijdrage gekregen waarmee ze 
op hun kinderafdeling de impact van een 
opname of behandeling voor zieke kinderen en 
hun families op een positieve manier kunnen 
beïnvloeden.’ 

 
 
Daarnaast ontving Ziekenhuis Amstelland tot 
grote vreugde de Bronzen Smiley van Stichting 
Kind en Ziekenhuis. Inmiddels is de Smiley het 
kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg 
vanuit het perspectief van het kind en de 
ouders. Die erkenning zorgde voor een smile 
op de gezichten van onze medewerkers op de 
afdeling die de zorg verlenen. 
 
AUGUSTUS 
De Borstkankervereniging Nederland (BVN) 
heeft Ziekenhuis Amstelland opnieuw een roze 
lintje toegekend voor goede borstkankerzorg. 
Het ziekenhuis is begin 2016 een 
samenwerkingsverband aangegaan met VUmc 
Cancer Center en die samenwerking voldoet 

aan de criteria voor patiëntgerichte 
borstkankerzorg. Dit geeft aan dat het centrum 
zowel op basis van patiëntervaringen als 
kwaliteit goede borstkankerzorg levert. 
Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt 
criteria in de Monitor Borstkankerzorg die 
ieder jaar worden aangepast. Deze criteria zijn 
bedoeld om de borstkankerzorg in Nederland 
te optimaliseren. Het behandelend team van 
Ziekenhuis Amstelland en VUmc Cancer Center 
zijn met recht trots op het roze lintje, dat al 
voor het zevende jaar achtereen is behaald. 

  
 
SEPTEMBER 

 
Om acute patiënten beter te kunnen helpen én 
de patiëntenstroom te optimaliseren werd op 
27 september de nieuwe Acute Opname 
Afdeling (AOA) geopend. Hiermee maakt 
Ziekenhuis Amstelland een bewuste keuze om 
de acute zorg te scheiden van de geplande zorg 
en daarmee de kennis rondom de acute 
patiënt te bundelen. 
Alle specialisten werken nauw samen op de 
AOA rondom een acute patiënt die 
binnenkomt.  Er zijn 17 bedden waar 
zogenaamde ‘ongeplande’ patiënten worden 
opgenomen en waar de specialisten zich 
concentreren op een snelle diagnose en het 
starten van de behandeling. Door het openen 
van de AOA zullen naar verwachting ook de 
wachttijden op de Spoedeisende hulp 
afnemen. Na diagnose en start van de 
behandeling kunnen patiënten (binnen 48 uur) 
naar huis of worden overgeplaatst naar de 
juiste afdeling in de kliniek. En het bijkomend 
voordeel is dat daardoor de patiëntenzorg in 
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de Kliniek niet meer wordt onderbroken door 
ongeplande opnames. 
 
OKTOBER 

 
Zwangere cliënten van Ziekenhuis Amstelland 
krijgen sinds oktober, naast vakkundige 
begeleiding van de vakgroep Gynaecologie, ook 
een begeleidingsprogramma aangeboden. Dit 
lifestyle programma is ontwikkeld door 
Radmilo Soda en vastgelegd in zijn boek 
“MOMS”. Hierin staan beweging en voeding 
tijdens en rond de zwangerschap centraal.  
 
Aandacht voor lifestyle vinden de 
gynaecologen een logische keuze als je 
zwangere cliënten zo compleet mogelijk wilt 
begeleiden. Naast de kwalitatief goede zorg die 
het ziekenhuis biedt is dit een essentiële keuze 
om optimale voorwaarden te scheppen voor 
moeder en kind tijdens en na de 
zwangerschap.  
 
NOVEMBER 
De website van Ziekenhuis Amstelland krijgt 
een goede score! Digitaal Bureau E-sites heeft 
de websites van 87 Nederlandse ziekenhuizen 
onderzocht. De sites zijn beoordeeld op 
toegankelijkheid, privacy & security, 
performance, SEO, mobielvriendelijkheid, 
usability en zoekfunctie. En onze website: 
www.ziekenhuisamstelland.nl scoort goed! 
Onze website scoort 4 van de 5 sterren 
op: toegankelijkheid, privacy & security, 
performance, SEO en zoekfunctie. 
En we scoren 5 van de 5 sterren op: 
mobielvriendelijkheid en bruikbaarheid.  
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DECEMBER 
Ziekenhuis Amstelland heeft de eigendom van 
het pand De Waterlinie in Uithoorn 
overgedragen aan Superstone N.V. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

De Waterlinie is een modern gezondheids-
centrum waarin, naast het ziekenhuis, drie 
huisartsen-praktijken en elf andere huurders 
met een zorgfunctie gevestigd zijn. De functie 
van het gebouw zal met deze verkoop niet 
veranderen. Ziekenhuis Amstelland heeft ook 
een gedeelte van het gebouw gehuurd voor 
diagnostiek en poliklinische functies.  
Ziekenhuis Amstelland heeft het pand verkocht 
om zich te kunnen richten op zijn corebusiness: 
het leveren van ziekenhuiszorg op het hoogste 
niveau voor jong tot oud.  
Het in eigendom hebben en beheren van 
vastgoed vraagt om speciale expertise die thuis 
hoort bij een professionele partij . 
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