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Verslag raad van bestuur 

 

Inleiding  

Ook in 2016 is het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) erin geslaagd hoge kwaliteit ziekenhuiszorg 

te leveren. De hoge kwaliteit van zorg wordt ondermeer zichtbaar in de goede scores van CWZ in 

ranglijsten, keurmerkonderzoeken, patiëntenwijzers, predicaten en de positieve uitkomsten van het 

patiënttevredenheidonderzoek (CQ-index). Daarnaast is CWZ erin geslaagd een positief financieel 

resultaat te behalen.  

 

De kredietovereenkomstdie CWZ met BNG en Rabobank heeft gesloten heeft het ook in 2016 mogelijk 

gemaakt te investeren in ICT, renovatie van gebouwen en inventaris. 

De zorgmarkt heeft te maken met de wensen van meerdere partijen. Patiënten en verwijzers willen 

meer individueel afgestemde zorgprocessen en ‘shared decision making’., Overheid en 

zorgverzekeraars wensen vergroting van doelmatigheid en transparantieen inzicht in de kwaliteit van 

zorg. In een notendop komt het er op neer dat ziekenhuizen worden geacht financieel robuust te zijn, 

een bijdrage te leveren aan het beheersbaar houden van de zorgkosten (zinnige en zuinige zorg) en te 

voldoen aan een sterk veranderende zorgvraag in combinatie met steeds hoger wordende 

verwachtingen over de kwaliteit en transparantie van de zorg.  

 

Strategische ambitie  

In 2016 is het traject om te komen tot een aanscherping van onze strategie afgerond met het 

uitwerken van onze strategische ambitie voor de periode 2017 - 2021 (zie ook hoofdstuk 4). CWZ voert 

primair een relatiegerichte strategie in de zorg. Wij willen excelleren op  persoonlijke en doelmatige 

topzorg dichtbij huis, zodat we voor de patiënt samen het verschil kunnen maken. Daar zijn we goed 

in: wij kennen onze patiënten als mens en behandelen deze als naaste.  

 

Wij streven ernaar dat patiënten zoveel mogelijk in hun eigen regio op de juiste plek behandeld 

kunnen worden. Daartoe werken wij samen met partners in de regio, van de nulde tot de derde lijn. In 

dat kader is ook het afgelopen jaar veel samengewerkt met ziekenhuizen in onze regio waaronder het 

Radboudumc en de Sint Maartenskliniek. Veel aandacht gaat uit naar de ketenzorg en daarmee ook 

naar de relatie met de huisartsen(post), verpleeghuiszorg en thuiszorg. Wat dit laatste betreft verkent 

CWZ de mogelijkheden zorg te verplaatsen naar de eerste lijn, dan wel de mogelijkheden zorg in 

samenwerking met de eerste lijn vorm te geven. Hiertoe zijn en worden bijvoorbeeld concrete 

projecten opgestart waarin  medisch specialisten van CWZ en de huisartsenkring Nijmegen 

samenwerken.. 

 

CWZ werkt landelijk samen in Santeon om de kwaliteit een extra impuls te geven. Met de 

Santeoncollega’s werken we aan het aantoonbaar en zichtbaar maken van de kwaliteitsresultaten van 

de Santeonziekenhuizen. Meer informatie over de initiatieven die wij met Santeon ontplooien en het 

Santeon jaarbericht 2016 is te vinden op www.santeon.nl. 

 

2016 in een notendop 

In het onderstaande gaan we kort in op een aantal belangrijke punten die van invloed zijn geweest op 

het functioneren en het presteren van CWZ in 2016. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag 

naar ons online jaaroverzicht 2016: https://www.cwz.nl/jaarimpressie/2016/ 
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Merkbaar beter 

Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken en verder te optimaliseren, laat CWZ zich elke 

vier jaar accrediteren door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Bij de 

volgende accreditatie in het voorjaar van 2017 zal CWZ worden beoordeeld naar de nieuwe 

kwaliteitsnorm 3.0, ook genaamd Qmentum. De voorbereidingen daarop zijn sinds 2015 in volle gang. 

Het jaar 2016 stond in het teken van het uitvoeren van de verbeteracties die uit de zelfevaluaties en 

interne audits in 2015 en 2016  naar voren zijn gekomen. 

 

De belangrijkste direct belanghebbenden van CWZ, onze patiënten, beoordeelden de kwaliteit van 

onze zorg ook in 2016 positief. Dit bleek ondermeer uit de halfjaarlijkse patiënttevredenheidsmeting 

die CWZ met de Santeon ziekenhuizen uitvoert via de ‘CQ-index’. De patiënten gaven CWZ voor de 

klinische zorg een 8,1 en voor de poliklinische zorg een 8,3. 

CWZ gebruikt de meetresultaten om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voortdurend te 

verbeteren. Daarnaast maakt CWZ gebruik van de zogenaamde klantreis om te weten hoe onze 

patiënten de zorg beleven  in alle fasen van het zorgtraject, van binnenkomst tot vertrek (zie ook 

hoofdstuk 4). De uitkomsten hiervan worden eveneens gebruikt voor het verder verbeteren van onze 

zorg- en dienstverlening. 

 

De waardering voor de kwaliteit van onze zorg blijkt daarnaast uit de goede scores van CWZ in 

ranglijsten, vele keurmerkonderzoeken, patiëntenwijzers en predicaten. Meer hierover treft u aan op 

de website van CWZ: www.cwz.nl. 

 

Het integraal beheersen van risico’s is een steeds belangrijker thema om de kwaliteit te handhaven en 

te verbeteren. In het risicomodel dat CWZ hanteert en in 2016 heeft geïmplementeerd, staat de 

patiënt centraal. In 2016 zijn we gestart met het opstellen van risicoprofielen op unitniveau en op een 

aantal domeinen, zoals financiën en ICT. Op basis hiervan is een eerste risicoprofiel voor heel CWZ 

opgesteld. 

 

Sterk in je werk 

Het credo voor alle CWZ-ers luidt Sterk in je werk! Vitale, bekwame en gemotiveerde medewerkers 

benutten hun kwaliteiten optimaal waardoor ze blijvend willen en kunnen bijdragen aan het realiseren 

van de organisatiedoelstellingen. De uitkomsten van het medewerkersonderzoek dat in het najaar van 

2016 is uitgevoerd, bieden ons belangrijke aangrijpingspunten voor verdere verbetering op dit punt. 

 

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar snel op en dat betekent dat we een stevig beroep doen op 

veranderbereidheid en het verandervermogen van onze medewerkers. Op diverse terreinen werkt 

CWZ aan andere manieren van denken en werken. Dit betekent niet alleen kritisch kijken naar 

(werk)processen, maar ook het flexibiliseren van de inzetbaarheid van onze medewerkers. 

 

We blijven de komende jaren doorgaan met trajecten die een belangrijke bijdrage leveren aan het 

verbeteren van de doelmatigheid. Dit doen wij met de inzet van een procesteam voor  begeleiding en 

verankering van structurele verbetering binnen (zorg)processen en door toepassing van Value Based 

Healthcare (VBHC) in Santeonverband.  

 

CWZ is in 2016 voor het achtste achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot Topwerkgever door het 

internationale onderzoeksbureau CRF.  
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Deze onafhankelijke organisatie beoordeelt de bedrijven en instellingen op basis van de volgende 

criteria: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden, training en ontwikkeling, 

carrièremogelijkheden en organisatiecultuur. CWZ wil zich op de arbeidsmarkt onderscheiden met 

goed werkgeverschap om nu en in de toekomst medewerkers te behouden en talenten aan ons te 

binden. Dit houdt in dat wij structureel in medewerkers investeren. De goede scores in het CRF-

onderzoek bevestigen het succes van de inspanningen. 

 

ICT en Bouw  

In het kader van zijn strategische ambitie voert CWZ noodzakelijke, omvangrijke verbeteringen door in 

de ICT-omgeving. Deze zijn met name gericht op ondersteuning van het zorgproces om efficiency, 

effectiviteit en patiëntveiligheid te kunnen verhogen.                                                                                             

In dat kader is ook in 2016 hard gewerkt aan de voorbereidingen op de invoering van een nieuw 

elektronisch patiëntendossier / ziekenhuis informatiesysteem (EPD/ZIS).  Eind december 2016 het 

Enterprise Resource Planning systeem oftewel ERP live gegaan. Ter voorbereiding op de 

implementatie van een nieuw EPD/ZIS in 2017, zijn ook in 2016 belangrijke, randvoorwaardelijke 

infrastructurele projecten uitgevoerd (zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.6).  

 

Daarnaast zijn de huisvestingsplannen, erop gericht om te voldoen alle hedendaagse eisen verder 

ontwikkeld en uitgevoerd. In hoofdstuk 4, paragraaf 4.6 is een overzicht opgenomen van de 

huisvestingsprojecten die in 2016 zijn gerealiseerd. 

 

Tot slot 

Wij danken onze betrokken medewerkers voor hun grote inzet in het afgelopen jaar. Met de NIAZ-

accreditatie in het voorjaar, de implementatie van een nieuw EPD en het nader invulling geven aan 

onze strategische ambitie voor de komende jaren, gaan we met elkaar een uitdagend jaar tegemoet. 

Doel ook voor 2017 is  aan te sluiten bij de behoeften van onze patiënten en uitstekend samen te 

werken met onze regionale partners, Zo bieden we ook in 2017 hoogwaardige ziekenhuiszorg.  

 

Nijmegen, mei 2017 

 

 

Raad van bestuur 

 

Bart Bemelmans, voorzitter 

Ton Poos (tot 16 mei 2017) 

Gosse van der Veen 
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Verslag raad van toezicht 

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) heeft in 2016 zijn goede positie in Nijmegen en omgeving 

bestendigd. CWZ is opnieuw in staat gebleken de patiënten die zich tot CWZ wendden de 

hoogwaardige en persoonlijke zorg te bieden die CWZ kenmerkt. 

 

CWZ bouwt voortdurend verder aan de hoge kwaliteit van geleverde zorg en diensten. Ook in 2016 is 

de kwaliteit van de geleverde zorg en behandeling in CWZ onverminderd van hoog niveau. Dit is 

ondermeer op te maken uit de tevredenheid van onze patiënten. De halfjaarlijkse 

patiënttevredenheidsmeting die CWZ met de Santeon-ziekenhuizen uitvoert door middel van de ‘CQ-

index’ laat goede rapportcijfers zien. Ditzelfde geldt voor het gemiddelde cijfer van CWZ op Zorgkaart 

Nederland, een 8,4.  

Daarnaast zijn het kwaliteitsysteem en het veiligheidmanagementsysteem van CWZ sinds 2009 

geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Ter voorbereiding op 

de accreditatie met Qmentum in het voorjaar van 2017, heeft CWZ in 2016 hard gewerkt aan het 

oppakken van de verbeterpunten die uit de zelfevaluaties en interne audits naar voren zijn gekomen.  

 

De goede prestaties van CWZ komen ook tot uitdrukking in het positieve financiële resultaat dat CWZ 

in 2016 heeft gerealiseerd en de verbetering van de de goede solvabiliteit- en liquiditeitspositie.  

 

CWZ heeft ook in 2016 veel samengewerkt met (keten)partners in onze stadsregio waaronder het 

Radboudumc, de St. Maartenskliniek, verpleeghuiszorg en thuiszorginstellingen en huisartsen, om 

ervoor te zorgen dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. 

 

In 2016 heeft de raad van toezicht met bijzondere aandacht de noodzakelijke en omvangrijke door te 

voeren verbeteringen in de ICT-omgeving gevolgd. Belangrijke mijlpalen waren de aanschaf en 

implementatie van een ERP en de aanschaf van een nieuw EPD. Uiteraard heeft de raad van toezicht 

ook de voorbereidingen op de implementatie van het nieuwe EPD met belangstelling gevolgd, 

waaronder de uitvoering van belangrijke randvoorwaardelijke infrastructurele projecten.  

 

De raad van toezicht heeft zijn eigen functioneren eind 2016 geëvalueerd. Tijdens de 

evaluatiebijeenkomst zijn de volgende onderwerpen besproken: visie op toezicht houden, de 

verschillende rollen van de raad van toezicht, agendering kwaliteit en veiligheid, het teamfunctioneren 

en praktische zaken.  

 

Op dit moment functioneert de raad van toezicht met vijf leden. In 2016 hebben twee leden de raad 

van toezicht, de heren Buruma en Hagenouw, afscheid genomen vanwege het aflopen van hun 

zittingstermijnen. De raad van toezicht heeft zich bij de werving van een nieuw lid laten ondersteunen 

door een extern bureau en is verheugd te melden dat mevrouw Bögels per 1 januari 2017 is 

toegetreden tot de raad van toezicht. 

 

De raad van toezicht heeft in 2016, naast de vijf reguliere vergaderingen, een keer extra vergaderd. De 

reguliere vergaderingen worden voorbereid in het agendaoverleg tussen de voorzitter raad van 

toezicht en de voltallige raad van bestuur. 

 

Om voeling te houden met de organisatie bezoekt de raad van toezicht jaarlijks minimaal één afdeling 

in CWZ. In 2016 heeft de raad van toezicht een bezoek gebracht aan de verschillende 

verbouwingsprojecten van het ziekenhuis. 
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Ook in 2016 volgde de raad van toezicht de ontwikkelingen binnen Santeon. Een keer per jaar komen 

de voorzitters van de raden van bestuur en raden van toezicht van de Santeon-ziekenhuizen bijeen. 

 

De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de besturing van CWZ voldoet aan de regels die zijn 

vastgesteld in de Zorgbrede Governancecode 2010. De statuten van CWZ en de reglementen van de 

raad van toezicht en de raad van bestuur zijn hierop ingericht. De raad van toezicht volgt de 

ontwikkelingen op het gebied van governance nauwkeurig en vertaalt deze waar nodig naar zijn 

positie en werkzaamheden.  

In 2016 werkte de raad van toezicht met drie commissies: de auditcommissie, de 

remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. De auditcommissie en commissie 

kwaliteit en veiligheid hebben in 2016 respectievelijk vijf en twee keer vergaderd. Ook de 

remuneratiecommissie is met enige regelmaat bijeengekomen. 

 

De raad van toezicht hecht veel waarde aan het voortzetten van de goede en constructieve relatie met 

de adviesgremia in CWZ. In 2016 had de raad van toezicht een keer een overleg met de 

verpleegkundige staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en twee keer met de vereniging 

medische staf. Normaliter vindt het overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad eveneens 

twee keer paar jaar plaats. Om die reden heeft de voorzitter raad van toezicht in het najaar een 

informeel overleg gehad met beide gremia. Daarnaast is de voorzitter van de raad van toezicht op 

uitnodiging van  de vereniging medische staf twee keer aangeschoven bij een reguliere vergadering 

van het stafbestuur. 

 

Tot slot spreken wij graag onze dank en waardering uit voor alle betrokken medische professionals, 

verpleegkundigen, overige medewerkers en de raad van bestuur van CWZ, die zich dagelijks inspannen 

om hoogwaardige en persoonlijke zorg aan onze patiënten te bieden. Daarnaast bedanken wij hen 

voor de constructieve samenwerking met de raad van toezicht. 

 

Nijmegen, mei 2017 

 

Arno Peels 

Voorzitter raad van toezicht Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen 

 

Samenstelling raad van toezicht 2016: 

mw. drs. Th.A.J. Burmanje, voorzitter (tot 01-04-2017) 

mr. Y. Buruma  (tot 01-09-2016) 

R.G.P. Hagenouw, arts MG (tot 01-09-2016) 

mw. dr. T.J. Heeren 

drs. M.R. van Lieshout 

dr. ir. A.J.H.M. Peels  
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1. Uitgangspunten van de verslaglegging 

Het jaardocument voldoet aan de eisen van de Richtlijn 655 inzake de Jaarverslaglegging 

Zorginstellingen. Hierin is opgenomen dat de zorginstelling het jaarverslag dient op te maken in 

overeenstemming met de voorschriften van art. 2:391 BW en hoofdstuk 400 Jaarverslag. 
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2. Profiel van de organisatie 

CWZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis, lid van de Stichting Samenwerkende Topklinische 

Opleidingsziekenhuizen (STZ) en gericht op de stad Nijmegen en de regio met een capaciteit van 477 

gebruikte bedden. Wij verlenen momenteel zorg vanuit 31 medische specialismen met bijna 4000 

medewerkers en veel vrijwilligers die hun werk doen op een professionele, gedreven, betrokken en 

grensverleggende wijze.  

 

Naast een groot aantal bovenregionale functies en subspecialismen kent ons ziekenhuis al jarenlang 

de neurochirurgie als erkende topklinische WBMV-functie. In 2008 is daar het uitvoeren van PCI-

procedures (dotteren) door cardiologie aan toegevoegd en in 2009 het plaatsen van ICD’s (inwendige 

defibrillator) door ditzelfde specialisme. Ook lopen we in Nederland voorop op onder meer het vlak 

van kraamsuites, couveusesuites, kinderdiabetes, grote vaatchirurgie, slokdarmchirurgie, 

traanwegchirurgie, minimaal invasieve chirurgie, prostaatkanker en cryoablatie, klinische mycologie 

en maligne hyperthermie.  

 

Het karakter van opleidingsziekenhuis komt tot uiting in het grote aantal medisch-specialistische 

opleidingen dat in of door CWZ wordt verzorgd. De opleiding van vele professionals elk jaar houdt het 

ziekenhuis scherp en zorgt ervoor dat de medische en verpleegkundige zorg elke dag beter wordt.  

 

CWZ maakt onderdeel uit van Santeon, een samenwerkingsverband van zes ziekenhuizen die streven 

naar de hoogste kwaliteit van medische zorg, veiligheid en gastvrijheid. 

 

2.1 Algemene identificatiegegevens 

 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Nijmeegs Interconfessioneel 

Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina 

Adres Weg door Jonkerbos 100 

Postcode 6532 SZ 

Plaats Nijmegen 

Telefoonnummer 024-365 76 57 

Identificatienummer NZa 010-0701 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41055664 

E-mailadres communicatie@cwz.nl 

Internetpagina www.cwz.nl 
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2.2 Structuur van het concern 

 

Juridische structuur 

De juridische structuur van ons ziekenhuis is weergegeven in de formele rechtspersoon van de 

Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius Wilhelmina. Aan deze stichting zijn  

rechtspersonen verbonden, die geconsolideerd worden in de jaarrekening van de stichting.  

 
Toelatingen 

 

In het kader van het verlenen van patiëntenzorg heeft het ziekenhuis de volgende toelatingen: 

• WTZi-vergunning (Wet Toelating Zorginstellingen) die de bevoegdheid geeft tot het 

aanbieden van zorg die op grond van de Zorgverzekeringswet voor vergoeding in aanmerking 

komt.  

• WLZ-vergunning (Wet Langdurige Zorg)  die de bevoegdheid geeft tot het aanbieden van zorg 

die op grond van de Wet langdurige Zorg voor vergoeding in aanmerking komt (betreft de 

zogenaamde verkeerde-bed-regeling). 

• WBMV-vergunningen (Wet Bijzondere Medische Voorzieningen)  die de bevoegdheid geeft 

tot het verlenen van topklinische zorg op het gebied van bijzondere neurochirurgie en 

PTCA/PCI’s en AICD/ICD’s (cardiologie). 

Naast de genoemde vergunningen beschikt CWZ over tal van vergunningen voor het verzorgen van 

opleidingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.  

In dit jaardocument voert het te ver een volledige opsomming te geven. 

 

Organisatiestructuur 

 

CWZ heeft een unitstructuur. De kern van deze structuur is gelegen in een verdere decentralisatie van 

verantwoordelijkheden naar resultaatverantwoordelijke eenheden respectievelijk units. Het doel van 

de unitstructuur is vooral gelegen in het vergroten van de resultaatgerichtheid, het vergroten van de 

snelheid van besluitvorming en de flexibiliteit door korte lijnen en het verbeteren van de klant- en 

marktgerichtheid. Hierdoor kunnen we maximaal inspelen op vragen uit de markt en behoeften van 

patiënten. 

 

In deze structuur worden drie soorten resultaatverantwoordelijke units onderscheiden (zorg-, 

capaciteits- en serviceunits), die  samen de doelen van CWZ bereiken. Al deze 

resultaatverantwoordelijke units stellen binnen overeengekomen centrale kaders en beleidslijnen hun 

eigen beleid op en voeren dit, na goedkeuring van hun beleidsplan door de raad van bestuur, 

zelfstandig uit. Er zijn contractrelaties tussen de units onderling en tussen de units en de raad van 

bestuur. Alle units rapporteren aan de raad van bestuur. 
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Organogram 

 

 

2.3 Kerngegevens 

De kerntaken van CWZ zijn patiëntenzorg, opleiden en onderzoek. De medisch specialismen leveren in 

samenwerking met de paramedische disciplines en verpleegkundigen van CWZ een zeer breed 

spectrum aan curatieve tweedelijns ziekenhuiszorg. Het hoge niveau van deze kennis en kunde is 

mede te danken aan de opleidingsstatus van het ziekenhuis.  

CWZ heeft in 2015 een verlenging gekregen van haar STZ-status voor vijf jaar. Deze status is van grote 

waarde: deze toont aan dat CWZ alle randvoorwaarden en kwaliteitssystemen rond opleiden en 

onderzoek goed op orde heeft. Het ziekenhuis beschikt over 22 medisch specialistische 

vervolgopleidingen. Daarnaast bestaat er een verkeerde-bed-regeling bij het einde van de 

ziekenhuiszorg en aansluitend een indicatie voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis.  

 

Kerngegevens Aantal/bedrag 
Productie 

Gemiddeld aantal ingezette bedden* 458,3 

Aantal geopende DBC-zorgproducten 276.991 

Aantal eerste polikliniekbezoeken  135.542 

Aantal vervolg polikliniekbezoeken 235.505 

Aantal totaal polikliniekbezoeken 371.047 

Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 25.112 

Aantal klinische opnamen 28.269 

Aantal klinische verpleegdagen 137.662 

Aantal IC-behandeldagen 4.359 

Percentage verkeerde-bed-patiënten 0,05 % 

Waarvan productie PAAZ 

Gemiddeld aantal ingezette bedden*
1
 16,0 

Aantal geopende DBC-zorgproducten 1.275 

Aantal eerste polikliniekbezoeken  698 

Aantal vervolg polikliniekbezoeken 2.664 

 
1
 * Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal 

erkende bedden wordt weergegeven. 
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Kerngegevens Aantal/bedrag 
Productie  

Aantal totaal polikliniekbezoeken 3.362 

Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 5.191 

Aantal klinische opnamen 228 

Aantal klinische verpleegdagen 5.812 

Personeel 

Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch 

specialisten per einde verslagjaar 

3.581 

Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch 

specialisten per einde verslagjaar 

2.489,6 

Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij 

beroep) per einde verslagjaar 

234 

Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij 

beroep) per einde verslagjaar  

188,0 

 

Bedrijfsopbrengsten (x € 1.000) 

Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar  € 299.459 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 5.565 

 

Specialismen 
Anesthesiologie Maag-darm-leverziekten 

Cardiologie Medische microbiologie 

Dermatologie Neurochirurgie 

Geriatrie Neurologie 

Gynaecologie/verloskunde Nucleaire geneeskunde 

Heelkunde Oogheelkunde 

Interne geneeskunde Orthopedie 

KNO Pathologie 

Kindergeneeskunde Plastische chirurgie 

Klinische chemie Psychiatrie 

Klinische farmacie Radiologie 

Klinische fysica Revalidatiegeneeskunde 

Klinische psychologie Sportgeneeskunde 

Longziekten Urologie  

Reumatologie  

 

Paramedische zorgafdelingen Specifieke afdelingen 
Diëtetiek Dagbehandeling 

Ergotherapie Intensive care 

Fysiotherapie Kort verblijf 

Geestelijke verzorging Spoedeisende hulp  

Klinische psychologie Pijnkliniek  

Logopedie Behandelcentrum  

Maatschappelijk werk OK-complex 

Ziekenhuishygiëne  Eerste Harthulp 

 Kinderdiabetescentrum 

 Dialyse  
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Werkgebied 

 

CWZ verzorgt het grootste deel van de ziekenhuiszorg voor de inwoners van Nijmegen en omstreken. 

Het aandeel van ons ziekenhuis in de polikliniekbezoekers is circa 52,5 % (2015: 50 %) voor in ons 

verzorgingsgebied. Gemiddeld 8 % (2015: 5 %) van onze  patiënten komt van buiten het verzorgings-

gebied. Deze patiënten bezoeken ons ziekenhuis vooral voor orthopedie, heelkunde en neurologie.  
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3. Bestuur, toezicht, medezeggenschap en bedrijfsvoering 

3.1 Normen van goed bestuur 

CWZ hanteert de Zorgbrede Governancecode die de Branche-organisatie Zorg (BoZ) heeft opgesteld. 

Dit betekent dat wij ons houden aan de uitgangspunten van deze code of, wanneer dit niet het geval 

is, uitleggen waarom dit niet gebeurt (comply or explain). De code bevat gedragsregels voor goed 

bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De principes van deze code zijn toegepast in de 

statuten en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht.  

In de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht zijn expliciete bepalingen 

opgenomen betreffende het aantal toegestane nevenfuncties. Daarnaast is vastgelegd dat voorkomen 

moet worden dat sprake kan zijn van belangenverstrengeling bij een bestuurder of toezichthouder.  

Bij de benoeming van nieuwe leden wordt hier op toegezien, dat geldt ook bij de melding van nieuwe 

nevenfuncties en de goedkeuring daarvoor. Binnen CWZ is een Gedragscode van kracht. De 

Gedragscode is een afspraak over hoe in CWZ Ziekenhuis wordt gewerkt en hoe er met elkaar wordt 

omgegaan. 

 

3.2 Raad van bestuur 

Volgens de statuten van CWZ is het besturen van de stichting opgedragen aan de raad van bestuur, 

bestaande uit een of meer leden. De raad van toezicht stelt het aantal leden vast. 

Op de CWZ website is de samenstelling van de raad van bestuur te vinden. 

 

 

3.3 Raad van toezicht 

Zoals vastgelegd in de statuten van CWZ heeft de raad van toezicht tot taak integraal toezicht te 

houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting CWZ. 

Zo keurt de raad van toezicht de begroting en de jaarrekening goed. De raad van toezicht staat de raad 

van bestuur met raad terzijde. Daarnaast vervult de raad van toezicht de werkgeversrol voor de 

bestuursleden. 

De taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in het reglement van de 

raad van toezicht. Het reglement is in 2016 ongewijzigd gebleven. Op de CWZ website zijn de leden 

van raad van toezicht te vinden. 

 

Conform de Zorgbrede Governancecode is de raad van toezicht zodanig samengesteld dat de leden 

ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch 

kunnen opereren. In dit kader is het van belang om ook de nevenfuncties van de raad van toezicht 

inzichtelijk te maken. Ook deze zijn gepubliceerd op de CWZ website. 
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3.4 Adviesorganen 

De hieronder beschreven adviesorganen adviseren (gevraagd en ongevraagd) de raad van bestuur bij 

belangrijke strategische onderwerpen op gebied van beleid, personeel en organisatie. 

 

In 2016  zijn zij onder andere geraadpleegd over:  

- Uitbesteding schoonmaak 

- Contractering ERP  

- Contractering EPD  

- Strategisch kader CWZ 

- Klachtenregeling  

- Implementatieplan EPD  

- Kaderbrief 2017  

- Jaarplan en begroting 2017 

- Financieringsmemorandum banken 

- Organisatieontwikkeling 

- Patiëntgerichte en zorginhoudelijk thema’s  

 

 

3.4.1 Vereniging Medische Staf 
 

De medische staf van CWZ is sinds 21 januari 1998 een vereniging met eigen statuten. Momenteel zijn 

211 medisch specialisten aangesloten bij de vereniging.  De medische staf draagt de 

verantwoordelijkheid voor het (strategisch) medisch beleid in het ziekenhuis en de daarbij behorende 

kwaliteit van de medisch specialistische zorgverlening. 

De medische staf heeft in 2016 geïnvesteerd in het verbeteren en inrichten van haar beleid ten 

aanzien van de competentie-ontwikkeling van de individuele medisch specialist, de medische staf als 

geheel en het belang daarvan in het perspectief van kwaliteit, strategie en belangenbehartiging. In juni 

2016 heeft de derde werkconferentie plaatsgevonden, met de titel ‘Samen verder. Zorg van de 

toekomst’. De werkconferentie blijkt een succesvol instrument voor ontmoeting, onderlinge 

afstemming en beleidsvorming. Er hebben workshops plaatsgevonden over de volgende thema’s: 

medisch leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking met netwerkpartners en duurzame 

inzetbaarheid van medisch specialisten gedurende hun hele loopbaan. Tevens is er aandacht besteed 

aan de technologische ontwikkelingen die op de gezondheidszorg afkomen en de wijze waarop de 

medische staf hier mee om kan gaan.  

De medische staf hecht er grote waarde aan om een klimaat te scheppen waarin je elkaar laat 

excelleren, waardoor er een hogere mate van kwaliteit geleverd kan worden, de CWZ-positionering 

versterkt wordt en CWZ een aantrekkelijke plek is voor een medisch specialist om te werken. In 2016 

is bijvoorbeeld ‘peer support’ opgezet voor medisch specialisten, waarbij collega’s elkaar steunen bij 

een goede opvang en nazorg wanneer een medisch specialist betrokken is bij een calamiteit in de 

patiëntenzorg.  

De medische staf heeft samen met de raad van bestuur een grote rol gehad bij het EPD selectietraject 

en de medische staf is verheugd dat er eind 2017 een EPD geïmplementeerd kan zijn binnen CWZ. De 

medische staf is nauw betrokken bij de voorbereidingen van de NIAZ Q-mentum audit die gepland 

staat voor 2017. De medische staf en de raad van bestuur hebben in 2016 frequent met elkaar 
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gesproken over de CWZ-strategie en samenwerkingsverbanden die zich hierbinnen ontwikkelen met 

netwerkpartners en de effecten hiervan op de medisch inhoudelijke zorgverlening.  

De medische staf neemt actief deel in een aantal Santeon-projecten die onder andere gericht zijn op 

Value Based Healthcare en duurzame inzetbaarheid van de medisch specialist. Een voorbeeld hiervan 

is dat er een werkbelevingsscan is ontwikkeld en uitgezet specifiek voor de doelgroep van medisch 

specialisten die werkzaam zijn binnen Santeon. De uitkomsten maken een onderlinge benchmark 

mogelijk en laten zien welke onderdelen behouden en verbeterd dienen te worden om duurzame 

inzetbaarheid van medisch specialisten te kunnen behouden en verbeteren.  

Per januari 2015 zijn er twee Medisch Specialistische Bedrijven opgericht, waarbij in goede 

samenwerking met de leden van de medische staf en de raad van bestuur naar een organisatievorm 

gezocht wordt voor de medische staf, die past bij een integraal bestuur van medisch specialisten. In 

2016 is ook de vereniging specialisten in dienstverband opgericht.  

Het bestuur  

Het stafbestuur functioneert als het dagelijks bestuur van de medische staf en bestond in 2016 uit een 

voorzitter, vice-voorzitter en drie algemene bestuursleden.  

 

3.4.2 Verpleegkundige staf 
 

De verpleegkundige staf is een adviesorgaan in CWZ dat zich vanuit een beroepsinhoudelijke verpleeg-

kundige expertise richt op kwaliteit, veiligheid, beroepsinhoud en uitoefening van de verpleegkundige 

zorg. De verpleegkundige staf  stimuleert de professionaliteit en daaruit voortvloeiend de positie van 

de verpleegkundige discipline werkzaam in CWZ. De zorg die geleverd wordt is gebaseerd op de best 

beschikbare zorg voor de patiënt op dit moment in de huidige omstandigheden. 

De verpleegkundige staf adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur en andere geledingen 

in CWZ. De verpleegkundige staf vertegenwoordigt de professionele verpleegkundige standaard, met 

als doel de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te waarborgen en/of te verbeteren. De 

verpleegkundige staf slaat een brug tussen de verpleegkundigen en de raad van bestuur. Daarnaast 

dient dit adviesorgaan als netwerk waarbinnen verpleegkundigen samenwerken, kennis delen en 

ervaringen bundelen. Belangrijke thema’s hierbij zijn kwaliteit van zorg, veiligheid, evidence based 

practice, verpleegkundige opleiding en wetgeving. 

In 2016 was de verpleegkundige staf actief betrokken bij de voorbereidingen van de selectie van het 

EPD. Ze neemt deel aan de stuurgroep en daarnaast geeft ze invulling aan de werkgroep proces-

domein verpleegkundig proces.  

Het project overdracht van zorg is in 2016 afgerond, waarbij de verpleegkundige staf betrokken is 

geweest in de stuurgroep en voor de vakinhoudelijke invulling. Hierdoor kunnen verpleegkundige 

overdrachten digitaal worden verstuurd en ontvangen. Dit verbetert de adequate informatie over de 

patiënt en daarmee de veiligheid van zorg.  

In de themabijeenkomsten in 2016 zijn inhoudelijke onderwerpen aan bod geweest zoals de verpleeg-

kundige indicatoren, kwetsbare ouderen, shared decision making, verpleegkundig leiderschap en zorg 

in de keten. Daarnaast zijn er themabijeenkomsten geweest om de verpleegkundigen te informeren 

over de ontwikkelingen rondom MBO-HBO en het EPD. 
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De zorgprijs in 2016 ging naar Tessa Heijmans, voor haar kwaliteitsproject  ‘kauwgom kauwen, 

verbetert herstel na een darm operatie’. Dit project heeft  hierna  de derde prijs van  de Santeon-

zorgprijs behaald. 

In 2016 heeft de verpleegkundige staf een trekkersrol vervuld in de stuurgroep MBO-HBO functie-

differentiatie, waarbij gewerkt is aan een projectplan en voorbereidingen zijn getroffen voor 

proeftuinen mbo-hbo.  Deze gaan in 2017 uitgezet worden. In 2016 zijn in twee groepen ongeveer 30 

verpleegkundigen uit het CWZ gestart met de deeltijd opleiding HBO-V. 

Eind 2016 is vanuit de verpleegkundige staf een groep van zeven verpleegkundigen naar het Magnet 

congres geweest. Excellente zorg is belangrijk. Met dit congresbezoek en het aanstellen van 

ambassadeurs excellente zorg,  is er opnieuw aandacht gekomen hiervoor. Daarmee zal de 

verpleegkundige beroepsgroep  zich kunnen verstevigen om uiteindelijk de verpleegkundige zorg te 

verbeteren. 

 

3.4.3 Cliëntenraad 
 

Het kerndoel van de cliëntenraad is om vanuit haar adviesrol aan de raad van bestuur een bijdrage te 

leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg.  Dit probeert ze te realiseren door kritisch 

mee te denken bij de ontwikkelingen van CWZ vanuit de gemeenschappelijke belangen van patiënten. 

Daarbij richt de cliëntenraad zich met name op die aspecten van de zorg die een directe relevantie 

hebben met de wijze waarop patiënten de zorg ervaren en voor de bevordering van hun welbevinden. 

Hiervoor heeft de cliëntenraad voor 2016 een aantal speerpunten benoemd: bereikbaarheid van de 

zorg gericht op patiënteninformatie en de Wkkgz ( Wet kwaliteit klachten geschillen zorg), contact met 

de achterban , kwaliteit en veiligheid en de samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis. Het 

betreft dan onder andere de samenwerking tussen professionals onderling en tussen professional en 

patiënt, maar ook de samenwerking met de cliëntenraden van de Santeon-ziekenhuizen en die van 

ziekenhuizen in de regio. 

 

De cliëntenraad vergadert een aantal keren per jaar, waarbij ook altijd tijd is ingepland voor overleg 

met een lid van de raad van bestuur en de adviseur raad van bestuur. Daarnaast wordt er scholing 

gevolgd en houdt zij brainstorm- en verdiepingssessies. De cliëntenraad blijft op de hoogte van wat er 

speelt in CWZ door zich te presenteren op verschillende bijeenkomsten. Structureel brengen zij 

werkbezoeken  aan een polikliniek of verpleegafdeling en participeren zij in veiligheidsrondes. Zij 

nemen deel aan werkgroepen die vanuit CWZ worden gefaciliteerd. De leden leveren altijd hun 

inbreng vanuit het algemene patiëntperspectief.  

 

De cliëntenraad heeft in 2016 veel gevraagde adviezen uitgebracht, in totaal 19. De onderwerpen 

varieerden van de uitbesteding van de schoonmaak en de aanpassing van de huisregels tot 

samenwerking binnen Santeonverband, een aangepaste klachtregeling en niet te vergeten de 

contractering van Chipsoft. In alle adviezen heeft de clientenraad actief meegedacht in de gevolgen 

voor patiënten en de relatie tot het ziekenhuis. Gevolg is dat een aantal aandachtsvelders actief 

participeert in werkgroepen. 

 

Binnen de cliëntenraad bestaat de indruk dat het patiëntperspectief steeds vaker wordt meegenomen 

bij besluitvorming rondom ontwikkelingen die de patiënt aan gaan. Verbeteringen zijn nog altijd 
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mogelijk, maar binnen CWZ zijn hier duidelijk stappen in gezet. De cliëntenraad probeert pro-actief 

mee te denken in ontwikkelingen en zoekt hierbij haar regiopartners een aantal keren per jaar op met 

als doel kennisuitwisseling en weten waar men mee bezig is.  

 

Voor 2017 wil de cliëntenraad met name de relatie tussen professional en patiënt verder verbeteren 

door samen beslissen / shared decision making ook binnen CWZ op de kaart te zetten. Daarnaast wil 

de cliëntenraad, door het benaderen van regionale patiëntorganisaties, de stem van de patiënt nog 

nadrukkelijker laten doorklinken in haar werkwijze.  

De verschillende vormen van samenwerking die in het afgelopen jaar zijn gerealiseerd of verstevigd 

maakt dat de clientenraad trots kan zijn op het vervullen van haar patiëntgerichte initiatieven en 

voorgenomen opdracht zoals hierboven beschreven. Die trots is ook zeker gericht op grote 

betrokkenheid en de pro- actieve deelname daarin van de leden van de clientenraad. 

 

 

3.4.4 Ondernemingsraad 
 

De ondernemingsraad (OR) oefent vanuit het perspectief van de medewerkers invloed uit op het 

beleid van CWZ. 

In 2016 was één van de doelen van de OR de besteding van opleidingsgelden transparant te maken. 

Scholing van medewerkers is van essentieel belang voor een organisatie als CWZ.  

Hiervoor zijn opleidingsgelden beschikbaar, zowel bij cao bepaald als via subsidies, zoals de Kwaliteits-

impuls Personeel Zorg (KiPZ). Om te kunnen zorgen dat alle medewerkers benodigde scholing kunnen 

volgen is het in de eerste plaats nodig dat het proces van toekennen van opleidingsgelden transparant 

is. Daarnaast streeft de OR naar een gezonde en veilige werkomgeving voor medewerkers. Dit is nodig 

om medewerkers bevlogen te houden en hun inzetbaarheid te waarborgen. 

Waar nodig geeft de OR naast gevraagd, ook ongevraagd advies. 

 

De OR heeft na gesprekken met betrokkenen van diverse afdelingen ongevraagd advies gegeven over 

de besteding van opleidingsgelden. Hierin adviseerde  de OR de raad van bestuur onder andere een 

nieuw strategisch opleidingsplan op te stellen, dat leidend moet zijn voor afdelingsspecifieke 

opleidingsplannen. Ook moet financiering van de opleidingsbehoefte worden toegekend op basis van 

uniforme, kwalitatieve criteria, zodat alle medewerkers gelijke kansen krijgen wat betreft scholing. De 

raad van bestuur heeft dit advies overgenomen, wat er toe moet leiden dat er medio 2017 een nieuw 

strategisch opleidingsplan moet zijn. 

De vele signalen die de OR bereiken over werkdruk en -belasting zijn continu gespreksonderwerp 

geweest in overleg met de raad van bestuur. Het is voor de OR reden geweest ongevraagd advies te 

geven over roosteren en de op verschillende afdelingen ingevoerde korte diensten. De OR heeft 

geadviseerd een manager bedrijfsvoering verantwoordelijk te maken voor het project ‘Anders 

roosteren’, zodat een vervolg gegeven wordt aan het werk dat al is verzet door een projectgroep. Ook 

heeft  de OR geadviseerd te onderzoeken wat de impact van de op verschillende afdelingen 

ingevoerde verkorte diensten is en om, daar waar de uitkomsten van dit onderzoek daar aanleiding 

toe geven, te overwegen de 7 ½-uurs diensten te vervangen door diensten van 8 uur. Dit is input 

geweest voor de werkgroep belast met onderzoek naar werkdruk en werkbelasting. 
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Op deze wijze streeft de OR ernaar een bijdrage te leveren aan vitale, bevlogen medewerkers, die 

optimale zorg leveren aan de patiënten, de klanten van CWZ. 

 

 

3.5 Bedrijfsvoering 

3.5.1  Planning & controlcyclus 2015 
 

Unitsturing 

 

De bedrijfsvoering van CWZ is ingericht op een unitstructuur. De raad van bestuur geeft in dit 

besturingsmodel rechtstreeks leiding aan zelfstandige units (resultaatverantwoordelijke eenheden). 

Onderscheiden zijn de zogenaamde zorgunits (poortspecialismen), capaciteitsunits (OK, IC, radiologie, 

laboratoria enzovoort) en service-units (zoals P&O, Leerhuis, financiën, informatiemanagement, 

enzovoort). Een team van een medisch manager en een manager bedrijfsvoering stuurt de zorg- en 

capaciteitsunits aan. Iedere service-unit wordt aangestuurd door een manager bedrijfsvoering. Eén 

manager bedrijfsvoering in de zorg- en capaciteitsunits is verantwoordelijk voor de aansturing van 

meerdere units. 

In 2016 is de unitstructuur geëvalueeerd, wat niet heeft geleid tot structuurwijzigingen.  

 

Voorbereiding planning- en controlcyclus 

 

De planning- en controlcyclus is richtinggevend voor de ontwikkeling, vormgeving, uitvoering, toetsing 

en verantwoording over het gevoerde beleid. Deze cyclus is ingericht op unitstructuur. Startpunt in de 

cyclus is zowel het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012-2015, de geformuleerde visie op CWZ, de in 

2015 met de banken overeengekomen financiële kaders en de kaderbrief 2016. 

 

Het doel is het waarmaken van het volgende statement: ‘Het ziekenhuis waar ze me kennen als mens 

en behandelen als naaste’. Startpunt in de cyclus is de meerjarenstrategie van CWZ (zie verder 

hoofdstuk 4.1 Meerjarenbeleid).  
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3.5.2 Investeringscommissie 
 

De bevoegdheid van het unitmanagement om zelfstandig te besluiten over investeringen is conform 

onderstaand schema.  

 

Bevoegdheden 

Bedrag incl. btw Procedure Controle en advies Bevoegdheid 

Vervangingsinvesteringen 

<€75.000   Unitmanagement 

>€75.000 en <€150.000 Businesscase 

opstellen 
Controle management control Unitmanagement 

>€150.000 Business case 

opstellen 
Controle management control 

en advies investeringcommissie 
Raad van bestuur 

Uitbreidingsinvesteringen 

<€75.000 Business case 

opstellen 
Controle management control Unitmanagement 

>€75.000  Business case 

opstellen 
Controle management control 

en advies investeringscommissie 
Raad van bestuur 

Diepte-investeringen 

Geen beperkingen  Business case 

opstellen 
Controle management control 

en advies investeringscommissie 
Raad van bestuur 

 

Business cases die volgens bovengenoemd schema adviesplichtig zijn worden behandeld door de 

investeringscommissie. Het unitmanagement is verantwoordelijk voor de investeringsaanvraag en 

bijbehorende business case. De verschillende staf- en service-units geven het management daarbij  

advies, zoals het advies van de controller over de rendabiliteit.  

 

De investeringscommissie bespreekt de business case in aanwezigheid van het betrokken unit-

management en geeft een (positief of negatief) advies.  De manager bedrijfsvoering dient de aanvraag 

met het advies van de Investeringscommissie vervolgens in bij de raad van bestuur die hierover 

vervolgens een besluit neemt. Vanaf 2013 checkt de investeringscommissie of in de procedure 

voldoende aandacht is gegeven aan informatieveiligheid (checklist Beveiliging, Integriteit en 

Vertrouwelijkheid) en of de risico- analyse nieuwe apparatuur is uitgevoerd. 

In 2016 zijn 10 adviesaanvragen gepasseerd bij de Investeringscommissie ter advisering. Hiervan zijn 

er (vooralsnog) 9 met een positief advies voorgelegd aan de raad van bestuur .  

Deze procedure zal in 2017 worden herzien, met als kern de kwaliteit en zorgvuldigheid van de 

besluitvorming. Deze aanpassing zal naar verwachting  leiden tot een eenvoudiger en sneller 

besluitvormingstraject.   

 

3.5.3 Administratieve organisatie en interne controle 
 

Met het vaststellen, beschrijven en publiceren van de Administratieve Organisatie en Interne Controle 

(AO/IC) wil CWZ onder andere transparant zijn over haar bedrijfsprocessen, inzicht verkrijgen in 

risico’s en komen tot volledige en betrouwbare stuurinformatie.   

 

AO/IC-beschrijvingen worden zoveel mogelijk gepubliceerd op het digitale kwaliteitsportaal (iProva), 

zodat ze voor alle medewerkers raadpleegbaar zijn. Hiermee wordt tevens gerealiseerd dat 
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beschrijvingen periodiek, ter beoordeling op actualiteit, worden aangeboden aan proceseigenaren. In 

2016 is een aantal beschrijvingen geüpdatet.  

 

Bij het uitvoeren van interne audits door de afdelingen kwaliteit, veiligheid en verantwoording (KVV) 

en interne controle (interne audit) dienen AO/IC-beschrijvingen als normenkader. 

 

 

3.5.4 Risicomanagement 
 

CWZ wil met integraal risicomanagement de risico’s, die het behalen van doelstellingen in de weg 

staan, in samenhang bezien en vervolgens tot een acceptabele niveau reduceren. In 2016 is een 

vervolg gegeven aan de in 2015 gestarte implementatie hiervan. Zo zijn binnen de te onderscheiden 

risico-domeinen (patiënt, medewerker, facilitair, technologie, financiën en reputatie) risico’s 

geïnventariseerd en zijn ook op unitniveau (zorg-, capaciteit- en serviceunits) risico’s benoemd.  Op 

basis van deze inventarisaties is ook een aantal CWZ-brede risico’s bepaald ( o.a.  verstrekken onjuiste 

medicatie, hoog verzuim, niet kunnen verkrijgen voldoende gekwalificeerd personeel en onvoldoende 

beschikbaarheid ICT).  

 

Specifiek voor het domein financiën zijn vier risicomatrices opgesteld waarin respectievelijk de 

strategische, operationele, verslagleggings- en compliance risico’s zijn geplot inzake financiën. Binnen    

dit domein is gestart met het monitoren van de beheersing van de risico’s die hoog scoren op kans en 

impact, zoals niet tijdig en juist factureren en niet tijdig verkrijgen van subsidies. 

 

In 2017 zal de implementatie van integraal risicomanagement worden vervolgd en zal met name 

aandacht uitgaan naar acties die leiden tot een daadwerkelijk cyclisch proces van integraal 

risicomanagement. Hierbij is het uitgangspunt integraal risicomanagement zoveel mogelijk te laten 

aansluiten bij bestaande processen. Einddoel is in 2019 een volwassen proces van risicomanagement 

te hebben binnen CWZ. 

 

 

3.5.5 Consolidatie 
 

In de jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van de rechtspersonen waarin CWZ beleids-

bepalende invloed kan uitoefenen. Het betreft: 

 

Stichting Sanamed 

Deze stichting is opgericht met het doel het verrichten van diensten van medische en/of andere aard 

ter ondersteuning van eerstelijns gezondheidszorg. Deze stichting is eind 2016 geliquideerd. 

 

Stichting INR Trombosedienst 

Vanaf 1 januari 2014 zijn CWZ en deze stichting bestuurlijk gefuseerd, met gelijktijdige effectuering 

van bijbehorende activa/passiva-overeenkomst. Deze stichting heeft als doel het realiseren en 

bevorderen van een optimale behandeling en begeleiding van patiënten met 

bloedstollingsremmende middelen. De stichting contracteert de zorg met zorgverzekeraars. De 

uitvoering van de activiteiten van deze stichting zijn overgegaan naar CWZ.  

 

CWZ Apotheek BV 

Deze vennootschap heeft als doel de exploitatie van een openbare apotheek. CWZ heeft een 

beleidsbepalende invloed en bezit 60 % van het aandelenkapitaal. De cijfers zijn in de consolidatie 

meegenomen, rekening houdend met aandeel derden. 
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Buiten de consolidatiekring 

CWZ heeft 50% belang in de ketendiagnostiek regio Nijmegen B.V., verkocht per 31-12-2016.  Op 

grond van artikel 2:407 lid 1 BW worden de gegevens van keten-diagnostiek regio Nijmegen B.V. niet 

geconsolideerd. De betekenis van het belang was te verwaarlozen.  

Daarnaast heeft CWZ een 50 % belang in Kinder Diabetes Centrum Nijmegen B.V.  De gegevens van 

Kinder Diabetes Centrum Nijmegen B.V.   is er per 2016, op grond van een herbeoordeling van de 

vrijstellingcriteria, niet meer geconsolideerd. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast en we 

hebben een stelselwijziging doorgevoerd. 

 

Op grond van de Regeling Verslaggeving Wtzi zijn de financiële gegevens van de Stichting Steunfonds 

CWZ en van de Stichting Vrienden van CWZ niet geconsolideerd. Deze rechtspersonen beogen het 

ondersteunen van specifieke activiteiten van CWZ en verkrijgen hun middelen uit niet-zorggebonden 

gelden zoals donaties, giften en legaten. 

 

 

3.5.6 Auditcommissie en Interne beheersing 
 

De auditcommissie van de raad van toezicht is belast met het toezicht op het interne beheersings- en 

controlesysteem. De afdeling interne controle (interne audit) voert periodieke controles uit op de 

kwaliteit van de interne beheersing en doet aanbevelingen voor verbeteringen. De rapportages van 

interne controle worden besproken met de raad van bestuur.  

 

 

3.5.7 Zorgverzekeraars 
 

CWZ heeft als doel ieder jaar met alle zorgverzekeraars een contract te sluiten voor verstrekkingen 

vanuit de zorgverzekeringswet, zodat voor iedere patiënt die naar CWZ komt de zorg vergoed wordt.   

 

Vanuit CWZ worden de onderhandelingen voorbereid door een vertegenwoordiging van CWZ:  de raad 

van bestuur, de medisch specialistische bedrijven (MSB), het stafbestuur,  de unit financiën & 

administratie (F&A), de unit management control (MC) en de unit klant, markt & innovatie (KMI).                        

Gezamenlijk bespreken zij hoe de onderhandelingen worden gevoerd en hoe de doelstellingen van 

CWZ zich verhouden tot het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. De manager F&A,  de manager KMI en 

één van de beleidsmedewerkers zorgcontractering voeren de gesprekken met de zorgverzekeraars.  

 

Voor het gehele verkoopproces is een procedure beschreven waarin vastligt hoe de input vanuit de 

zorg is geregeld en welke overlegmomenten en verantwoordingsmomenten er zijn.  

 

In het voorjaar is CWZ gestart met de voorbereidingen voor de onderhandelingen. Na de zomer is de 

offerte van CWZ naar alle zorgverzekeraars verstuurd.   

 

Voor het jaar 2016 stond een beperkt aantal stelselwijzigingen voor ziekenhuizen op de agenda. Naast 

de reguliere discussies over de prijsindex en de toegestane volumegroei, speelde de significante 

kostengroei voor de dure geneesmiddelen een belangrijke rol in de onderhandelingen voor 2016.   

De contractonderhandelingen 2016 met zorgverzekeraars zijn eerder afgerond dan voorheen. De 

doelstelling om de contracten voor het jaareinde 2015 ondertekend te hebben is niet bij alle 

zorgverzekeraars behaald. Begin 2016 waren er met de meeste zorgverzekeraars overkoepelende 

afspraken, halverwege 2016 waren er met de zorgverzekeraars definitieve afspraken over de 

prijslijsten. Concreet betekende dit dat de facturatie pas laat op gang kwam en zorgverzekeraars en 

patiënten later hun rekeningen ontvingen.  
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CWZ ervaart dat de nadruk door zorgverzekeraars meer gelegd lijkt te worden op prijs dan op 

kwaliteit. De vele wijzingen in de productstructuur en bekostiging van zorg zijn daar waarschijnlijk een 

belangrijke oorzaak van. Daarom zijn, direct na het afronden van de afspraak 2016, de verkennende 

gesprekken gestart voor een meerjarenafspraak. CWZ is samen met haar zorgverzekeraars, met name 

VGZ en CZ, in gesprek  over een meerjarenafspraak voor de periode 2018-2020. Gedurende 2017 zal 

hier nader invulling aan gegeven worden.  In januari 2017 waren met alle zorgverzekeraars op 

hoofdlijnen afspraken voor 2017 gemaakt. Verwacht wordt dat vanaf mei 2017 de dan geleverde zorg 

kan worden gefactureerd.  
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4. Beleid, inspanningen en prestaties 

4.1 Meerjarenbeleid 

De Nederlandse gezondheidszorg is volop in beweging. De zorgmarkt staat onder toenemende druk 

van zowel de wens van patiënten als verwijzers naar meer individueel afgestemde zorgprocessen 

(‘shared decision making’), als de wens van overheid en zorgverzekeraars naar vergroting van 

doelmatigheid en transparantie, inzicht in de kwaliteit van zorg. In een notendop komt het er op neer 

dat ziekenhuizen worden geacht financieel robuust te zijn, een bijdrage te leveren aan het 

beheersbaar houden van de zorgkosten (zinnige en zuinige zorg) en te voldoen aan een sterk 

veranderende zorgvraag in combinatie met steeds hoger wordende verwachtingen over de kwaliteit 

en transparantie van de zorg.  

 

In het voorjaar van 2015 is CWZ gestart met het aanscherpen van zijn strategie. Dit heeft eind 2016 

geresulteerd in een aanscherping van de positionering van CWZ en een eerste uitwerking van de 

strategische ambities voor de periode 2017 – 2021. 

 

Missie en visie 

 

CWZ voert primair een relatiegerichte strategie in de zorg. Daar zijn we goed in én daarin willen we 

samen het verschil maken: wij kennen onze patiënten als mens en behandelen deze als naaste. Onze 

patiënten ontvangen in de regio altijd de juiste zorg op de juiste plek, daartoe werken wij samen met 

onze partners. CWZ wil een stabiele organisatie zijn die voortdurend waarde creëert voor de 

betrokken relaties zoals patiënten, verwijzers, klanten uit de 1ste en 3de lijn, collega-instellingen en 

zorgverzekeraars.  

 

CWZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis primair gericht op stad en regio Nijmegen en sterk op de 

gebieden van onderwijs, opleiding en onderzoek. Onze focus ligt op tweedelijns ziekenhuiszorg en op 

een aantal onderdelen leveren wij specifieke expertise en innovatie. Onder het adagium ‘de juiste zorg 

op de juiste plek’ werken wij samen met partners in de regio, van de 0de tot de 3de lijn. Wij leveren 

aantoonbare uitstekende kwaliteit door het behalen van (minimum) normen en het feit dat onze 

teams zowel wat kwalitatieve als en kwantitatieve bemensing betreft op orde zijn.  

 

Om onze kwaliteit een extra impuls te geven, werken we landelijk samen in Santeon. Samen met de 

Santeon-collega’s werken we aan het aantoonbaar en zichtbaar maken van de kwaliteitsresultaten van 

de Santeon-ziekenhuizen. Ook de zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol. CWZ ziet hen de 

komende jaren vooral als samenwerkingspartner. 

 

 

Waarom? 

Wij staan voor persoonlijke en doelmatige topzorg dichtbij huis, zodat we voor de patiënt samen 

het verschil kunnen maken. 

 

 Hoe? 

We willen de patiënt kennen als mens en behandelen als naaste. (o.a. de 4 rollen van de patiënt). 

Wij zijn innovators op onze specifieke aandachtsgebieden en early adaptors voor ons brede palet 

aan zorg. Onze patiënten ontvangen in de regio altijd de juiste zorg op de juiste plek, daartoe 

werken wij samen met onze partners. 
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 Wat 

CWZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis primair gericht op de inwoners van stad en regio 

Nijmegen. Wij leveren hoogwaardige tweedelijns ziekenhuiszorg en op een aantal onderdelen 

leveren wij specifieke expertise en innovatie.  

 

Kernwaarden en kernkwaliteiten 

CWZ staat voor professioneel, gedreven, betrokken en grensverleggend.  

Professioneel betekent vakbekwaam en vaardig. Wij kennen ons vak. Onze betrokkenheid kenmerkt 

zich door toewijding, menselijkheid en zorgzaamheid. We zijn gedreven, we doen alles met 

enthousiasme, motivatie en bevlogenheid. De vierde kernwaarde luidt: grensverleggend. Als het 

nodig is, en als het in het belang is van onze patiënt, zijn we in staat en bereid om actief buiten de 

geijkte kaders te denken en te handelen.  

 

Deze vier waarden maken de CWZ-medewerkers waar met vier kernkwaliteiten; vier kenmerkende 

goede eigenschappen. Een CWZ-medewerker is goed in:  

• zorg persoonlijk maken; 

• zorg efficiënt en prettig organiseren; 

• voortdurend patiëntgerichte vernieuwingen doorvoeren; 

• het opleiden en stimuleren van de verdere ontwikkeling van medewerkers.  

 

Hieronder gaan we nader in op een aantal andere belangrijke aspecten uit de strategie: 

patiëntbetrokkenheid, de juiste zorg op de juiste plek en onze medewerkers. 

 

Patiëntbetrokkenheid 

CWZ wil uitblinken in het persoonlijk maken van hoogwaardige zorg. Het is een ziekenhuis waarvan de 

patiënten zeggen: ze kennen me als mens en behandelen me als naaste. Dit betekent dat wij onze 

patiënten kennen als mens in zijn totaliteit. We zien zowel de fysieke als de emotionele behoeften van 

de patiënten. We stemmen ons gedrag af op die behoeften.  

 

De patiënt verandert en beïnvloedt op verschillende manieren en actiever dan voorheen, zijn eigen 

zorgproces. Hij is veeleisender, mondiger, vaker hoger opgeleid en wenst een actieve betrokkenheid 

bij (het bepalen van) zijn behandeling (‘samen beslissen’). Daarnaast is de patiënt beter geïnformeerd 

en is informatie steeds meer toegankelijk en beschikbaar voor de patiënt. Kortom, patiënten zijn 

steeds meer geïnteresseerd in nieuwe zorg- en serviceconcepten die hun afhankelijkheid beperken en 

hun autonomie vergroten. De mate waarin is vaak afhankelijk van de wijze waarop de patiënt kan en 

wil omgaan met zijn gezondheid en zorgproces. Dé patiënt bestaat niet.  

 

In toenemende mate willen patiënten verschillende rollen (kunnen) vervullen. CWZ houdt rekening 

met en speelt in op de behoeften en wensen van de patiënt in al zijn verschijningsvormen, die tot 

uitdrukking komen in diverse rollen: 

• De patiënt die de regie volledig bij de zorgverlener legt: de ‘klassieke’ patiënt. Deze persoon volgt 

de instructie en vertrouwt volledig op de behandelaar. Hij heeft behoefte aan informatie op maat 

en één aanspreekpunt. De huisarts heeft een belangrijke rol. 

• De patiënt consulteert de specialist en overlegt: de ‘cliënt’. Hij wil goede informatie en in 

onderling overleg een zorgtraject vaststellen. Hij vraagt door en bespreekt alternatieven.  

• De patiënt als meebeslisser: de ‘regisseur’. Hij toont veel initiatief, verzamelt informatie actief en 

maakt eigen keuzes, denk ook aan e-health. 

• De patiënt als co-producent. Belangrijk zijn: inhoudelijke verbetering van de zorg, zelf actie onder-

nemen op signalen en interventies gedeeltelijk zelf uitvoeren (zelfmanagement). 
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De juiste zorg, op de juiste plek 

Onze patiënten ontvangen in de regio altijd de juiste zorg op de juiste plek, daartoe werken wij samen 

met onze partners. Het verstevigen en uitbouwen van de samenwerking met landelijke en regionale 

partners en verwijzers, van de 0
de

 tot de 3
de

 lijn, heeft onze specifieke aandacht. Veel aandacht gaat 

uit naar de ketenzorg en daarmee ook naar de relatie met de huisartsen(post), verpleeghuiszorg en 

thuiszorg. 

 

Wat de relatie met de eerste lijn betreft is hierin een belangrijke rol weg gelegd voor de unit 

transmurale zorg en uiteraard de units die contacten onderhouden met de 1ste lijn.  

Bij transmurale zorg gaat het om het tot stand brengen van een geïntegreerd primair zorgproces, 

vanuit de gedachte dat samenwerking en afstemming van zorg noodzakelijk is voor de kwaliteit van de 

zorg-verlening aan de individuele patiënt. Naast de kwaliteitsbenadering is kostenbeheersing een 

belangrijk item bij transmurale zorg. Op dit terrein worden en zijn in CWZ al diverse initiatieven 

ontplooid. De projecten die deze units samen met de eerste lijn initiëren, zullen uiteindelijk moeten 

leiden tot het verlenen van zorg aan patiënten op de juiste wijze en vooral op de juiste plek; in dit 

geval aantoonbaar minder in het ziekenhuis en meer bij/door de huisarts of in de thuissituatie.  

 

Sterk in je werk! 

CWZ bevindt zich in een zorglandschap in transitie. In de context waarin er druk staat op efficiëntie, 

omzetgroei moeizaam is en de patiënt kritischer, staat CWZ voor de uitdaging zijn maatschappelijke 

verantwoordelijkheid waar te (blijven) maken. Dit vraagt veel van al onze medewerkers omdat aan de 

ene kant bespaard zal moeten worden op mensen en middelen, terwijl aan de andere kant kritische 

patiënten, gesteund door verzekeraars, inspectie en politiek steeds meer van ons verwachten. Het 

betekent letterlijk ‘… meer doen met minder mensen en nog beter ook …’! Er wordt zodoende een 

stevig beroep gedaan op de veranderbereidheid en het verandervermogen van medewerkers. 

 

In dat kader luidt het credo voor alle CWZ-ers ‘Sterk in je werk!’ Ook in 2016 heeft CWZ verschillende 

activiteiten ontplooid om ervoor te zorgen dat medewerkers sterk in hun werk (blijven) staan. Vitale, 

bekwame en gemotiveerde medewerkers benutten hun kwaliteiten optimaal waardoor ze blijvend 

willen en kunnen bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. CWZ en de 

medewerkers zijn hiervoor samen verantwoordelijk.  

 

Daarnaast is het vinden, binden en boeien van de goede medewerkers die deze slag met CWZ willen 

maken van essentieel belang. In de komende jaren moeten we bewijzen dat we de groeiende druk op 

middelen en mensen (efficiëntie) kunnen koppelen aan het creëren van maximale toegevoegde 

waarde voor de patiëntenzorg. CWZ wil zich op de arbeidsmarkt onderscheiden met goed 

werkgeverschap.                                                                                                                                                           

Dat vergroot immers de kans om nu én in de toekomst medewerkers te behouden en talenten aan te 

trekken. Om die ambitie waar te kunnen maken, wordt structureel in medewerkers geïnvesteerd. 

 

Vervolg 

In de periode tot 2021 werkt CWZ verder aan het beter en breder ontwikkelen van zijn kernkwaliteiten 

in een relatiegerichte strategie door het uitwerken van het programma ‘beter beter worden – onze 

zorg’. De aangescherpte positionering in het ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’ leidt tot de volgende 

uitgangspunten voor het maken en uitvoeren van meerjarenbeleidsplannen en programmalijnen voor 

de komende jaren: 

• Het vergroten van patiëntbetrokkenheid: participatie en samen beslissen. 

• Het bieden van doelmatige hoogwaardige tweedelijns zorg, gericht op de regio Nijmegen. 

• Het bieden van de juiste zorg op de juiste plek in de regio samen met partners. 

• Doorontwikkeling van het topklinisch profiel van CWZ. 

 

 



 

28 

4.2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

CWZ is zich sterk bewust van het belang van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Het leveren van topzorg (en gerelateerde diensten) van hoge kwaliteit, het tegengaan van verspilling 

en het nemen van sociale verantwoordelijkheid als een van de grootste werkgevers in de regio staan 

sinds jaar en dag hoog op de CWZ-agenda. Hetzelfde geldt voor onder meer een verantwoord 

milieubeleid en het investeren in duurzame samenwerkingsrelaties. Deze MVO-thema’s waren de 

afgelopen jaren in verschillende vormen en op verschillende plekken in onze verslaglegging te vinden.  

 

4.2.1 Kwaliteit als fundament  
 

De belangrijkste pijler onder CWZ als onderneming met een zeer grote maatschappelijke 

verantwoordelijkheid is het bieden van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg. De inspanningen die 

CWZ hiervoor verricht worden in paragraaf 4.3 beschreven. 

 

4.2.2 Onderzoek en onderwijs 
 

Het belang van onderzoek, onderwijs en innovatie wordt onderstreept door de nieuwe inrichting van 

deze functie in CWZ. Daardoor kunnen onderwijs en onderzoek meer waarde toevoegen aan de 

kwaliteit van zorg op de lange termijn. CWZ heeft een manier gevonden om externe ontwikkelingen 

op het gebied van onderwijs en onderzoek op een goede manier het hoofd te bieden. Door meer 

integraal te kijken naar de uitkomsten van onderzoek en onderwijs, werkt  CWZ aan innovaties op dit 

gebied. De energie de uitgaat van de onderzoekende blik, de vraag die wordt gesteld vanuit collega’s 

in opleiding is de motor van het leerklimaat dat CWZ kenmerkt. 

 

4.2.3 Preventie van ziekte 
 

Binnen CWZ is duurzame inzetbaarheid van medewerkers een strategisch speerpunt. Met het in 

Santeon-verband ontwikkelde programma ‘Sterk in je Werk’ zet CWZ in op bekwaamheid, vitaliteit en 

motivatie van medewerkers. In samenwerking met onder meer het Radboudumc en de HAN en op 

basis van interne analyses is een diversiteit aan preventieve en ondersteunende maatregelen 

ontwikkeld en ingezet. Als werkgever wil CWZ hiermee de medewerkers zo goed mogelijk faciliteren 

op het gebied van talenten en kwaliteiten, balans, ontwikkeling, gezondheid en werkwaarden. Het zijn 

immers de medewerkers die staan voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Dit is een 

belangrijk onderdeel van de inzet op excellent werkgeverschap door CWZ. Het Santeon-programma 

‘Duurzame inzetbaarheid medisch specialisten’ focust op loopbaan-begeleiding voor medisch 

specialisten, gebaseerd op ambitie, talent en levensfase van de medisch specialist. 

 

Het HR-beleid van CWZ is gericht op het optimaal invulling geven aan goed werkgeverschap. Het 

internationale onderzoeksbureau CRF riep CWZ in 2016 voor het achtste achtereenvolgende jaar uit 

tot Topwerkgever. Dit topwerkgeversonderzoek vertelt hoe en welke zaken in CWZ geregeld zijn op 

het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. 

 

In nauwe samenwerking met de overige Santeon-ziekenhuizen laat CWZ ook eens in de twee jaar een 

medewerkersonderzoek (MO) uitvoeren door het bureau SKB. Daarbij wordt onderzocht hoe de 

medewerkers werken bij CWZ ervaren. De combinatie van deze twee resultaten geeft richting aan 

mogelijkheden tot verbetering. 
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4.2.4 Zorg voor de keten 
 

In 2016 stond het ketendenken binnen de afdeling inkoop & logistiek weer centraal en is het ERP-

systeem in nauwe samenwerking met de afdeling financiën & administratie op 31 december 2016 live 

gegaan. Komend jaar zullen we dit ERP-systeem verder ontwikkelen, zodat het voor alle gebruikers 

efficiënter handelen is van direct juist bestellen tot het factureren van artikelen.  

De jaarkalender waarin het management en inkoop samen thema’s en onderwerpen vaststellen voor 

het lopende jaar, heeft ook in 2016 een aanzienlijke inkoopbesparing opgeleverd. Bij het uitwerken 

van deze projecten worden alle aspecten van de keten meegenomen en wordt gezocht naar de meest 

optimale oplossing zonder in te boeten op kwaliteit. Dit betekent dat de markt gevraagd wordt om 

mee te denken binnen gestelde kaders. Op deze wijze is er aandacht voor innovatie van producten en 

processen maar ook voor integrale oplossingen. Er wordt gekeken naar integrale kosten en 

kostenreductie.                                                                             

 

Aan leveranciers worden eisen gesteld door middel van gedragscodes, maar ook onderwerpen zoals 

veiligheid, milieubelasting, arbo en gezondheid worden meegenomen. Binnen de ketenverbetering 

wordt gestuurd op het voorkomen van verspilling door een combinatie van assortiments- en logistieke 

optimalisatie. Dit vindt in alle fasen plaats; in de processen met leveranciers maar ook in de interne 

processen. Door middel van het monitoren en meten van leveranciersprestaties zorgen we ervoor dat 

zowel aan de zijde van de leverancier als aan de zijde van CWZ het maximale uit de afspraken wordt 

gehaald en er ook hier geen verspillingslek is.  

 

 

4.2.5  Zorg voor publieke middelen 
 

CWZ is zich er terdege van bewust dat de bedrijfsvoering bekostigd wordt vanuit publieke middelen, 

verkregen via de zorgverzekeraars. We hebben de plicht om de beschikbaar gestelde middelen wel-

overwogen, zorgvuldig en doelgericht in te zetten. Bij het verantwoord inzetten van middelen hoort 

beleid dat efficiënt werken stimuleert en verspilling helpt voorkomen. CWZ monitort daarom continu  

haar kwaliteit om mogelijke verbeteringen in gang te zetten. We geven ook regelmatig interne 

trainingen op gebied van bijvoorbeeld correct declareren, registratie en DOT.   

 

Bij het doen van investeringen is total cost of ownership een belangrijke beslisfactor. Voor iedere 

omvangrijke investering wordt een business case opgesteld waarin het effect op exploitatie en 

terugverdientijd wordt opgenomen. 

 

 

4.2.6  Samenwerkingsrelaties  
 

De maatschappelijke positie en de daarbij horende verantwoordelijkheden van een ziekenhuis vergen 

goede samenwerking en afstemming met een groot aantal andere partijen. CWZ investeert continu in 

duurzame samenwerkingsrelaties met partners binnen en buiten de regio. Het afgelopen jaar is veel 

samengewerkt met andere ziekenhuizen en andere zorgpartners in de regio waaronder bijvoorbeeld 

het Radboudumc, St. Maartenskliniek, ZZG, Waalboog en Kalorama. Veel aandacht gaat uit naar de 

ketenzorg en daarmee ook naar de relatie met de huisartsen(post), openbare apotheken, 

verpleeghuiszorg, thuiszorg en gemeenten. 

 

Andere belangrijke partners: 

• Zorgverzekeraars 

• Patiëntenorganisaties 

• Ziekenhuizen (o.a. STZ, Santeongroep, SMK, Radboudumc). 

• Overige zorginstellingen en –organisaties 
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• Organisaties voor inspectie en toezicht 

• Banken 

• Organisaties op het gebied van werkgelegenheid. 

• Organisaties op het gebied van wetenschap, studie, scholing en training 

• Organisaties op het gebied van rampenbestrijding en –preventie. 

• Vaste leveranciers en overige bedrijven. 

• Overheden 

• Politie en Justitie 

 

Patiëntgerichtheid 

 

CWZ hecht veel waarde aan wat patiënten vinden van de zorg- en dienstverlening. In 2016 zijn diverse 

initiatieven geweest om patiënten bij de zorg te betrekken en hun mening te laten geven. 

 

Zo is ook dit jaar weer een meting gedaan met de CQI-Ziekenhuizen; een grootschalige landelijke 

vragenlijst waarin patiënten hun ervaring met het ziekenhuis kunnen invullen. Patiënten geven CWZ 

voor de klinische zorg een 8,1 en voor de poliklinische zorg het rapportcijfer 8,3. Belangrijke thema’s 

uit de CQI-ziekenhuizen –dit bleek ook al uit eerdere jaren- zijn medicatieveiligheid en ontslag. Hierop 

zijn ziekenhuisbreed of op afdelingen ook diverse  verbeteracties uitgezet. We zien dan ook in de 

meting van 2016 dat we hier duidelijk op vooruit zijn gegaan.   

 

Aanvullend op de CQI-ziekenhuizen is het CWZ-patiëntenpanel in 2016 een aantal keer bevraagd. Het 

panel bestaat uit bijna 700 (ex-)patiënten die hun mening geven over ziekenhuisbrede of algemene 

onderwerpen, zoals in 2016 het restaurant (Binnenhof), geestelijke verzorging en de deelname van 

CWZ aan het programma Trauma Centrum. De respons is meestal behoorlijk hoog, zo rond de 50%. Dit 

geldt ook voor een aantal losse onderzoeken die voor een specifieke afdeling of patiëntengroep zijn 

gedaan: dit betrof bijvoorbeeld het programma oncologische revalidatie, een continue digitaal 

onderzoek bij de units kindergeneeskunde en verloskunde en een onderzoek naar de tevredenheid 

met het telefoonteam van de afdeling financiën en administratie. Genoemde afdelingen hebben naar 

aanleiding van de resultaten verbeteringen doorgevoerd. 

 

CWZ is in 2016 verder gegaan met de zogenaamde klantreis, aangezien in 2015 dit tot enthousiaste 

betrokkenheid van medewerkers en tal van verbeteracties had geleid. Tijdens deze ‘reis’ ontdekken 

we wat de patiënt allemaal beleeft: welke verwachtingen, emoties en gedachten hij heeft bij de 

ontvangst, het wachten, het gesprek met de arts enzovoort. Medewerkers in allerlei functies met 

patiëntencontact ‘reizen’ mee met een patiënt in alle fasen van het zorgtraject, van binnenkomst tot 

vertrek. Na afloop zijn er bijeenkomsten om bevindingen te bespreken en ideeën uit te werken. In 

2016 zijn 6 klantreizen gedaan: kinderen met neus/keelamandelen, vaatpatiënten, patiënten die een 

chemokuur ondergingen (B09), patiënten met cognitieve stoornissen, MS-patiënten en  patiënten van 

esthetiek. Patiënten reageren positief op dit initiatief en geven aan dat ze het idee omarmen. 

 

Verder heeft CWZ het beleid rondom Zorgkaart Nederland voortgezet. Zorgkaart is een website 

waarop patiënten hun waardering kunnen plaatsen over verleende zorg. Hiermee krijgt CWZ inzicht in 

de ervaring van patiënten en kunnen andere of toekomstige patiënten lezen hoe men de zorg heeft 

beleefd. Dit onderstreept de waarde die CWZ hecht aan transparantie. Daarnaast is voor zowel 

patiënten als zorgverleners een goede opvolging van een waardering op Zorgkaart Nederland 

belangrijk; hieraan is het afgelopen jaar wederom veel aandacht besteed. Het gemiddelde cijfer op 

Zorgkaart Nederland is inmiddels een 8,4, wat erg aansluit bij het gemiddelde op de CQI-ziekenhuizen. 

 

Bovenstaande initiatieven krijgen in 2016 een vervolg. De waardering voor de kwaliteit van onze zorg 

blijkt daarnaast uit de goede scores van CWZ in vele keurmerkonderzoeken, ranglijsten, 

patiëntenwijzers en predicaten. Meer hierover staat op www.cwz.nl. 
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Nieuw: CWZ Jaarimpressie 

Tot vorig jaar publiceerde CWZ het online jaaroverzicht. Dit was de online versie van het document dat 

CWZ jaarlijks opstelt en gelijktijdig met de jaarrekening publiceerde. Het jaardocument beschrijft in 

vogelvlucht met kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing de projecten die CWZ-breed zijn 

gerealiseerd vanuit patiëntperspectief. Uit de online bezoekcijfers bleek echter dat het online 

jaaroverzicht niet of nauwelijks werd gelezen. We hebben daarom gekozen het CWZ jaardocument te 

vertalen in een online publieksversie die voor een breed publiek laagdrempelig beschikbaar is. Dit 

resulteerde in de online CWZ Jaarimpressie 2015-2016.  CWZ laat zich hier zien als het 

familieziekenhuis ‘voor jong en oud, van generatie op generatie’. De lezer scrolt letterlijk door de 

levensfasen van onze patiënten heen. De (interne en externe) reacties waren unaniem positief. 

 

CWZine: ook alleen voor medewerkers 

Uit een afstudeeronderzoek bleek onder meer dat de CWZ medewerkers zich onvoldoende herkenden 

in de verhalen die in CWZine aan de orde komen (ook bedoeld voor patiënten, bezoekers en andere 

externe lezers). Er was behoefte aan meer specifieke inhoud voor de medewerker. Om de 

betrokkenheid van de medewerkers bij CWZine te vergroten is in oktober 2016 de eerste editie voor 

alleen CWZ’ers uitgebracht. Deze nieuwe opzet wordt zeer positief ontvangen. Besloten is daarom 3x 

per jaar een thema CWZine voor de interne en externe lezers en 7x per jaar een medewerkerseditie te 

maken. Daarnaast blijft de redactie scherp op het blijven verbeteren van CWZine door kritisch te 

kijken naar onderwerpen, fotografie en het gebruiksgemak van het online magazine. Insteek blijft dat  

CWZine past binnen de relatiegerichte strategie die CWZ voor ogen heeft, om patiënten, verwijzers, 

zorgpartners en medewerkers meer met elkaar te verbinden.   

 

Trauma Centrum 

Van februari tot en met mei 2016 stond de SEH van CWZ in de schijnwerpers van het SBS-programma 

Trauma Centrum: een reality-serie die het Nederlandse publiek wil laten zien hoe patiënten worden 

geholpen door artsen en verpleegkundigen van de spoedeisende hulp. Dit was een intensieve periode 

waarin door aanwezigheid van cameraploegen de dagelijkse patiëntenzorg letterlijk in beeld werd 

gebracht en wat soms voor extra werkdruk leidde. De bereidwilligheid van de collega’s van de SEH, 

OK, verkoever, gynaecologie, verloskunde, radiologie en het lab om mee te werken zijn enorm 

geweest  en zo ook de onderlinge samenwerking. Wat evenzeer geldt voor patiënten die toestemming 

gaven om zich te laten filmen.  

De serie heeft geleid tot een versterkt gevoel van trots op het werken bij CWZ. Daarnaast heeft 

Trauma Centrum ook geleid tot sterker bewustzijn van medisch handelen: alle meewerkende artsen 

en verpleegkundigen kregen een kijkje in hun eigen keuken. 

 

CWZ communicatiemiddelen 

Sinds de livegang van de vernieuwde website medio 2015 zien we een gestage stijging van het aantal 

unieke bezoekers en sessies. De online profilering en de vindbaarheid van CWZ als ziekenhuis zijn sterk 

verbeterd. Ook via social media (facebook en twitter) wordt het online profiel van ons ziekenhuis 

steeds beter zichtbaar. Samen met het CWZine hebben we in 2016 een sterkere basis gevormd voor 

de content cq informatie die we als ziekenhuis willen communiceren. We maken steeds optimaler 

gebruik van de beschikbare tekstuele en visuele content waarover we beschikken. De online 

portretvideo’s en de  filmpjes die we op verschillende platforms (herhaaldelijk) delen en plaatsen in de 

context van een CWZ-onderwerp of actueel thema helpen daar zeker bij. 
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4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 

CWZ wil dat de kwaliteit van zorg en veiligheid van patiënten, medewerkers, bezoekers en omgeving  

voldoende zijn geborgd. Een cultuur waarin iedereen is gericht op voortdurend verbeteren is 

essentieel. CWZ gebruikt meetresultaten uit velerlei metingen om de kwaliteit van zorg- en 

dienstverlening voortdurend te verbeteren. 

 

4.3.1 Kwaliteit van zorg 
 

Accreditatie 

 

Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken en verder te optimaliseren, laat CWZ zich elke 

vier jaar accrediteren door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). In 2016 

bereidde CWZ zich voor op het NIAZ-auditbezoek van 3 tot en met  7 april 2017.                                   

Veel energie is er gestoken in de implementatie van de zogenaamde vereiste instellingsrichtlijnen; 

essentiële praktijken die zorginstellingen moeten hanteren om de patiëntveiligheid te verbeteren en 

risico’s te minimaliseren. Steeds meer aandacht is er bijvoorbeeld voor een correcte 

patiëntidentificatie; we vragen elke patiënt regelmatig om zijn naam en geboortedatum. Zo weten we 

dat de juiste patiënt de juiste zorg krijgt. In het kader van de NIAZ accreditatie werden in 2016 ook 

veel interne audits uitgevoerd. Daarbij stond telkens de ervaring van de patiënt centraal en werd 

daarom gevraagd hoe de patiënt de kwaliteit en veiligheid van de zorg ervaarde. Op deze manier geeft 

de NIAZ-accreditatie CWZ een echte kwaliteitsimpuls.  

 
 

Kwaliteitsindicatoren 

 

Verschillende partijen (patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, inspectie voor de gezondheidszorg,       

etcetera) vragen bij CWZ kwaliteitsgegevens op. Deze kwaliteitsgegevens worden vervolgens op 

verschillende manieren gebruikt. Patiëntenverenigingen stellen kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen 

beschikbaar aan patiënten zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken tussen de verschillende 

ziekenhuizen. Zorgverzekeraars gebruiken kwaliteitsgegevens bij hun zorginkoop. CWZ onderstreept 

het belang van transparantie en waar mogelijk werkt CWZ dan ook mee aan deze vragen naar 
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kwaliteitsgegevens. Op de website van CWZ (www.cwz.nl) staat een overzicht van de partijen en 

initiatieven waaraan CWZ kwaliteitsgegevens aanlevert. 

 

CWZ gebruikt kwaliteitsgegevens niet alleen om extern verantwoording af te leggen over de kwaliteit 

van de geleverde zorg, maar ook om intern de kwaliteit van zorg te monitoren en waar nodig te 

verbeteren. Een groot aantal kwaliteitsindicatoren is daarom opgenomen in de balanced score card 

(BSC), zoals het percentage patiënten met ernstige pijn of het aantal patiënten met doorligwonden .  

Elk trimester wordt de BSC besproken met het (unit)management en de raad van bestuur. Tevens 

worden de gegevens vergeleken (benchmark) met andere ziekenhuizen (onder andere Santeon-

ziekenhuizen). Hierdoor kunnen verbetermogelijkheden worden geïdentificeerd. Dit heeft onder 

andere geresulteerd in een sterke verbetering van de indicator ‘het percentage patiënten met een 

hoge pijnscore’ ten opzichte van vorige verslagjaar.  

In 2016 waren de uitkomsten van een aantal indicatoren gelijk gebleven aan het verslagjaar ervoor. Bij 

een aantal indicatoren waren andere ziekenhuizen beter geworden. Het is dus zaak om altijd kritisch 

naar de uitkomsten van de indicatoren te blijven kijken.   

 

Documentenbeleid 

 

Binnen het kwaliteitsportaal zijn protocollen, werkinstructies en procedures beschikbaar gesteld die 

de medewerkers helpen hun handelingen volgens laatste inzichten en evidence, standaarden en best 

practice uit te voeren. Deze kwaliteitsdocumenten zijn opgesteld door deskundigen en worden 

volgens vastgestelde afspraken met regelmaat beoordeeld op actualiteit en juistheid. Op dit moment 

zijn er ongeveer 8000 kwaliteitsdocumenten opgenomen in het kwaliteitsportaal. 

Doelstelling voor 2016 was om met betreffende afdelingen te werken aan doorvoer van de 

aanpassingen van documenten die voorbehouden en risicovolle handelingen beschrijven teneinde 

meer over-zichtelijkheid en vindbaarheid te creëren.  

In samenwerking met cardiologie is het nieuwe format voor voorbehouden en risicovolle handelingen 

gepubliceerd op het kwaliteitsportaal. Door het nieuwe format wordt de vindbaarheid van de 

protocollen vergroot en wordt direct duidelijk welke handelingen voorbehouden of risicovol zijn. 

Hierdoor is het voor medewerkers beter inzichtelijk waar men bevoegd en bekwaam voor moet zijn. 

Dit heeft zijn effect op de kwaliteit van de geboden patiëntenzorg. Na evaluatie van het nieuwe format 

zal verdere uitrol naar andere voorbehouden handelingen plaatsvinden. 

Hiernaast zijn in 2016 de voorbereidingen van start gegaan voor een update naar een hogere versie 

van het documentbeheersysteem. De planning is om deze update in de tweede helft van het jaar door 

te voeren. Met deze update zullen het gebruiksgemak en de snelheid van het systeem toenemen 

waardoor medewerkers makkelijker en sneller bij de door hen gezochte protocollen kunnen komen. 

 

4.3.2 Veiligheid 
 

Prospectieve risico-inventarisaties 

 

Door middel van het uitvoeren prospectieve risico-inventarisatie (PRI) brengt  CWZ risico’s en gevaren 

binnen (zorg)processen vooraf in kaart. Per gedefinieerd risico worden passende actiepunten 

beschreven om het risico te elimineren / beheersen. Aanleiding voor een PRI kan zijn een verandering 

in het (zorg)proces, een nieuwe medische interventie of een hoog risicoproces. 

Als methode voor de PRI gebruikt CWZ de healthcare failure mode and effect analysis (HFMEA). 

Wanneer een andere methode voor risico-inventarisatie tot een beter resultaat leidt, wordt daarvoor 
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gekozen; dit hangt af van het onderwerp. In 2016 is een PRI-werkformulier voor nieuwe medische 

interventies ontwikkeld. Er hebben twee PRI’s voor nieuwe medische interventies plaatsgevonden.  

Het aantal uitgevoerde PRI’s per jaar is de afgelopen jaren gestegen. Managers vragen over het 

algemeen vroegtijdig ondersteuning aan bij de uitvoering van een PRI. In 2016 zijn 35 PRI’s uitgevoerd; 

31 PRI’s zijn afgerond, 4 PRI’s worden in 2017 afgerond. De meeste PRI’s zijn uitgevoerd naar 

aanleiding van een verandering in het (zorg)proces (86 %). 

Een groot aantal PRI’s is geëvalueerd. Geconcludeerd kan worden dat over het algemeen de risico’s 

vooraf goed in kaart zijn gebracht en passende actiepunten waren genomen om het risico te 

beheersen of te elimineren. 

 

Interne audits 

 

Een intern auditsysteem is van belang voor een goede werking van het kwaliteitssysteem. Er is een 

planning waarbij in vier jaar alle belangrijke veiligheidsthema’s, processen en geïdentificeerde 

risico’s  geaudit worden. In CWZ wordt gewerkt met een intern auditsysteem gebaseerd op de 

tracermethodiek, we noemen dat een traceraudit.  

Bij een traceraudit nemen de interne auditoren een patiënt, medewerker of apparaat als leidraad voor 

de audit. Het spoor (= tracer) van deze medewerker, patiënt of apparaat wordt gevolgd om te 

onderzoeken in hoeverre de kwaliteitsnormen, beleid en procedures worden toegepast in de praktijk. 

Na het uitvoeren van een tracer wordt een rapportage opgesteld en besproken met het management. 

Een half jaar na uitvoeren van een traceraudit wordt gecontroleerd of alle verbetermaatregelen zijn 

uitgevoerd. 

In 2016 hebben 32 interne traceraudits op verpleegafdelingen, functie-afdelingen en poliklinieken 

plaatsgevonden. Enkele traceraudits die zijn uitgevoerd zijn: patiënt die een bloedtransfusie kreeg op 

de dagbehandeling, afhandeling van een incidentmelding en aanschaf van een infuuspomp. Bij deze 

nieuwe vorm van auditen worden met name onderzoeks- en behandelprocessen bekeken en is de 

patiënt betrokken. De patiënt maakt letterlijk onderdeel uit van deze zogenaamde patiënt-tracer en 

speelt hierin een grote rol. De auditoren spreken de patiënt dan altijd en stellen vragen om meer zicht 

te krijgen op de ervaringen omtrent zijn of haar opname. Daarnaast zorgt de tracermethodiek ervoor 

dat je als auditor veel meer meekijkt hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Observaties op de afdeling 

bij het verlenen van zorg aan de patiënt zijn een belangrijk onderdeel, waarbij tussentijds korte 

interviews met de (zorg)professionals plaatsvinden. Na uitvoering van de tot nu toe 32 audits krijgen 

we positieve reacties van zowel de patiënt als van de medewerkers. Het heeft meerwaarde om in de 

praktijk te kijken hoe de zorgverlening en processen daadwerkelijk verlopen. Daarnaast horen we uit 

eerste hand, van de medewerkers én ook van de patiënt wat verbeteringen kunnen zijn om nog 

betere en veiligere zorg te kunnen verlenen. Het afgelopen jaar werd dit als zeer waardevol 

beschouwd en kwamen er enkele aandachtspunten aan de orde, zoals bijvoorbeeld de communicatie 

tussen een polikliniek en een verpleegafdeling inzake de behandeling van de patiënt.  Tot slot is er 

door deze auditmethodiek ook meer zicht op hoe de doorstroming tijdens een (spoed)opname 

verloopt, patientenidentificatie en medicatieverificatie verlopen.  
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Veiligheidsrondes 

 

In 2016 is in CWZ op 6 dagen op 50 verpleegafdelingen, poliklinieken en enkele laboratoria en 

secretariaten een veiligheidsronde uitgevoerd.  

Een grote groep veiligheidsauditoren, bestaande uit medewerkers van uiteenlopende afdelingen, 

checkt samen met één of meerdere medewerkers van desbetreffende unit de patiënt- en 

medewerkersveiligheid op dat moment. Dit jaar hebben bij verschillende rondes de leden van de raad 

van bestuur en cliënten-raad deelgenomen. Tijdens de veiligheidsronde wordt gesproken over 

eventuele verbeterpunten ten aanzien van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, hygiënemaatregelen 

en veilig omgaan met apparatuur. Daar waar dit mogelijk is worden verbeteringen meteen 

doorgevoerd; uitloggen van een openstaande computer of weggooien van producten over de 

houdbaarheidsdatum.  

Het uitvoeren een veiligheidsronde vergroot het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op de 

afdelingen waar deze wordt uitgevoerd en daarnaast nemen de veiligheidsauditoren ook goede 

initiatieven met betrekking tot veiligheid mee naar de eigen afdeling. Ieder jaar wordt de veiligheids-

checklist aangepast op de actualiteit van dat moment.  

De conclusie uit de veiligheidsrondes van 2016 is dat de geconstateerde punten die in 2015 niet op 

orde waren in de meeste gevallen waren opgepakt:  89% van de onderzochte items was op orde. Het 

gaat hierbij om uiteenlopende zaken als het volgen van het kledingreglement, 

patiëntidentificatiebandje om hebben, schoon zijn van materialen, naleven van de afspraken met 

betrekking tot screening van mogelijke isolatiepatiënten en aanverwante afspraken, beschikbaarheid 

van de folders, het gebruik van een overdrachtsformulier voor als een patiënt naar een 

onderzoek/behandeling moet en de aanwezigheid van de calamiteitenklapper.  

Een aantal andere items werd op het moment van de ronde nog niet goed uitgevoerd of was nog niet 

op orde: volgen van trainingen om voorbereid te zijn op noodsituaties en rampen, inzichtelijk zijn van 

de aanwezige gevaarlijke stoffen op een afdeling, schermbeveiliging bij een onbeheerde computer, 

patiëntidentificatie uitvoeren voor een handeling, schoon zijn van de tabletten-splitser en-stamper. 

De afdelingen krijgen een terugkoppeling van de resultaten. Daarnaast zijn de units die 

verantwoordelijk zijn voor opstellen van het beleid, dat ten grondslag ligt aan de getoetste items, 

geïnformeerd over de resultaten. De resultaten dienen als input voor eigen evaluaties en het 

doorvoeren van verbeteracties. 

 

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 

 

Op 12 april 2016 heeft CWZ deelgenomen aan de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) 

en is het onderdeel decubitus gemeten. De LPZ is een meting die plaatsvindt in ziekenhuizen, 

verpleeg- en verzorgingsinstellingen waarbij aspecten van de zorgverlening op een dag gemeten 

worden. Aan de hand van de verkregen informatie worden verbeteracties doorgevoerd, waardoor de 

kwaliteit van de zorgverlening aan de patiënt wordt verhoogd. CWZ heeft deelgenomen aan de 

onderdelen decubitus en smetten. De meting is uitgevoerd bij 98% van de patiënten die volgens de 

gestelde criteria mochten deelnemen aan het onderzoek. 

De puntprevalentie decubitus (het aantal patiënten met decubitus categorie 2 of hoger en/of 

vochtletsel ontstaan door incontinentie ontstaan binnen de eigen instelling) is in 2016 3,0% ten 

opzichte van 4,1% in 2015. Al jaren proberen we het aantal patiënten met decubitus te verminderen 

en merken dat we hier steeds beter in slagen. Wel valt op dat in 2016 de decubitus vaker is ontstaan 

door langdurige druk dan door incontinentie/vocht. Conclusies trekken uit een meting die maar 

eenmaal per jaar wordt uitgevoerd blijft lastig. Wel is het belangrijk om de patiënt wisselhouding te 
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geven en andere preventieve maatregelen in te zetten, ook al is de ligduur van de patiënt korter. 

Tijdens de meting was de gemiddelde ligduur van de patiënt ruim 2 dagen korter, maar was de 

zorgafhankelijkheid groter. 

 

Sterftecijfer 

 

Elk ziekenhuis is verplicht de HSMR te publiceren, dat is een gestandaardiseerd sterftecijfer voor het 

hele ziekenhuis. Uit vele onderzoeken blijft dat het sterftecijfer (de HSMR) nog geen goede maat is om 

de kwaliteit van een ziekenhuis te bepalen. De registratie in de ziekenhuizen vindt op verschillende 

manieren plaats, wat onderlinge vergelijking in de weg staat. Daarnaast ontbreken nog allerlei 

meetgegevens die van invloed kunnen zijn op de uitkomst. Het sterftecijfer is daarom op dit moment 

met name bedoeld voor de ziekenhuizen zelf, om onderzoek te kunnen doen naar de uitkomensten. 

CWZ pakt dit actief op, in samenhang met het eigen onderzoek dat al jaren plaatsvindt door de CWZ-

necrologiecommissie. Daarnaast vindt CWZ het belangrijk om het publiek goed te informeren over het 

steftecijfer, onder ander via www.nvz-kwaliteitsvenster.nl en via cwz.nl. 

Het laatst bekende sterftecijfer (HSMR) is van 2015. Voor dat jaar was de HSMR voor CWZ 89, 

vergelijkbaar met de HSMR voor 2014, dat was 78. In 2013 was het sterftecijfer juist hoger (120). Er 

zijn geen aanwijzingen dat het lagere sterftecijfer in 2014 en 2015 komt door betere zorg, of dat het 

hogere sterftecijfer in 2013 kwam door minder goede zorg.  

CWZ heeft vele maatregelen genomen om de registraties te verbeteren. Voorbeelden zijn het 

overgaan op een moderne codeersystematiek (ICD-10) en het uitgebreider coderen van 

nevendiagnoses.  

 

 

Melding incidenten 

 

Binnen  CWZ wordt gebruik gemaakt van een systeem voor het melden van incidenten die betrekking 

hebben op de patiëntenzorg: onbedoelde gebeurtenissen die (in)direct invloed hebben op de 

patiënten-zorg (MIP) worden daarin gemeld. Het systeem geeft inzicht in risico's in de zorgprocessen 

en maakt onderdeel uit van het veiligheidsmanagementsysteem van het ziekenhuis. 

In 2016 was er weer een toename in het melden van incidenten: het aantal meldingen is van 2.434 

meldingen in 2015 gestegen naar 3.036 meldingen in 2016. Deze stijging geeft aan dat de veiligheids-

cultuur aanwezig is en het risicobewustzijn van de medewerkers binnen CWZ nog steeds groeit.              

Het blijven benadrukken van het doel van het melden - melden om de patiëntenzorg te verbeteren - 

heeft hier zeker aan bijgedragen. Eveneens heeft de extra aandacht, organisatiebreed en op 

decentraal niveau, in het kader van de vereiste instellingsrichtlijn ‘melden’ van NIAZ Qmentum 

meegeholpen aan de stijging van het aantal meldingen. Er zijn in 2016 bijeenkomsten georganiseerd 

voor decentrale MIP-commisssies van poliklinieken, afdelingen en medisch specialisten. Er heeft een 

scholing plaatsgevonden waarin het analyseren van meldingen verder werd uitgediept. Dit heeft ertoe 

geleid dat zowel medisch specialisten als poliklinieken meer zijn gaan melden. Op de unit waar het 

incident plaats heeft gevonden, handelt de MIP-coördinator van de desbetreffende afdeling de 

melding af door deze te bespreken, te analyseren en zo nodig verbetermaatregelen door te voeren. 

Daarnaast kan de melding besproken worden in de centrale MIP-commissie.  

De centrale MIP-commissie heeft een belangrijke rol in het ziekenhuisbreed signaleren, adviseren en 

(mede)verbeteren van de patiëntenzorg.  In totaal zijn in 2016 28 individuele meldingen besproken en 

verschillende thematische onderwerpen zijn aan de orde gekomen:  

• zoals werkdruk (organisatiebreed en bij arts-assistenten); 
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• trends met betrekking tot ernst van  MIP-meldingen; 

• termijnoverschrijding controle echo’s bij specialismen; 

• logistiek rondom het bloedafname op verpleegafdelingen vanuit het KCL; 

• beschikbaarheid en bereikbaarheid van enkele specialismen. 

 

Een taskforce is gezamenlijk met de raad van bestuur en met de werkgroep patiëntenidentificatie 

gekomen tot een aangepast beleid om patiëntverwisselingen te voorkomen naar aanleiding van een 

thema-analyse in 2015. 

Naar aanleiding van de bovenstaande thematische onderwerpen stuurde de centrale MIP-commissie 

negen adviezen naar de raad van bestuur, commissie of het unitmanagement. 

Een aantal van de verbetermaatregelen die binnen CWZ zijn doorgevoerd zijn de volgende: 

• Versimpelen van het meldformulier. 

• Opstarten van een projectgroep met betrekking tot transmuraal melden in samenwerking met een 

afvaardiging van de eerste-tweedelijnscommissie. 

• Aanpassingen en versimpelen van de jaarrapportages van de decentrale MIP-commissies. 

• Diverse protocollen en werkinstructies zijn aangepast. 

• Werkwijzen zijn aangepast om zoekraken van aanvragen van de radiologie te 

beperken/voorkomen. 

• Werkwijze op radiologie is aangepast om verwisselingen te voorkomen.  

• Verbetervoorstellen met betrekking tot processen van medicatie zijn doorgezet naar de commissie 

geneesmiddelen en medicatieveiligheid. 
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MIP-meldingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017 zal verder gestuurd worden op een verdere toename van het aantal meldingen, een betere 

categorisering van de meldingen, betere analyses van de MIP-meldingen en zal gestart worden met 

transmuraal melden door de huisartsen. 

 

 

 

  

Hoofdgebeurtenis Aantal 

meldingen 

2015 

% Aantal 

meldingen 

2016 

% 

Afsprakenplanning 248 10,20 446 14,70 

Apparatuur 76 3,10 73 2,40 

Bloedtransfusie / bloedproducten 27 1,10 23 0,80 

Decubitus 17 0,70 36 1,20 

Early Warning Signs (EWS) / SIT 16 0,70 23 0,80 

Huisvesting / techniek 8 0,30 8 0,30 

ICT (hardware en software) 20 0,80 33 1,10 

Medicatie (incl. eventuele verwisseling) 466 19,10 621 20,50 

Medische hulpmiddelen 102 4,20 91 3,00 

Onderzoek (lab, radiologie, 

functieonderzoek, etc.) 

311 
12,80 

338 

11,10 

Patiëntenvervoer (transport, ambulance, 

taxi, etc.) 

42 
1,70 

27 

0,90 

Reanimatie 9 0,40 4 0,10 

Vallen 133 5,50 169 5,60 

Verwisseling van of bij patiënt (identificatie, 

excl. medicatie)  

85 3,50 103 

3,40 

Voeding 50 2,00 65 2,10 

Ziekenhuishygiëne / infectiepreventie 104 4,30 106 3,50 

Anders 720 29,60 870 28,70 

        

Totaal 2434 100 3036 100 
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Calamiteiten 

 

Calamiteiten zijn ongewenste gebeurtenissen in de zorg, die hebben geleid tot ernstige schade aan of 

overlijden van de patiënt. Als een ziekenhuis een vermoeden heeft dat er in de zorg iets anders is 

gelopen dan bedoeld, moet het hierover een melding doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGZ) Het ziekenhuis voert vervolgens zelf een grondig onderzoek uit. De IGZ controleert het 

onderzoek en laat weten of ze het eens is met de conclusies van het onderzoek. 

 

In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om een calamiteit te herkennen. De behandeling die de patiënt 

ontvangt, brengt namelijk ook risico’s met zich mee. Zo hebben medicijnen soms bijwerkingen en ook 

van ingrepen weten we dat er risico’s aan vast zitten. Een patiënt kan dus schade ondervinden van een 

medische behandeling terwijl alles volgens de regelen der kunst is uitgevoerd. Vanwege deze 

onduidelijkheid, worden de artsen en verpleegkundigen in CWZ gevraagd om een vermoedelijke 

calamiteit te melden bij de unit kwaliteit, veiligheid en verantwoording. Die voert dan een quickscan 

uit, dat is een kort onderzoek. Als uit de quickscan blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van een 

calamiteit, wordt er een melding gedaan bij de IGZ. 

 

In 2016 is 88 keer de vraag voorgelegd of melding bij de IGZ nodig zou zijn. 29 keer is besloten daad-

werkelijk tot melding over te gaan. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2015, waarin 13 

meldingen bij de IGZ zijn gedaan. Deze stijging is de verklaren uit de media-aandacht voor 

calamiteiten.  Dit blijkt ook uit de uitkomsten van de onderzoeken. Bij 10 onderzoeken was de 

conclusie dat het inderdaad een calamiteit betrof, bij vijf onderzoeken bleef ook na het onderzoek 

twijfel bestaan over de vraag of de schade het gevolg was van een fout in het ziekenhuis. Bij de 

overige onderzoek kon worden uitgesloten dat het een calamiteit betrof. 

 

Inhoudelijk zijn een aantal verbeterthema’s naar voren gekomen uit de calamiteiten. Als eerste is het 

belangrijk dat er voor iedere patiënt tot in detail wordt gecontroleerd of een andere zorgverlener 

helder heeft wat er moet worden gedaan en wanneer contact met de verantwoordelijke arts moet 

worden opgenomen. Ten tweede moeten sommige specialismen duidelijker afspraken maken over 

welke patiënten een supervisor zelf moet gaan zien op de spoedeisende hulp, als hij hierover wordt 

gebeld door de arts-assistent.   

 

De kwaliteit van de onderzoeken is door de IGZ beoordeeld als zeer goed.   

 

4.3.3 Klachten  
 

CWZ wil op een toegankelijke wijze klachten behandelen. Uitgangspunt is dat onvrede het best en 

snelst opgelost kan worden, door te kijken waar deze ontstaat. In 2014 is de klantenservice daarvoor 

opgericht. De klantenservice is een helder aanspreekpunt voor patiënten, bezoekers, begeleiders en 

CWZ-collega’s voor alle vragen, opmerkingen, complimenten en meldingen over incidenten, onveilige 

situaties en klachten. De klachtenfunctionaris bepaalt welke klachten door de medewerkers van de 

klantenservice kunnen worden behandeld en voor welke klachten meer deskundigheid nodig is. Deze 

klachten worden behandeld door de klachtenfunctionaris.  

 

Op deze manier speelt CWZ in op de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die per 1 

januari 2016 is ingegaan.  
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Aantal klachten  

 

Om de laagdrempeligheid tot het melden door patiënten en hun naasten van (on)vrede te bevorderen 

is de diversiteit in meldingstypen in 2014 uitgebreid. Dit verklaart de stijging in het aantal meldingen in 

2015. Het totaal aantal meldingen bestaat uit de volgende meldingstypen: vragen, tips, complimenten 

via zorgkaart, klachten, onveilige situaties en incidenten. 

 

Omdat er tevens klachten binnenkomen via andere meldvormen dan alleen klachten is er voor 

gekozen om het totaal aantal meldingen te noemen. Aangezien we de beleving van de patiënt willen 

terugzien worden de meldingen geregistreerd onder het meldingstype zoals gekozen door de patiënt, 

tenzij in overleg met de melder tot een ander meldingstype wordt overgegaan. 

 

Klachten/complimenten 2014 2015 2016 

Aantal klachten, onveilige situaties, incidenten, vragen, tips 1.096 1.406 1.386 

Aantal complimenten via Zorgkaart   373   618 1.030 

 

In de geest van de nieuwe wet en volgens het uitgangspunt van CWZ is de aandacht dit jaar in het 

bijzonder uitgegaan naar de ondersteuning door de klantenservice in de decentrale klachtopvang, 

oftewel het oplossen van klachten op de afdeling waar de onvrede is ontstaan. 

De verdere uitwerking van de klachtenregeling volgens de Wkkgz zal in 2017 centraal staan. 

 

 

Klachten bij klachtencommissie  

In 2016 zijn er door de klachtencommissie  9 klachten behandeld, waarvan 3 uit 2015. 

 

Aantal klachtenbrieven in periode 2012 tot en met 2016: 

 

Aantal klachten-brieven 2016 

6 

2015 

10 

2014 

13 

2013 

6 

2012 

13 

2011 

9 

2010 

7 

 

In 2016 heeft de klachtencommissie over 14 verschillende klachtonderdelen een oordeel gegeven 

waar-van 5 onderdelen betrekking hadden op klachten uit 2015. Van deze 14 klachtonderdelen waren 

er 9 gegrond en 5 ongegrond. Over 6 klachtonderdelen is in 2016 nog geen oordeel gegeven omdat de 

behandeling van de klacht nog niet is afgerond.  

De commissie heeft 11 aanbevelingen gedaan die de raad van bestuur heeft overgenomen. 

 

 

 

4.4 Financieel beleid   

4.4.1 Doelstelling  
 

De marktwerking neemt toe en de patiënten worden meer kostenbewust. Zorgverzekeraars kopen 

scherper in en leggen doelstellingen op voor volumebeperking en efficiency. Daardoor moet CWZ 

rekening houden met meer fluctuaties in productie en omzet.  

 

CWZ streeft de volgende doelstellingen na: 

1) Ieder jaar een positief resultaat. 

2) Voldoende solvabiliteit waardoor voldoende weerstandsvermogen aanwezig is om de van impact 

risico’s op te vangen. 

3) Voldoende liquiditeit om altijd aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. 
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Het jaar 2016 kenmerkt zich door:  

• Contractonderhandelingen 2016 met zorgverzekeraars zijn weliswaar duidelijk eerder afgerond 

dan voorheen. Maar de doelstelling om de contracten voor het jaareinde 2015 ondertekend te 

hebben is niet bij alle zorgverzekeraars behaald. 

• Het doorrekenen van het financiële meerjarenbeeld  eind 2016 heeft inzicht gegeven in de 

mogelijkheden en grenzen van CWZ voor 2017 en de jaren die daarop volgen. CWZ is financieel 

gezond en neemt deze positieve financiële situatie als uitgangspunt voor haar beslissingen voor de 

toekomst.  

• CWZ voert een behoedzaam investeringsbeleid. Weloverwogen, gepast en maximaal op de 

functionele toepassing in de zorg gericht. Als uitgangspunten tellen patiëntveiligheid, continuïteit 

van zorgverlening, verplichtingen vanuit wet- en regelgeving en een infrastructuur die op orde is. 

• Vanaf 2015 voert CWZ, net als de andere ziekenhuizen, onderzoek uit naar de rechtmatigheid van 

de zorgdeclaraties. Eventueel geconstateerde te corrigeren posten worden verwerkt en zullen 

worden verrekend met zorgverzekeraars.  

 

 

4.4.2 Financieel resultaat  
 

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 3,2 miljoen. In 2015 werd een positief 

resultaat behaald van € 8,328 miljoen. Ten opzichte van 2015 steeg de omzet met  1,6 % voornamelijk 

als gevolg van stijging van de medisch specialistische zorg  door hogere productieafspraak en hogere 

prijsindexatie. Daarnaast zijn er meer afspraken op nacalculatie, met name dure geneesmiddelen en 

eerstelijnsdiagnostiek.  

 

Het resultaat wordt beïnvloed door een incidenteel positief effect van € 3,0 miljoen. Deze effecten zijn 

enerzijds het  gevolg van voorzichtige schattingen in het verleden in verband met de complexiteit van 

de systeemwijzigingen en landelijke onzekerheden rondom omzetbepalingen. Anderzijds wordt het 

resultaat beïnvloed doordat CWZ zich in het kader van verbetering van de financiële functie heeft 

ingezet om achterstanden weg te werken, waaronder het opschonen van  balansposten. Ook hebben 

zich in 2016 nieuwe feiten voorgedaan die leiden tot effecten uit voorgaande jaren.  

 

Een analyse van de incidentele effecten geeft onderstaande beeld: 

• Effecten uit voorgaande jaren naar aanleiding van voortschrijdend inzicht en/of nieuwe feiten 

ter grootte van € 4,0 miljoen omzet negatief; 

• Eenmalige effecten in 2016 ter grootte van € 7,0 miljoen kosten positief.  

 

Het genormaliseerd resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt €  3,2 miljoen (2015: € 5,1 

miljoen).  

 

4.4.3 Solvabiliteit 
 

De kwaliteit van de vermogensstructuur wordt uitgedrukt in de solvabiliteit: hoeveel eigen vermogen 

heeft het ziekenhuis in verhouding tot het balanstotaal. Als het eigen vermogen voldoende is, is het 

ziekenhuis beter in staat om tegen goede voorwaarden geldleningen aan te trekken. De solvabiliteit 

was ultimo 2016 27,7 % (2015: 25,1 %). 

 

Door de toenemende risico’s in de financiering van de zorgsector  worden er steeds zwaardere eisen 

gesteld aan de solvabiliteit van zorginstellingen.  
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4.4.4 Liquiditeit 
 

De liquiditeit geeft inzicht in de mate waarin op korte termijn aan de verplichtingen kan worden 

voldaan. In een gezonde situatie zijn de kortlopende verplichtingen te voldoen uit voorraden, 

kortlopende vorderingen en liquide middelen. De current ratio, de verhouding tussen kortlopende 

activa en kortlopende verplichtingen is nagenoeg gelijk gebleven  1,45 ultimo 2015 naar 1,45 ultimo 

2016. Daarmee voldoet de liquiditeitspositie aan de gezonde situatie. 

 

Onder druk van de zwaardere kapitaal- en andere eisen die vanaf 2012 (gefaseerd) aan de banken 

worden gesteld stellen de banken hun kredietbeleid continu bij. Hierdoor is het (steeds meer) nodig 

dat CWZ haar liquiditeitspositie scherp in de gaten blijft houden.  

 

4.4.5. Financierbaarheid 
 

CWZ verkeert in een fase waarin de inrichting van het gebouw wordt gerenoveerd. De komende jaren 

zal verder geïnvesteerd worden in de operatiekamers, intensive care, poliklinieken, radiologie en 

algemene ruimten. Ook wil het ziekenhuis in 2017 een elektronisch patiëntendossierinvoeren.  

 

De bank stelt voorwaarden aan de kredietfaciliteiten die zij beschikbaar stelt. Niet alleen dient de 

exploitatie ruim voldoende geld op te leveren  om leningen af te lossen en om rente te betalen, maar 

moet ook het eigen vermogen en de productiviteit van het ziekenhuis voldoende zijn.  

 

De bankvoorwaarden worden uitgedrukt in onderstaande kengetallen: 

 

Kengetallen Voorwaarde 2016 2015 

Solvabiliteit (balansratio)     >16 % 26,2 % 25,4 % 

EBITDA-marge ratio >6,5 % 10,0 % 11,0 % 

DebtService Coverage Ratio >1,3 2,69 2,32 

In 2016 voldoet CWZ aan alle gestelde voorwaarden. 
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4.5 ICT  

In 2016 moest het must have programma, EPD-programma en ERP-programma in uitvoering worden 

gebracht, als onderdeel van het ICT-transitieprogramma. Tevens staat de vernieuwing van het 

strategisch ICT-plan 2017-2021 op de rol, de voorbereidingen CMA op de reorganisatie en het 

professionaliseren van de beheerorganisatie  medische techniek en ICT om te komen tot een hogere 

beschikbaarheid en snellere doorlooptijden op gewenste wijzigingen.  

 

In 2016 is meer dan 80% van de geplande must have projecten binnen scope, budget en tijd 

opgeleverd waaronder de afronding van de werkplek, vervanging van het verouderde serverpark, 

overdracht van zorg, elektronisch voorschrijven en aanpassingen aan het bestaande ZIS. In 2016 is de 

implementatie van het ERP- en EPD-programma voorbereid, met een livegang van het ERP op 2-1-

2017 als resultaat. De samenwerking tussen de units MICT en IM is in 2016 verder verbeterd, wat 

terug te vinden is in de resultaten van het medewerkersonderzoek. 

Naast een significante verhoging van medewerkerstevredenheid zijn met deze prestaties de 

beschikbaarheid van MICT-/IM-producten en diensten verbeterd, zijn de randvoorwaarden voor 

implementatie van ERP en EPD gerealiseerd en is het ERP opgeleverd aan het begin van 2017. In 2016 

zijn de voorbereidingen voor het Strategisch ICT Plan 2017-2020 getroffen die in 2017 moeten 

resulteren in een door de organisatie gedragen meerjarenbeleid op medische modaliteiten en ICT-

producten en -diensten. De verbetering van MICT-/IM- diensten en producten en de realisatie van het 

ICT-transitieprogramma komen direct ten goede aan de ondersteuning van de primaire processen van 

de CWZ zorg- en capaciteitsunits en daarmee indirect aan de CWZ-patiënten. In 2017 domineert de 

implementatie van het nieuwe EPD de agenda. In dit licht hebben we inmiddels een beperking van 

overige activiteiten met de CWZ-gebruikers kunnen afspreken en werken we hard aan de 

randvoorwaarden voor een modern EPD, waaronder een dekkend netwerk, moderne technologie op 

de verpleegkamers en een adequaat werkend informatiesysteem ter ondersteuning van de CWZ-

bedrijfsvoering, i.e. ERP. 

 

4.6 Bouw 

Het lange termijn huisvestingsplan is zoals onderstaand weergegeven verder ontwikkeld en 

uitgevoerd. De keuze voor deze projecten is gebaseerd op de principes patiëntveiligheid, continuïteit 

van zorgverlening, wet & regelgeving en infrastructuur op orde. 

 

Projecten die in 2016 (deels) gerealiseerd zijn: 

• Afsluitkasten medische gassen, alle afdelingen zijn voorzien van noodafsluiters medische gassen 

ter vergroting van de veiligheid. 

• Centrale ruimte functioneel maken, de zitcapaciteit van de binnentuin is vergroot en 

onvolkomenheden zijn aangepakt. 

• Radiologie fase 1 en nucleaire geneeskunde, een grootschalige renovatie van de afdeling met 

verschuiving van modaliteiten, afronding in 2017. 

• Realiseren holding-verkoever ok, een nieuwe afdeling holding-verkoever met opslagruimte voor 

(steriel) materiaal. 

• Polikliniek longziekten, een bestaande polikliniek is geschikt gemaakt voor gebruik door 

longziekten. 

• Een nieuwe functieafdeling KNF. 

• Meldpunten 2B en 3B. 

• Herindeling poliklinieken interne geneeskunde en MDL. 

• Uitbreiding elektronische lockercapaciteit centrale garderobe. 
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• Start bouw poliklinieken dermatologie en plastische geneeskunde in het Barbara-gebouw. 

 

 

Projecten die in 2017 zullen worden uitgevoerd zijn: 

• Toegangscontrole Jonkerbos gebouw d.m.v. paslezers. 

• Infrastructuur aanpassingen T-gebouw i.v.m. start EPD-team. 

• Aanbrengen beugels in badkamer/toilet op de patiëntenkamers.  

• Uitbreiden CCU-stoelen. 

• Afronden bouw poliklinieken dermatologie en plastische geneeskunde in het Barbara-gebouw. 

• Aanpassingen luchtsysteem catherisatiekamer. 

• Meldpunt 3B en oogkliniek. 

• Nieuwbouw Waalsprong. 

• Uitbreiding openbare toiletgroep bij de binnenhof.  

• Bouw van 2 nieuwe Ok’s binnen OK complex. 

• Aanpassen isolatiekamers. 

• Afdeling endoscopie C84 aanpassingen realiseren infrastructuur. 

• MPU bedden en separeerkamers PAAZ-afdeling. 

• Bouw polikliniek neurologie zodat deze aansluit op de functieafdeling KNF. 

• Herhuisvesten functies C04 door bouw polikliniek neurologie. 

 

 

4.7 Facilitaire zaken 

Het afgelopen jaar heeft een projectteam van de afdelingen inkoop en logistiek samen met de afdeling 

financiën & administratie de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het ERP-systeem. 

Dit systeem is op de valreep naar het nieuwe jaar live gegaan en komend jaar zal procesoptimalisatie 

worden doorgevoerd. Op logistiek gebied heeft er een reorganisatie van de postkamer 

plaatsgevonden. De postkamermedewerkers  zijn gaan werken binnen de afdeling transport en 

bevoorrading en iedere afdeling haalt en brengt zijn post zelf naar centrale postbussen. 

 

Binnen de afdeling patiëntenservice is de schoonmaak in september uitbesteed aan Gom Zorg 

Support, een schoonmaakbedrijf  dat na een zorgvuldig aanbesteding traject is gekozen door het 

projectteam.  CWZ heeft de doelstelling om te komen tot uniformiteit in schoonmaakdienstverlening 

met daarbij een transparante overeenkomst waarin duidelijke KPI-afspraken zijn overeengekomen en 

er een over-eenkomst wordt gesloten met één leverancier. Hierdoor is CWZ in staat om de 

overeenkomst vanuit de regiestand te gaan beheren. Verder is het van cruciaal belang om de WIP-

richtlijnen continue onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering. Afgelopen jaar zijn er 

voorbereidingen getroffen om op de patiënten-kamers gedurende 2017 nieuwe smarttelevisies, welke 

integreerbaar zijn met diverse systemen, uit te rollen. 

  

De afdeling stafbureau & secretariaat is verder ontwikkeld en op het onderdeel roosteren is het 

centraal facilitaire roosterbureau steeds gestructureerder gaan werken. Alle afdelingen worden door 

roosteraars ingepland en per 1 januari 2017 zijn ook de flexwerkers van facilitaire zaken onderdeel van 

het centraal roosteren. 

  

Binnen de afdeling beveiliging is een parttime BHV-coördinator gestart, is het BHV-plan herzien en zijn 

er diverse trainingen voor de groep BHV-ers georganiseerd evenals ontruimingsoefeningen voor 

afdelingen. Afgelopen jaar hebben we in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen een 

mobiliteitsplan voorbereid, deze gaat in het voorjaar van 2017 geïmplementeerd worden. Onderdeel 

van dit plan is een nieuw parkeerbeleid en het stimuleren van medewerkers om per fiets naar CWZ te 
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komen. Hieraan zijn diverse beloningsacties en -maatregelen gekoppeld, zodat de vitaliteit eveneens 

te gestimuleerd wordt. 

 

Binnen de horeca is restaurant de binnenhof heringericht met meubilair dat is gesponsord door de 

Vrienden van WZ. Door deze herinrichting zijn er meer zitplaatsen gecreëerd en biedt de binnenhof 

weer plek voor iedereen tijdens de piekmomenten. Gedurende 2016 zijn er voorbereidingen getroffen 

om de exploitatie van het winkeltje per 1 januari 2017 over te nemen. Deze overname is succesvol 

geïmplementeerd en het winkeltje wordt door diverse horecamedewerkers gedraaid. Eveneens is er 

een keuze gemaakt om een geldtelmachine aan te schaffen waardoor de geld procedurele processen 

efficiënter en betrouwbaarder kunnen worden ingericht. 

 

Vanuit de technische dienst zijn er naast het reguliere onderhoud afgelopen jaar diverse projecten, 

o.a. vervangen regelkasten, stoomketel en renovatie van de liften, uitgevoerd.  

Bij het projectenbureau is het afgelopen jaar een nieuwe huisvestingsmedewerker gestart en is er een 

maandelijks huisvestingsoverleg ingevoerd. Op deze manier zijn de verbanden tussen alle wensen in 

het huis inzichtelijker en kunnen de juiste keuzes CWZ breed worden gemaakt. 
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5. Jaarrekening 

De jaarrekening is in te zien op : www.cwz.nl/jaarrekening  

 

 


