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Verslag raad van bestuur 

 
Inleiding  
Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is ook  in 2017 geslaagd hoge kwaliteit ziekenhuiszorg te 
leveren aan patiënten die zich tot CWZ wendden. De hoge kwaliteit van zorg wordt onder meer 
zichtbaar in de goede scores van CWZ in ranglijsten, keurmerkonderzoeken, patiëntenwijzers, 
predicaten en de positieve uitkomsten van het patiënttevredenheidonderzoek (CQ-index). Zo is CWZ 
in het voorjaar van 2017 door NIAZ beoordeeld ten opzichte van de nieuwe kwaliteitsnorm 3.0, ook 
genaamd Qmentum. Dit heeft geleid tot een positieve beoordeling en accreditatie. Daarnaast heeft 
CWZ een zeer belangrijke stap voor de toekomst gezet door de succesvolle invoering van het nieuwe 
Elektronische Patienten Dossier (EPD) van HIX. Tot slot heeft CWZ een negatief financieel resultaat 
behaald.  
 
De kredietovereenkomst die CWZ met BNG en Rabobank heeft gesloten, heeft het ook in 2017 
mogelijk gemaakt te investeren in ICT, renovatie van gebouwen en inventaris. 
Betaalbaarheid is en blijft een belangrijk onderwerp op de beleidsagenda van de regering. Het is 
immers een voorwaarde om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het realiseren van een 
afname van een beroep op de ziekenhuiszorg, door verschuiving naar de eerste lijn en het voorkomen 
van onnodige zorg maken, dient hieraan een bijdrage te leveren. Hetzelfde geldt voor het belang c.q. 
bevorderen van ‘samen beslissen’.   
 
CWZ heeft bovenstaande ontwikkelingen helder in het vizier en geeft hieraan vanaf 2017 concreet 
invulling met ons strategisch programma ‘Beter, beter worden – onze zorg!’.  
 
‘Beter, beter worden – onze zorg!’ 
In 2017 zijn we gestart met ons strategisch programma ‘Beter, beter worden – onze zorg!’ (zie ook 
hoofdstuk 4). We hebben onze ambities vertaald naar vier programmalijnen, die als kompas dienen 
voor het nog verder verbeteren van de zorg voor onze patiënten: 

1. Patiëntbetrokkenheid: we betrekken onze patiënten meer en actiever bij de zorg. 
2. Doelmatige zorg: we leveren hoogwaardige, doelmatige zorg. 
3. Topklinische zorg: we ontwikkelen onze expertises. 
4. Juiste zorg op de juiste plek: we leveren de juiste zorg op de juiste plek. 

 
Het realiseren van zijn ambities kan CWZ niet alleen. We werken intensief samen met onze partners, 
zoals collega-ziekenhuizen, huisartsen, verzorgingstehuizen, thuiszorg en zorgverzekeraars.  
CWZ werkt samen in Santeon-verband om onze kwaliteit van zorg 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 2017 is te vinden op www.santeon.nl. 
 
2017 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 2017. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag 
naar ons online jaaroverzicht 2017:  https://www.cwz.nl/jaarimpressie/2018/ 
 
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). Zo ook 
in 2017; eind mei 2017 werd bekend dat CWZ het NIAZ-kwaliteitskeurmerk heeft behaald. Het NIAZ 

http://www.santeon.nll/
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oordeelde dat CWZ een heel degelijk ziekenhuis is met een duidelijke wil om merkbaar de kwaliteit te 
verbeteren. Niet alleen voor de eigen patiënten, maar ook in netwerkverband. CWZ voldoet aan alle 
Vereiste Instellingsrichtlijnen en heeft 97% van de normen behaald.  
 
De belangrijkste direct belanghebbenden van CWZ, onze patiënten, beoordelen de kwaliteit van onze 
zorg ook in 2017 positief. Dit blijkt onder meer uit de patiënttevredenheidsmeting die CWZ met de 
Santeon ziekenhuizen uitvoert door middel van de ‘CQ-index’. De patiënten gaven CWZ voor de 
klinische zorg een 8,2 en voor de poliklinische zorg het rapportcijfer 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 ontdekken wat de 
patiënt allemaal beleeft 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 hier over 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 2017 is een belangrijk speerpunt geweest de risico’s ten aanzien van de 
beschikbaarheid en veiligheid van ICT te reduceren, waarbij het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) 
en een zorgportaal zijn geïmplementeerd en beleid op informatieveiligheid is geactualiseerd. 
 
Sterk in je werk 
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een strategisch speerpunt van CWZ. Met het in Santeon-
verband ontwikkelde programma ‘Sterk in je werk’ zet CWZ in op vitale, bekwame en gemotiveerde 
medewerkers die hun kwaliteiten optimaal benutten waardoor ze blijvend willen en kunnen bijdragen 
aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.  
 
De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar snel op en dat betekent dat een stevig beroep wordt 
gedaan op veranderbereidheid en het verandervermogen van 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. 
 
CWZ is in 2017 voor het negende achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot Topwerkgever door het 
internationale onderzoeksbureau CFR en verwierf de eerste plaats in de categorie ‘Cure & Care’. 
Deze onafhankelijke organisatie beoordeelt de bedrijven en instellingen op basis van de volgende 
criteria: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden, training en ontwikkeling, 
carrière-mogelijkheden 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.                                                                                             
Het jaar 2017 stond in het teken van de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier / 
ziekenhuis informatiesysteem (EPD/ZIS), dat op 8 december 2017 succesvol live is gegaan dankzij de 
grote inzet van medewerkers, professionals en managers. Een zeer belangrijke stap voor de toekomst 
van CWZ. Ook is de eerste fase van de invoering van het Enterprise Resource Planning systeem (ERP), 
dat live gegaan is eind december 2016 live is gegaan, afgerond (zie hoofdstuk 4).  

http://www.cwz.nl/
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Daarnaast zijn de huisvestingsplannen, erop gericht om te voldoen alle eisen die hier heden ten dage 
aan worden gesteld, verder ontwikkeld en uitgevoerd. In hoofdstuk 4, paragraaf 4.6 is een overzicht 
opgenomen van de huisvestingsprojecten die in 2017 zijn gerealiseerd. 
 
Tot slot 
Wij danken onze betrokken medewerkers voor hun grote inzet in het afgelopen jaar. Met de 
succesvolle NIAZ-accreditatie en EPD-implementatie achter de rug, gaan we met elkaar opnieuw een 
uitdagend jaar tegemoet. Als we deze uitdagingen samen (pro)actief tegemoet treden en oppakken, 
met daarbij de ambities die we met ‘Beter, beter worden – onze zorg!’ nastreven scherp in het vizier, 
dan bieden we ook in 2018 hoogwaardige ziekenhuiszorg voor onze patiënten.  
 
 
 
 
Nijmegen, mei 2018 
 
 
Raad van bestuur 
 
Hans Broertjes, voorzitter a.i. 
Gosse van der Veen 
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Verslag raad van toezicht 

 
In 2017 is het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) opnieuw in staat gebleken de patiënten die zich 
tot CWZ wendden de hoogwaardige en persoonlijke zorg te bieden die CWZ kenmerkt. Daarmee heeft 
CWZ zijn goede positie in Nijmegen en omgeving bestendigd.  
 
CWZ bouwt voortdurend verder aan de hoge kwaliteit van geleverde zorg en diensten. In 2017 is CWZ 
gestart met het strategische programma ‘Beter, beter worden – onze zorg!’ om de zorg voor onze 
patiënten nog verder te verbeteren. Binnen dit programma zijn en worden concrete projecten in gang 
gezet die hier een bijdrage aanleveren. 
 
Het onverminderd hoge niveau van de kwaliteit van de geleverde zorg en behandeling in CWZ, blijkt 
onder meer uit het opnieuw behalen van de accreditatie van het Nederlands Instituut voor 
Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het kwaliteitsysteem en het veiligheidmanagementsysteem van CWZ is 
sinds 2009 NIAZ geaccrediteerd. Daarnaast laat de patiënttevredenheidsmeting die CWZ met de 
Santeon-ziekenhuizen uitvoert door middel van de ‘CQ-index’ goede rapportcijfers zien. Ditzelfde 
geldt voor het gemiddelde cijfer van CWZ op Zorgkaart Nederland, een 8,4.  
 
CWZ heeft ook in 2017 veel samengewerkt met (keten)partners in onze stadsregio waaronder het 
Radboudumc, de St. Maartenskliniek, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen en huisartsen, om 
ervoor te zorgen dat patiënten de juiste zorg, op de juiste plek ontvangen. 
 
In 2017 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 succesvolle 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 2017 geëvalueerd. Tijdens de 
evaluatiebijeenkomst zijn de volgende onderwerpen besproken: visie op toezicht houden, de 
verschillende rollen van de raad van toezicht, de agendering kwaliteit en veiligheid, het 
teamfunctioneren en praktische zaken. Daarnaast heeft de raad van toezicht in 2017 een start 
gemaakt met de ontwikkeling van zijn eigen toezichtsvisie. 
 
De raad van toezicht functioneert met vijf leden. In april 2017 heeft mevrouw Burmanje afscheid 
genomen als voorzitter raad van toezicht vanwege het aanvaarden van het lidmaatschap van een raad 
van commissarissen en rekening houdend met wettelijk toegestane aantal functies in commissariaten 
of raden van toezicht. De raad van toezicht heeft daarop uit zijn midden de heer Peels benoemd tot 
voorzitter en mevrouw Heeren tot vice-voorzitter. De raad van toezicht heeft zich bij de werving van 
een nieuw lid raad van toezicht laten ondersteunen door een extern bureau en is verheugd te melden 
dat de heer Bolhaar per 1 juni 2017 is toegetreden tot de raad van toezicht.  
Medio februari 2018 heeft de heer Peels na het aflopen van zijn eerste zittingstermijn besloten de 
raad van toezicht te verlaten, waarna de heer Bolhaar waarnemend de voorzittersrol op zich heeft 
genomen en er een vacature voor een nieuw lid de raad van toezicht is ontstaan. 
 
De raad van toezicht heeft in 2017 vijf een keer vergaderd. De reguliere vergaderingen worden 
voorbereid in het agendaoverleg tussen de voorzitter raad van toezicht en de voltallige raad van 
bestuur. 
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Om voeling te houden met de organisatie bezoekt de raad van toezicht jaarlijks minimaal één afdeling 
in CWZ. In 2017 heeft de raad van toezicht een bezoek gebracht aan de nieuwe polikliniek 
Jonkerbosch van het ziekenhuis. 
 
Ook in 2017 volgde de raad van toezicht de ontwikkelingen binnen Santeon en zijn de voorzitters van 
de raden van bestuur en raden van toezicht van de Santeon-ziekenhuizen gezamenlijk een 
bijeengekomen. 
 
De raad van toezicht heeft vastgesteld dat bij de besturing van CWZ wordt voldaan aan de regels die 
zijn vastgesteld in de Governancecode Zorg. De statuten van CWZ en de reglementen van de raad van 
toezicht en de raad van bestuur zijn hierop dit jaar aangepast. De raad van toezicht volgt de 
ontwikkelingen op het gebied van governance nauwkeurig en vertaalt deze waar nodig naar zijn 
positie en werkzaamheden.  
Ook in 2017 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 2017 respectievelijk zeven en drie keer vergaderd. Ook de 
remuneratiecommissie is met regelmaat bijeengekomen, onder meer in het kader van de werving- en 
selectie van een nieuwe voorzitter raad van bestuur. 
 
De raad van toezicht hecht veel waarde aan het voortzetten van de goede en constructieve relatie met 
de adviesgremia in CWZ. In 2017 heeft de raad van toezicht een keer overleg met de verpleegkundige 
staf en de vereniging medische staf en twee keer met de ondernemingsraad en de cliëntenraad gehad. 
Normaliter vindt het overleg met de vereniging medische staf eveneens twee keer paar jaar plaats.  
 
Tot slot spreken wij graag onze dank en waardering en dank 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 2018 
 
Herman Bolhaar 
Waarnemend voorzitter raad van toezicht Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen 
 
Samenstelling raad van toezicht 2017: 
mr. H.J. Bolhaar (per 01-06-2017), waarnemend voorzitter (per 10-02-2018)  
mw. drs. Th.A.J. Burmanje, voorzitter (tot 01-04-2017) 
dr. ir. A.J.H.M. Peels, voorzitter (per 01-04-2017 tot 10-02-2018) 
mw. dr. T.J. Heeren, vice-voorzitter 
drs. M.R. van Lieshout 
mw. drs. A.M.H.P. Bögels MBA 
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   1. Uitgangspunten van de verslaggeving 

 
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 vele 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 (Wet Bijzondere Medische Voorzieningen). 
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 loopt CWZ 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 zeven 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 

 

2.2  Structuur van het concern 

2.2.1 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 is vervolgens 
een aantal rechtspersonen verbonden, die geconsolideerd worden in de jaarrekening van de stichting.  

 
 
 

mailto:communicatie@cwz.nl
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2.2.2 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. 
 

2.2.3 Organisatiestructuur 
CWZ heeft een unitstructuur. De kern van deze structuur is gelegen in een verdere decentralisatie van 
verantwoordelijkheden naar resultaatverantwoordelijke eenheden respectievelijk units.  
 
In deze structuur worden drie soorten resultaatverantwoordelijke units onderscheiden (zorg-, 
capaciteits- en serviceunits), die er samen voor zorgen dat de doelen van CWZ worden bereikt. 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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2.2.4 Organogram CWZ 
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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 rondom 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                 2017 
Productie 

Gemiddeld aantal ingezette bedden* 459,3 

Aantal geopende DBC-zorgproducten 293.333 

Aantal eerste polikliniekbezoeken  130.772 

Aantal vervolg polikliniekbezoeken 223.498 

Aantal totaal polikliniekbezoeken 354.270 

Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 26.379 

Aantal klinische opnamen 25.877 

Aantal klinische verpleegdagen 128.696 

Aantal IC-behandeldagen 4.096 

Percentage verkeerde-bed-patiënten 0,09 % 

Waarvan productie PAAZ 

Gemiddeld aantal ingezette bedden*1 16,0 

Aantal geopende DBC-zorgproducten 1.151 

Aantal eerste polikliniekbezoeken  668 

Aantal vervolg polikliniekbezoeken 2.201 

Aantal totaal polikliniekbezoeken 2.869 

Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 5.510 

Aantal klinische opnamen 184 

Aantal klinische verpleegdagen 5.761 

Personeel 

Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch 
specialisten per einde verslagjaar 

3.356 

Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch 
specialisten per einde verslagjaar 

2.391,1 

Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij 
beroep) per einde verslagjaar 

239 

Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij 
beroep) per einde verslagjaar  

185,1 
 

Bedrijfsopbrengsten (x € 1.000) 

Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar  € 304.726 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 10.152 

 

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

erkende bedden wordt weergegeven. 
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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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   3. Bestuur, toezicht, medezeggenschap en bedrijfsvoering  

 

3.1 Normen van goed bestuur 

CWZ hanteert de Governancecode Zorg die de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben opgesteld en 
sinds 1 januari 2017 van kracht is. De code is gebaseerd op 7 principes, die vervolgens zijn uitgewerkt 
in bepalingen of gedragsregels. De principes van deze code zijn toegepast in de statuten van CWZ en 
de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht.  
In de statuten en reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht zijn onder meer 
expliciete bepalingen opgenomen aangaande het voorkomen van belangenverstrengeling bij een 
bestuurder of toezichthouder, de invloed van belanghebbenden, de waarden en normen die passen bij 
onze maatschappelijke positie en doelstelling, en in het licht hiervan de governance van het 
ziekenhuis.  
Binnen CWZ zijn een gedragscode, een regeling melding misstanden CWZ en een klachtenregeling 
ongewenst gedag van kracht. Ook heeft CWZ een aantal vertrouwenspersonen benoemd.  
 

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. 
De taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur zijn vastgelegd in het reglement raad van 
bestuur, dat in 2017 is geactualiseerd. 
 

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, op de kwaliteit en veiligheid van zorg en op de 
algemene gang van zaken in de Stichting CWZ. In de statuten ligt vast welke besluiten van de raad van 
bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven. Voorbeelden hiervan zijn de begroting en 
de jaarrekening. 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, dat in 2017 is geactualiseerd. Op de CWZ website zijn de leden van raad van 
toezicht te vinden. 
 
Conform de Governancecode Zorg 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.  
 

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. 
 
  

https://www.cwz.nl/over-cwz/organisatie/organisatiestructuur-cwz-nijmegen/organogram/raad-van-bestuur-cwz-nijmegen/
https://www.cwz.nl/over-cwz/organisatie/organisatiestructuur-cwz-nijmegen/organogram/raad-van-toezicht-cwz-nijmegen/
https://www.cwz.nl/over-cwz/organisatie/organisatiestructuur-cwz-nijmegen/organogram/raad-van-toezicht-cwz-nijmegen/
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In 2017 zijn zij onder andere geraadpleegd over:  

 Patiëntveiligheidsplan 

 Ethisch kader 

 Overname en dienstverlening laboratorium Sint Maartenskliniek 

 Informatieveiligheidsbeleid 

 Kaderbrief 2018 

 Functieprofiel voorzitter raad van bestuur 

 Reorganisatieplan EPD 

 Jaarplan en begroting 2018 

 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 
206 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 2017 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. 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.  

De medische staf heeft samen met de raad van bestuur een grote rol gehad bij het EPD 
implementatietraject en is trots dat er op 8 december 2017 succesvol een EPD is geïmplementeerd. 
Een enorme prestatie voor en door alle professionals.  De medische staf en de raad van bestuur 
hebben in 2017 frequent met elkaar 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. In CWZ wordt sinds 
enige jaren ‘intercollegiale coaching’ aangeboden aan collega specialisten die behoefte hebben aan 
werk gerelateerde coaching. De coaching wordt gegeven door medisch specialisten die hiervoor zijn 
opgeleid in Santeon-verband. Intercollegiale coaching wordt binnen alle Santeon-ziekenhuizen 
uitgerold, waarbij CWZ medeverantwoordelijk is voor de opleiding van de intercollegiale coaches.  

Per januari 2015 zijn er twee Medisch Specialistische Bedrijven opgericht en per 2016 is de vereniging 
specialisten in dienstverband opgericht. Leden van de medische staf en de raad van bestuur zoeken 
gezamenlijk naar een toekomstbestendige organisatievorm voor de medische staf. Tijdens de 
werkconferentie die in 2018 voor de vierde keer wordt georganiseerd, zal hierover nader gesproken 
worden.  

Het bestuur  
Het stafbestuur functioneert als het dagelijks bestuur van de medische staf en bestond in 2017 uit een 
voorzitter, vice-voorzitter en drie algemene bestuursleden.  
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3.4.2 Verpleegkundige staf 
De verpleegkundige staf is een adviesorgaan in CWZ dat zich vanuit een beroepsinhoudelijke 
verpleegkundige 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 in CWZ. De zorg die geleverd wordt, is 
gebaseerd op de best beschikbare zorg voor de patiënt op dit moment in de huidige omstandigheden. 

Sinds eind 2017 heeft de verpleegkundige staf weer een voltallig bestuur. 

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 2017 was de verpleegkundige staf actief betrokken bij de ontwikkelingen en de implementatie 
rondom het EPD HiX, in de hoedanigheid als voorzitter van de werkgroep met het domein 
verpleegkundig proces.  Tevens werd er geparticipeerd in de stuurgroep en het programmateam. De 
rol van ‘Chief Nurse Information Officer’ is hiermee vervuld.  

In 2017 is de verpleegkundige staf actief geweest in de stuurgroep mbo-hbo functiedifferentiatie, 
waarbij het projectplan verder is uitgewerkt.  In 2018 wordt verder gegaan met het bekijken en de 
voorbereiding voor implementatie. In februari  2017 zijn 14 verpleegkundigen uit CWZ gestart met de 
deeltijd opleiding HBO-V. In 2018 is de verwachting dat de eerste groep deeltijd HBO- 
verpleegkundigen dit diploma gaat ontvangen. 

De ambassadeurs ‘excellente zorg’ zijn in 2017 aan het werk geweest met het opstellen van een visie 
stuk, op basis van de acht pijlers van het Magnet principe. Er is een bijeenkomst geweest in CWZ met 
de andere Santeon ziekenhuizen om gezamenlijk te brainstormen over hoe een en ander vorm 
gegeven kan worden. In 2018 worden de mogelijkheden voor een nieuwe reis naar een Magnet 
congres in Santeon verband verder verkent. 

Het jaar 2017 stond vooral in het teken van HiX EPD. Daarnaast is er door de verpleegkundige staf  een 
wetenschap blad uitgegeven rondom de dag van de verpleging 12 mei. Op die dag was er een 
symposium met als gastspreker Dr. Hester Vermeulen Hoogleraar Verplegingswetenschap. Het 
symposium stond in het teken van Evidence Based Practice. 

De NANDA NIC NOC was ook een thema waar aandacht voor was. Met het in gebruik nemen van HiX, 
werd ook de NNN geïntroduceerd. Een verpleegkundige methodiek die het uitwerken van problemen 
van een patiënt vergemakkelijkt.  

De zorgprijs van CWZ in 2017 ging naar Patrick Eken, voor zijn onderzoek “Wordt de wachttijd tot een 
klinische beslissing op de SEH verkort door het gebruik van POCT CRP?”. Ook Santeon-breed werd een 
Zorgprijs uitgereikt. Patrick vertegenwoordigde CWZ met zijn onderzoek. 

In het laatste kwartaal van 2017 zijn verpleegkundigen getraind door de werkgroep Verpleegkundig 
proces om de overgang van het oude vertrouwde papieren dossier naar het digitale werken bij te 
brengen. Zodat het werken in HiX na de livegang een soepele overgang werd.  
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3.4.3 Cliëntenraad 
Ambitie 
Het kerndoel van de cliëntenraad van CWZ is om, vanuit haar adviesrol, aan de raad van bestuur een 
bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad levert hieraan 
een bijdrage door kritisch mee te denken bij de ontwikkelingen van CWZ vanuit de 
gemeenschappelijke belangen van patiënten.  
De cliëntenraad richt zich met name op die aspecten van de zorg die een directe relevantie hebben 
met de wijze waarop patiënten de zorg ervaren. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het bevorderen 
van het welbevinden van patiënten die gebruik maken van de diensten van CWZ.  
 
Hiervoor zijn door de cliëntenraad voor 2017 een aantal focusgebieden benoemd: 

 implementatie en opvolgen van het onderdeel klachtafhandeling binnen de Wkkgz (Wet 
kwaliteit, klachten geschillen zorg) 

 de implementatie van het EPD 

 het project Samen Beslissen in de zorg onder de aandacht brengen in CWZ 
 
Resultaat 
De cliëntenraad heeft in 2017 negentien gevraagde adviezen uitgebracht. In alle adviezen heeft de 
cliëntenraad actief meegedacht in de context van gevolgen voor patiënten en de relatie tot het 
ziekenhuis.  
 
De ervaring leert dat het patiëntperspectief steeds vaker wordt meegenomen bij besluitvorming 
rondom ontwikkelingen die de patiënt aan gaan. De cliëntenraad heeft hierin een proactieve insteek 
zowel in- als extern gericht. Zij zoekt hierbij haar regiopartners een aantal keren per jaar op met als 
doel kennisuitwisseling en mogelijke afstemming. Zo is ook het contact met de collega-cliënten en/of  
patiëntenraden van de Santeon-ziekenhuizen groeiende.  
 
De cliëntenraad blijft op de hoogte van wat er speelt in CWZ door informatievoorziening vanuit de 
raad van bestuur. Ook zijn de leden regelmatig present op verschillende bijeenkomsten. Structureel 
brengen zij werkbezoeken aan een polikliniek of verpleegafdeling en participeren zij in 
veiligheidsrondes. De leden leveren altijd hun inbreng vanuit het algemene patiëntperspectief.  
 
Voor de clientenraad was 8 december 2017 een mijlpaal toen de implementatie van het EPD eindelijk 
plaatsvond. Leden van de cliëntenraad zijn regelmatig geïnformeerd over de voortgang rondom de 
implementatie van het EPD, maar ook de ontwikkeling van het patiëntportaal.  
De cliëntenraad is ook betrokken bij het project ‘Beter, beter worden - onze zorg’ waar Samen 
beslissen een belangrijk onderdeel van uit maakt en waarvan de realisatie in CWZ in 2018 wordt 
beoogd. De cliëntenraad heeft vertegenwoordiging in het bestuurlijk overleg zodat ook daar de stem 
van de patiënt duidelijk verwoord wordt.  
Het voorwerk voor realisatie van de Wkkgz heeft in 2016 plaatsgevonden. Opvolging van de 
aanpassingen is in 2017 gemonitord door op gezette tijden overleg te hebben met klachtencommissie 
en klachtenfunctionaris. 
 
De cliëntenraad is blij met de wijze waarop de (vertegenwoordiging van de) patiënt steeds meer 
betrokken wordt en stem krijgt.   
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3.4.4 Ondernemingsraad 
Ambitie  
De ondernemingsraad (OR) oefent vanuit het perspectief van de medewerkers invloed uit op het 
beleid van CWZ. 
 
In 2017 heeft de OR zich onder andere gericht op de volgende speerpunten: 

 Werkdruk en werkbelasting is één van de vaste bespreekpunten in het overleg tussen OR en 
raad van bestuur. De OR vindt het belangrijk dat inzichtelijk is wat de oorzaken van de ervaren 
werkdruk en werkbelasting zijn. Hij staat ervoor dat randvoorwaarden en faciliteiten worden 
gerealiseerd om werkdruk en werkbelasting te verminderen. 

 Reorganisatieplan EPD/HiX: de implementatie van HiX zorgt dat veel administratieve taken 
vervallen. Dit betekent dat er medewerkers zijn die hun baan verliezen. De OR heeft zich 
ingezet voor een goede opvang van betreffende medewerkers en duidelijke en tijdige 
communicatie. 

 Scholing van medewerkers: in navolging op het ongevraagde advies van de OR uit 2016 om 
een CWZ-breed strategisch opleidingsplan op te stellen en uit te voeren,  is scholing van 
medewerkers ook in 2017 een belangrijk onderwerp voor de OR. De OR zet zich in voor een 
transparante toekenning van beschikbare opleidingsgelden. 

 
Resultaat 
Mede op aandringen van de OR heeft onderzoek plaatsgevonden naar de beleving van werkdruk en 
werklast onder medewerkers. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Zorg voor verpleegkundige Zorg’. 
Er zijn werkgroepen samengesteld om de aanbevelingen uit het rapport verder uit te werken. Ook is in 
2017 gestart met het project ‘Anders roosteren’, wat ertoe moet leiden dat medewerkers meer 
invloed hebben op hun rooster. In 2018 krijgt dit een vervolg, waarbij de OR wordt betrokken. 
 
Om te zorgen voor een goede opvang van medewerkers die gevolgen ondervinden van 
organisatieveranderingen binnen CWZ, is een sociaal plan afgesproken tussen CWZ en de vakbonden. 
De OR heeft zijn bijdrage geleverd aan de onderhandelingen om te komen tot dit akkoord. In 2018 
continueert de OR zijn inspanningen op dit gebied en volgt hij de ontwikkelingen van het werken met 
het EPD. 
 
De toekenning van opleidingsgelden is transparanter geworden. Daarnaast is afgesproken dat medio 
2018 een strategisch personeelsplan en strategisch opleidingsplan wordt opgeleverd. 
 
Op deze wijze streeft de OR ernaar een bijdrage te leveren aan vitale, bevlogen medewerkers, die 
optimale zorg leveren aan de patiënten. 
 

3.5 Bedrijfsvoering 

3.5.1 Planning & controlcyclus 2017 
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  en service-units 
(zie paragraaf 2.2.4). 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 geëvalueerd, wat niet heeft geleid tot structuurwijzigingen. In 2017 zijn op 
basis van de resultaten en aanbevelingen van deze evaluatie actiepunten geformuleerd. Een deel 
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hiervan is in 2017 afgehandeld, zoals de wijziging van de overlegstructuur. De overige worden in 2018 
opgepakt. 
 
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 de geformuleerde visie op CWZ, de in 2016 met de banken overeengekomen financiële 
kaders en de kaderbrief 2018. 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). 
 

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 
investeringscommissie 

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 serviceunits 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 
unitmanagement 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 deze commissie of in de procedure 
voldoende aandacht is gegeven aan informatieveiligheid en of de risico- analyse nieuwe apparatuur is 
uitgevoerd. 
In 2017 zijn 12 adviesaanvragen gepasseerd bij de Investeringscommissie ter advisering. Hiervan zijn 
er 10 met een positief advies voorgelegd aan de raad van bestuur . 
Deze procedure zal worden herzien, met als kern de kwaliteit en zorgvuldigheid van de 
besluitvorming. Deze aanpassing zal naar verwachting leiden tot een eenvoudiger en sneller 
besluitvormingstraject. 
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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 transparant zijn in 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 
beschrijvingen periodiek, ter beoordeling op actualiteit, worden aangeboden aan proceseigenaren. In 
2017 is een aantal beschrijvingen geactualiseerd. Ook zijn nieuwe procesbeschrijvingen gepubliceerd. 
 
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 hoogte reduceren. In 2017 is een 
vervolg gegeven aan de in 2015 en 2016 gestarte implementatie hiervan. Zo zijn binnen de te 
onderscheiden risicodomeinen (patiënt, medewerker, facilitair, technologie, financiën en reputatie) 
risico’s geïnventariseerd en herijkt. Tevens zijn op unitniveau (zorg-, capaciteit- en serviceunits) risico’s 
herijkt. Deze risico’s worden uniform geanalyseerd en zijn opgenomen in de jaarplannen van de units. 
Hiermee is bereikt dat het proces van risicomanagement aansluit bij het planning- en controlproces en 
dat risico’s binnen dit proces nader worden gemonitord.  De domeinrisico’s worden per domein 
gemonitord onder verantwoordelijkheid van de domeineigenaar.  
 
In 2017 is een belangrijk speerpunt geweest om de risico’s ten aanzien van de beschikbaarheid en 
veiligheid van ICT te reduceren, waarbij het EPD en een zorgportaal zijn geïmplementeerd en beleid op 
informatieveiligheid is geactualiseerd. Verder is onder andere integraal capaciteitsmanagement 
gestart op urologie en heelkunde en zullen enkele andere specialismen begin 2018 volgen. Hiermee 
wordt een betere planning gerealiseerd en het risico dat patiënten op gastbedden komen verminderd. 
 
In 2018 zal de implementatie van integraal risicomanagement worden vervolgd en zal met name 
aandacht uitgaan naar het monitoren van en rapporteren/communiceren over domeinrisico’s en zal 
strategisch risicomanagement ingebed worden in het strategisch kader. 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: 
 
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. 
 
Buiten de consolidatiekring 
CWZ heeft een 50% belang in Kinder Diabetes Centrum Nijmegen B.V.  De gegevens van Kinder 
Diabetes Centrum Nijmegen B.V. hebben we met ingang van verslagjaar 2016, op grond van een 
herbeoordeling van de vrijstellingcriteria, niet meer geconsolideerd.  
 
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 
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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 bestaat uit twee leden en is belast met het toezicht op 
het interne beheersingssysteem van CWZ. De commissie komt vijf maal per jaar bijeen.  
Voor deze  bijeenkomsten worden telkens een lid van de raad van bestuur, de concerncontroller, de 
manager financiën en administratie en een afgevaardigde van de afdeling interne controle (interne 
audit) uitgenodigd. Ook de externe accountant neemt, ten behoeve van het toelichten  van de 
managementletter en de jaarrekening, deel aan twee van deze bijeenkomsten.   
De afdeling interne controle voert periodiek controles uit op de kwaliteit van de interne beheersing en 
doet aanbevelingen ter verbetering hiervan. De rapportages van interne controle worden besproken 
met de raad van bestuur en de auditcommissie. 
 

3.5.7 Zorgverzekeraars 
CWZ sluit ieder jaar met alle zorgverzekeraars een contract voor verstrekkingen vanuit de 
zorgverzekeringswet, zodat voor iedere patiënt die naar CWZ komt de zorg wordt vergoed.   
 
De voorbereidingen voor de onderhandelingen worden door een vertegenwoordiging van CWZ 
gedaan bestaande uit: 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 vast ligt hoe de input vanuit de 
zorg is geregeld en welke overlegmomenten en verantwoordingen er zijn.  
 
De contractonderhandelingen 2017 met zorgverzekeraars zijn duidelijk eerder afgerond dan voorheen. 
Maar de doelstelling om de contracten voor het jaareinde 2016 ondertekend te hebben, is niet bij alle 
zorgverzekeraars behaald. Begin 2017 hadden we met de meeste zorgverzekeraars een 
overkoepelende afspraak, maar pas halverwege 2017 hadden we met de zorgverzekeraars definitieve 
afspraken over de prijslijsten en kon de facturatie starten.  
 
In het voorjaar van 2017 is CWZ gestart met de voorbereidingen voor de onderhandelingen voor 2018. 
Na de zomer zijn de offertes voor 2018 verstuurd. In het kader van de implementatie van het 
strategisch programma ‘Beter, beter worden – onze zorg!’ is het voor CWZ van belang om financiële 
zekerheid te hebben. Daarom is in de onderhandelingen ingezet op financiële afspraken in de vorm 
van aanneemsommen in plaats van zorgkostenplafonds.  
 
Het strategisch programma ‘Beter, beter worden – onze zorg!’ is gericht op het implementeren van 
vernieuwingen die de juiste zorg (qua kwaliteit en doelmatigheid) op de juiste plek (binnen en buiten 
het ziekenhuis) ten doel hebben. Op deze manier geeft CWZ invulling aan de maatschappelijke 
opdracht om de toenemende zorgkosten te beperken. Een strategie die goed aansluit bij de actuele 
ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg.  
 
Landelijk stijgt de bruto omzet van DBC zorgproducten in 2016 met 2% (2017 is nog niet beschikbaar). 
De toename van het aantal 65-plussers leidt tot extra zorgkosten. De vergrijzing zorgt er landelijk voor 
dat de 65-plussers, die in 2016 circa 18% van de Nederlandse bevolking uitmaakten, 29% van de 
patiëntenpopulatie besloegen en ongeveer 40% van de DBC-kosten voor hun rekening namen. 
Daarnaast zijn de kosten voor dure geneesmiddelen een belangrijke oorzaak van de kostenstijging. 



 

23 

Ook binnen CWZ is een stijging van de omzet tussen 2015 en 2016 van 1,7% zichtbaar. Enerzijds werd 
de groei veroorzaakt door een toename van het aantal unieke patiënten anderzijds door een hogere 
DBC omzet per patiënt. Overigens stabiliseren de opbrengsten zorgverzekeringswet zich in 2017. Voor 
CWZ stegen de kosten van dure geneesmiddelen met € 2 miljoen, van € 13,3 miljoen in 2015 naar 
€14,8 miljoen in 2017; een stijging van ruim 11% in twee jaar. 
 
CWZ wil samen met de zorgverzekeraars zorgdragen voor het toegankelijk en betaalbaar houden van 
kwalitatief goede zorg in de regio Nijmegen. In 2017 is daarom met VGZ gewerkt aan het 
overeenkomen van een meerjarenafspraak voor de periode 2018-2020. In april is hiervoor een 
intentieverklaring getekend tussen CWZ en VGZ en in december 2017 is de meerjarenafspraak 
afgerond. Deze meerjarenafspraak is een belangrijke financiële basis om het strategisch programma 
‘Beter, beter worden – onze zorg!’ succesvol te kunnen implementeren. Met de andere 
zorgverzekeraars zijn vooralsnog 1-jarige overeenkomsten gesloten, veelal wel in de vorm van een 
aanneemsom.  
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   4. Beleid, inspanningen en prestaties 

4.1 Meerjarenbeleid 

 
Ambitie  
CWZ ziet het als haar kerntaak de gezondheid in de regio Nijmegen te bevorderen. CWZ geeft invulling 
aan deze kerntaak door de komende jaren in te zetten op vier ambities.  
Ten eerste willen we patiënten meer en actiever te betrekken bij de zorg. Zodat iedere patiënt zich 
benaderd voelt als een uniek mens, met eigen behoeften en wensen.  
Ten tweede willen we onze patiënten de zorg geven die bij hen past en die ze ook echt nodig hebben. 
We zoeken een goede balans tussen hoge kwaliteit en betaalbare zorg.  
Ten derde willen we onze topklinische expertises verder ontwikkelen en meer bekendheid geven. 
Zodat CWZ een uitdagende werkomgeving blijft voor ambitieuze professionals.  
En ten vierde willen we de juiste zorg op de juist plek bieden, zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis.  
Door aan bovenstaande ambities te werken levert CWZ haar bijdrage om goede zorg in de toekomst 
voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden.  
 
Resultaat  
Om onze ambities te realiseren is een aantal randvoorwaarden belangrijk. In 2017 hebben we daarom 
het elektronisch patiënten dossier (EPD) ingevoerd, de accreditatie door NIAZ-Qmentum gerealiseerd 
en onze huisvesting verbeterd, zoals de nieuwe polikliniek Jonkerbosch en de nieuwbouw van CWZ 
Waalsprong. De komende jaren werken we verder aan het creëren van de juiste randvoorwaarden om 
onze ambities waar te maken.  
In 2017 is ook het programma ‘Beter, beter worden – onze zorg!’ gestart. De ambities van CWZ zijn 
vertaald naar vier programmalijnen, die als kompas dienen om de zorg voor onze patiënten nog beter 
te maken. Per programmalijn wordt hieronder een aantal successen in 2017 en de plannen voor 2018 
toegelicht.  
 

1. We betrekken onze patiënten meer en actiever bij de zorg 

Een aantal poliklinieken heeft in 2017 digitale keuzehulpen ontwikkeld voor patiënten. Deze 
keuzehulpen vergroten de kennis bij patiënten over hun behandelopties en de mogelijke voor- en 
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nadelen per behandeling. Hierdoor kunnen patiënten, samen met hun arts, besluiten nemen over de 
zorg die beter past bij hun persoonlijke situatie. In de toekomst wil CWZ patiënten nog beter 
ondersteunen bij het maken van keuzes. De 3 goede vragen campagne die in 2018 wordt gestart, 
moet hieraan bijdragen.   
 

2. We leveren hoogwaardige, doelmatige zorg 
In 2017 zette CWZ in Santeon-verband in op Value Based Health Care, ofwel zorg die de uitkomst voor 
de patiënt centraal stelt. Door het continu meten en verbeteren van zorg op voor patiënten relevante 
uitkomsten, worden verbeteringen op een kostenefficiënte manier gerealiseerd. De komende jaren 
gaat CWZ Value Based Health Care nog breder toepassen. In 2018 gaan we ook op andere manieren 
aan de slag om de doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld door de uitvoering van een 
duurzaamheidsprogramma dat gebaseerd is op een benchmark van Performation en de 
implementatie van ‘Beter laten’ aanbevelingen voor verpleegkundigen en het terugdringen van 
onnodige diagnostiek.  
 

3. We ontwikkelen onze expertises 
CWZ biedt onderdak aan meer expertisecentra. Onderzoek naar maligne hyperthermie bijvoorbeeld, 
een levensbedreigende complicatie van algehele narcose, gebeurt in Nederland alleen in CWZ. Eind 
maart 2017 erkende van het ministerie van Volksgezondheid dit expertisecentrum officieel als 
‘nationaal expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen’. In 2017 zijn we gestart om alle expertises 
binnen CWZ, waaronder ook de verborgen pareltjes, in kaart te brengen en te versterken. Hier gaan 
we in 2018 mee verder. Door op een aantal gebieden voorop te lopen in de ontwikkeling van zorg, 
vergroten we het onderscheidend vermogen van CWZ. 
 

4. We geven de juiste zorg op de juiste plek 
Vanuit de visie ‘juiste zorg op de juiste plek’ werkt CWZ intensief samen met zorgpartners in de regio, 
van de 0e tot de 3e lijn. Samen ontwikkelen we initiatieven gericht op het verschuiven van de zorg naar 
het dichtst bij de patiënt. In 2017 startte bijvoorbeeld een pilot met huisartsen en urologen binnen de 
prostaatkankerzorg. Ook werkten we samen met verpleeghuizen aan het verbeteren van de zorg voor 
kwetsbare patiënten. In 2018 gaan we verder met lopende projecten en starten er nieuwe initiatieven.  
  
Samenwerking 
Het realiseren van haar ambities kan CWZ niet alleen. Daartoe werken we intensief samen met onze 
partners, zoals huisartsen en zorgverzekeraars. Zorgverzekeraar VGZ ziet CWZ als strategisch partner 
in het realiseren van ‘zinnige zorg’: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. VGZ en CWZ 
maakten dit partnerschap eind 2017 officieel door een afspraak voor drie jaar. VGZ heeft ook met 
andere ziekenhuizen langdurige overeenkomsten getekend, waardoor het mogelijk is om samen met 
die ziekenhuizen de zorg te verbeteren. Dat gebeurt door het uitwisselen en waar mogelijk opschalen 
van good practices. 
 
 

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.  
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4.2.1 Kwaliteit als fundament  
De belangrijkste pijler onder CWZ als onderneming met 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 MVO Onderwijs en onderzoek 
 

Opleiding 
De zorg is de leeromgeving voor alle (toekomstige) verpleegkundigen, medisch specialisten en 
paramedici. Ontwikkelingen in de zorg hebben impact op de mate waarin geleerd en opgeleid kan 
worden. In 2017 zijn de ontwikkelingen en hun impact in kaart gebracht en is een plan gemaakt om de 
leercontext, de zorg, onder alle omstandigheden zo optimaal mogelijk te houden.  Er is een terugloop 
in de opleidingen van de medisch specialisten door het regeerakkoord 2012.  Daarnaast zijn er in 
datzelfde regeerakkoord mogelijkheden gecreëerd om méér verpleegkundigen op te leiden en in CWZ 
werkende MBO-verpleegkundigen op te leiden tot HBO-niveau. Om in de toekomst voldoende 
gekwalificeerd personeel te behouden is de in-, door- en uitstroom van verpleegkundigen in beeld 
gebracht. Daarmee is het aantal opleidingsplaatsen bepaald. Er zijn stageplaatsen gecreëerd voor 
doktersassistenten, HBO-V technische instroom, MBO- en HBO verpleegkundigen. Er zijn studenten 
opgeleid in de CWZ-route HBO-V, een andere vorm van opleiden.  
Door een gewijzigd curriculum van de geneeskunde opleiding heeft CWZ 64 tweedejaars 
geneeskundestudenten ontvangen om een spreekuur mee te maken vanuit het perspectief van de 
patiënt, het zogenaamde Student Meets Patiënt. 
 
Voor de invoering  van HIX zijn alle gebruikers bevoegd en bekwaam verklaard middels e-learning, 
klassikale scholingen, een serious game, de mogelijkheid tot oefenen in een ‘zandbak’ met 
ondersteuning van de Performance Support Tool, een zelfevaluatie en peer-assessment. In dit 
omvangrijke traject is een combinatie gemaakt van klassieke leervormen en nieuwe 
leertechnologieën.  
 
De inzet van nieuwe leertechnologie heeft verder vorm gekregen doordat CWZ heeft geparticipeerd in 
een co-creatie traject met een aantal andere ziekenhuizen en Noordhoff Health. In deze pilot zijn 
EPSS-leerobjecten ontwikkeld die medewerkers in staat stellen om tijdens hun werk in tien seconden 
en een paar muisklikken bij de informatie te komen die hen op dat moment zeker maakt van hun 
handelen. Deze nieuwe leertechnologie bestrijkt het domein van ‘on-demand’ leren. 
 
Onderzoek 
In 2017 is het Research Support Office (RSO; voormalig Wetenschapsbureau) van start gegaan. Het 
doel van het RSO was om de toelating van onderzoeken te versnellen en om het wetenschapsklimaat 
te bevorderen. De procedure voor toetsing is verkort naar 10 werkdagen. De wetenschapscommissie 
is aangevuld met een afvaardiging van de arts-assistentenvereniging (AAV) en een professional 
verpleegkundig onderzoek. Het RSO bevindt zich in CWZ en is laagdrempelig bereikbaar voor 
onderzoekers. Het junior research project is van start gegaan; een promotietraject in samenwerking 
met het Radboudumc. Er is een promovendus aangesteld die zowel in CWZ als in het Radboudumc 
werkt en die onderzoek doet binnen de gynaecologie. 
 

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 de andere ziekenhuizen binnen het 
Santeon-verband, 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 
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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 loopbaanbegeleiding 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 2017 voor het negende achtereenvolgende jaar uit 
tot Topwerkgever. CWZ werd daarbij eerste in de categorie ‘Cure & Care’. 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. Eind 2018 starten de voorbereidingen voor het volgende MO, dat 
uitgevoerd wordt in 2019. 
 

4.2.4 Zorg voor de keten 
In 2017 is door de afdeling Inkoop & Logistiek in nauwe samenwerking met de afdeling F&A fase 1 van 
het ERP systeem afgerond. Fase 2 is het laatste kwartaal opgestart om in 2018 verder te ontwikkelen. 
De jaarkalender waarin het management en inkoop samen thema’s en onderwerpen vaststellen welke 
opgepakt worden, heeft ook in 2017 zoals ingeschat weer een 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, dus in de processen met leveranciers maar ook in de interne processen. 
Door 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 
weloverwogen, 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  
Een behandeling vindt niet alleen plaats in een  ziekenhuis, maar in een zorgketen met verschillende 
partners. CWZ investeert continu in duurzame samenwerkingsrelaties met partners binnen en buiten 
de regio. Een belangrijk samenwerkingsverband is Santeon, een Nederlandse ziekenhuisgroep 
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waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken om de medische zorg te verbeteren 
door continue te vernieuwen. Daarnaast is het afgelopen jaar veel samengewerkt met partners als 
Radboudumc, St. Maartenskliniek, ZZG zorggroep, Pantein, STMR, Buurtzorg, Waalboog en Kalorama. 
Veel aandacht gaat uit naar de relatie met huisartsen als belangrijkste verwijzers. Andere belangrijke 
partners zijn zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en STZ. Met al deze samenwerkingspartners 
communiceren wij op corporate niveau via verschillende communicatiemiddelen, zoals de website, 
het digitale magazine CWZine en het huisartsenbulletin. 
 
Andere belangrijke partners: 

 Zorgverzekeraars 

 Patiëntenorganisaties 

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

 Overige zorginstellingen en –organisatie 
 
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 
 

4.2.7 Patiëntgerichtheid  
CWZ hecht veel waarde aan wat patiënten vinden van de zorg- en dienstverlening. In 2017 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.  
 
Poliklinisch behaalde CWZ een totaalscore (8,32) die vergelijkbaar is met die van 2016 (8,33). In 
Santeon-verband staat CWZ daarmee op de derde plaats. Het thema ‘wachttijd in polikliniek’ is 
gestegen t.o.v. de vorige meting. Anderzijds zijn er vier thema’s gedaald in vergelijking met 2016: 
‘informatie over medicatie’ (van 2015 naar 2016 juist flink gestegen), ‘bereikbaarheid’, ‘nazorg’ en 
‘inspraak patiënt’. Er zijn twee thema’s die significant hoger scoren dan het gemiddelde van andere 
ziekenhuizen: ‘wachttijd in polikliniek’ en ‘samenwerking’; het aspect ‘inrichting van de polikliniek’ 
scoort daarentegen ondergemiddeld. Uiteraard kunnen de resultaten per polikliniek variëren. 
 
Klinisch is het totaalcijfer na een aantal jaren van lichte daling gestegen naar 8,19; in 2016 was dit 
8,11. Daarmee staat CWZ zesde in Santeon-verband. Er zijn vijf thema’s vooruitgegaan t.o.v. de vorige 
meting: ‘inhoud opnamegesprek’, ‘communicatie met verpleegkundigen’, ‘samenwerking’, ‘gevoel van 
veiligheid’ en ‘uitleg bij behandeling’. De aspecten ‘bereikbaarheid’ en  ‘kamer en verblijf’ zijn echter 
gedaald in vergelijking met 2016. Ten opzichte van andere ziekenhuizen scoort CWZ  significant hoger 
op de thema’s ‘inhoud opnamegesprek’, ‘eigen inbreng’ en ‘informatie bij ontslag’. Deze onderwerpen 
behalen al langer een bovengemiddeld resultaat. Een significant lagere score zien we bij 
‘bereikbaarheid’ en – net als voorgaande jaren- ‘kamer en verblijf’. Ook hier kunnen de resultaten per 
afdeling van elkaar verschillen. 
 
CWZ is in 2017 verder gegaan met de zogenaamde klantreis, aangezien deze vanaf 2015  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 



 

29 

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 
de eerste helft van 2017 zijn 2 klantreizen gedaan: MS-patiënten en patiënten met blaaskanker.  
 
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 2018 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/over-cwz/kwaliteit-en-
veiligheid/keurmerken. 
 
Open Huis  
Op zaterdag 7 oktober organiseerde CWZ een Open Huis voor inwoners uit de regio Nijmegen, 
zorgpartners, familie/vrienden van medewerkers en stakeholders. Aanleiding was het 25-jarig 
’jubileum’ aan de Weg door Jonkerbos en doel was bezoekers te informeren en betrokkenheid te 
creëren.  Zo’n 4.000 bezoekers beleefden ons ziekenhuis op een manier die ze nog niet eerder hadden 
meegemaakt. Het was gezellig druk en de sfeer was de hele dag positief. Het Open Huis kreeg een 
rapportcijfer van 8,7. 
Voor het Open Huis maakten we een Jubileummagazine dat we de op de dag zelf uitdeelden aan 
bezoekers en opgenomen patiënten en cadeau deden aan onze medewerkers, zorgpartners, vrienden 
en andere relaties. Doel was een écht tijdschrift te maken voor een breed publiek: informatief, maar 
ook gezellig - passend bij het karakter van CWZ. Dat we daarin geslaagd zijn, blijkt wel uit een reactie 
van een huisarts:  ‘Een blad met een uitstraling van vertrouwen, zorgvuldigheid  en aandacht, een 
goed idee om op deze wijze CWZ te profileren. Ik heb ervan genoten.’  
 
Huisstijl  
In 2017 is het CWZ-logo gewijzigd van CWZ Canisius Wilhelmina Ziekenhuis naar CWZ een Santeon 
Ziekenhuis. Online wordt dit direct toegepast, bij overige middelen wanneer vervanging nodig is.  
De komst van HiX is aangegrepen om de vele soorten briefpapier terug te brengen naar één voordruk. 
De namen van medisch specialisten worden voortaan vanuit HiX op het papier geprint. De vervanging 
van het briefpapier gebeurt geleidelijk en zal uiteindelijk een besparing van vele duizenden euro’s 
opleveren. Medio 2018 staat de introductie van de nieuwe huisstijlsjablonen in Office gepland met het 
doel meer uniformiteit in communicatie-uitingen te bereiken. Tegelijkertijd wordt het langverwachte 
huisstijlboek opgeleverd met een nieuwe iconen- en illustratielijn. In 2017 zijn de units KMI en P&O 
actief gaan werken met de nieuwe Beeldbank voor foto’s. De workflow rond beeldbewerking en 
publicatie is veel efficiënter geworden en het delen van foto’s en albums van evenementen als het 
Open Huis of Sinterklaasfeest een stuk eenvoudiger.  
 
CWZine 
In 2017 brachten we twee thema-CWZines uit: in maart ‘Spoed’ en in september ‘25 jaar Ons Huis’. 
Daarnaast verschenen er vier medewerkers-CWZines. In 2018 gaat CWZine plaatsmaken voor online 
nieuwsbrieven voor verschillende doelgroepen. Want al blijft de waardering voor het magazine 
onverminderd hoog (7,5 tot 8), toch merken we dat lezers gemiddeld maar 5 minuten in het blad 
lezen. Een nieuwsbrief biedt ons de mogelijkheid om vaker en beknopter informatie aan te bieden. 
Daarbij gaan de websites van CWZ fungeren als contentplatform. Deze verandering past bij onze 
ambitie om meer vanuit content te gaan te werken en minder vanuit middelen om zo beter aan te 
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sluiten bij de informatiebehoefte van onze doelgroepen. In 2018 gaan we ervaring opdoen met een 
content-jaarkalender.  
 
Patiëntenvoorlichting 
In 2017 trof KMI de voorbereidingen voor een nieuwe foldertool die begin 2018 is geïntroduceerd in 
de organisatie. In deze digitale tool kunnen afdelingen toegang krijgen tot hun eigen folders aanmaken 
en bestaande folders makkelijk wijzigen. Door de eenvoudige en transparante workflow zal de 
patiëntinformatie sneller up-to-date zijn. 
 
Al 3 jaar is CWZ als enige ziekenhuis in de regio lid van het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio 
Nijmegen. In die tijd maakten we mooie stappen om laaggeletterdheid op de kaart te zetten in het 
ziekenhuis, waardoor we regionaal koploper zijn op dit gebied. Om stappen te zetten is samenwerking 
met organisaties van groot belang. CWZ bundelt voornamelijk de krachten met de GGD Gelderland 
Zuid, ROC Nijmegen en Zorgbelang Gelderland. In 2018 wordt deze samenwerking voortgezet en gaan 
we de stap  maken naar gezondheidsvaardigheden. Hiervoor heeft CWZ ook contact gezocht met NVZ. 
Dit heeft ertoe geleid dat er binnen NVZ een kennisnetwerk is opgericht over 
gezondheidsvaardigheden. Dat netwerk zal in 2018 meer structuur krijgen rondom de thema’s 
gezondheidsvaardigheden, Samen Beslissen en het patiëntportaal. 
 
Patiëntportaal HiX 
Met de komst van HiX ging op 8 december 2017 ook het patiëntportaal MijnCWZ live. Een beveiligde 
website geïntegreerd met het EPD, waar patiënten persoonlijke medische basisgegevens kunnen 
inzien en controleren. MijnCWZ zorgt voor de nodige tijdwinst: de patiënt hoeft voortaan maar één 
keer zijn verhaal te doen. Hij kan op elke plek en op elk tijdstip zijn gegevens inzien via een computer, 
laptop, tablet of mobiele telefoon met internetverbinding. Dit betekent meer regie over zijn eigen 
zorg.  
 
Overig 
Opnieuw zagen we een gestage stijging van het aantal bezoekers op cwz.nl.  Het webverkeer is met 
37% toegenomen naar bijna 550.000 webbezoekers in 2017 (exclusief intern webverkeer). Zij bekeken 
samen circa 2,8 miljoen webpagina’s. Ook op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube) 
is CWZ gegroeid. Steeds meer patiënten, medewerkers en andere betrokkenen volgen CWZ en zijn 
online actief betrokken. Het best bekeken Facebook bericht gaat over het succes van de NIAZ 
accreditatie in mei. Dit bericht is door meer dan 40.000 mensen bekeken.  
 
Vooral via Facebook en Twitter hebben we persoonlijk contact en interactie met geïnteresseerden. 
Het online profiel van ons ziekenhuis wordt steeds beter zichtbaar. Hierbij maken we steeds meer 
gebruik van video’s, omdat dit aansluit bij de behoeften van patiënten en andere betrokkenen. Steeds 
meer medisch specialisten en andere zorgverleners stellen zich voor via een persoonlijke portretvideo 
op onze website. Veel patiënten willen vooraf zien met wie ze een afspraak gaan hebben en 
waarderen de video’s.  
 
In 2017 heeft KMI een webcareteam ingericht dat dagelijks de sociale media in de gaten houdt. Wat 
wordt er over CWZ gezegd? Wat is het positieve of negatieve sentiment? Welke vragen zijn er? We 
luisteren en gaan in dialoog. Het uitgangspunt is om op werkdagen binnen 24 uur te reageren op 
berichten gericht aan en over CWZ. In 2017 is CWZ 1500 keer genoemd in een nieuwsbericht op een 
online nieuwssite of in printmedia. Dit aantal is erg hoog, omdat hier ook doorplaatsingen van 
hetzelfde bericht zitten van meerdere edities. 
 
Eind september lanceerden we een korte corporate film ‘Samen maken we het verschil’. Centraal in 
deze dynamische video staat onze ambitie met de vier programmalijnen en de waarde van 
persoonlijke zorg en gastvrijheid.  
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4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 

CWZ wil dat de kwaliteit van zorg en veiligheid van patiënten, medewerkers, bezoeker 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 
Iedere vier jaar laat CWZ zich accrediteren door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van 
Ziekenhuizen (NIAZ) om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken en verder te optimaliseren.  
In de week van 3 tot en met 7 april 2017 heeft het NIAZ-auditbezoek in CWZ plaatsgevonden. In deze 
week bezochten het auditteam verpleegafdelingen, poliklinieken en onderzoeksafdelingen. Ze keken 
mee en spraken met medewerkers én patiënten/bezoekers. Zo kreeg het auditteam een goed beeld 
van hoe de zorg er in de dagelijkse praktijk in CWZ aan toegaat.  
 
Op 22 mei 2017 maakte de heer Kees van Dun, directeur van het NIAZ, bekend dat CWZ het NIAZ-
kwaliteitskeurmerk heeft behaald. Het NIAZ oordeelde dat CWZ een heel degelijk ziekenhuis is met 
een duidelijke wil om merkbaar de kwaliteit te verbeteren. Niet alleen voor de eigen patiënten, maar 
ook in netwerkverband. CWZ voldoet aan alle Vereiste Instellingsrichtlijnen en heeft 97% van de 
normen behaald. Volgens de directeur van het NIAZ is dit 'een buitengewoon resultaat, dat maar op 
één manier behaald kon worden: door er samen aan te werken'. Het NIAZ heeft enkele 
verbeterpunten benoemd die zijn opgepakt en naar verwachting medio 2018 niet meer aanwezig. 
  
Kwaliteitsindicatoren 
Bij CWZ worden jaarlijks kwaliteitsgegevens opgevraagd door verschillende partijen, zoals de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Deze kwaliteitsgegevens 
worden daarna op verschillende manieren geanalyseerd en gebruikt. Patiëntenverenigingen stellen 
deze kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen beschikbaar aan patiënten zodat patiënten een 
weloverwogen keuze kunnen maken tussen de verschillende ziekenhuizen. Voor de inkoop van zorg 
gebruiken zorgverzekeraars deze kwaliteitsgegeven. CWZ onderstreept het belang van transparantie 
en waar mogelijk werkt CWZ mee aan deze vragen naar kwaliteitsgegevens. Op de website 
(www.cwz.nl) staat een overzicht van de partijen en initiatieven waaraan CWZ kwaliteitsgegevens 
aanlevert.  
 
De kwaliteitsgegevens worden niet alleen gebruikt om extern verantwoording af te leggen over de 
kwaliteit van geleverde zorg. Ook intern wordt hiermee de kwaliteit van zorg gemonitord en daar waar 
nodig verbeterd. Een groot aantal indicatoren is opgenomen op de Balance Score Card (BSC), zoals 
medicatieverificatie bij opname, percentage patiënten met ernstige pijn tijdens opname of het aantal 
patiënten met doorligwonden. Elk trimester worden de uitkomsten van deze indicatoren op de BSC 
besproken met de raad van bestuur en het (unit)management. Daarnaast worden de gegevens van de 
kwaliteitsindicatoren vergeleken met andere (Santeon-)ziekenhuizen.  
In 2017 zijn de uitkomsten van een groot aantal indicatoren gelijk gebleven ten opzichte van het 
verslagjaar daarvoor. Een aantal indicatoren is beter geworden, waaronder de indicator 
‘medicatieverificatie’. De medisch specialist kijkt niet alleen naar het medicatieoverzicht van de 
apotheek, maar ook naar de medicatie die patiënten daadwerkelijk gebruiken bij opname in en 
ontslag uit het ziekenhuis. Deze controle kon CWZ nog niet eerder doen omdat het ICT-systeem dit 
niet ondersteunde. CWZ blijft altijd kritisch naar de uitkomsten van de indicatoren kijken. 
Documentenbeleid 
Binnen het kwaliteitsportaal zijn protocollen, werkinstructies en procedures beschikbaar gesteld die 
de medewerkers helpen hun handelingen volgens de laatste inzichten en evidence, standaarden en 
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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 rond de 8900 documenten opgenomen in het kwaliteitsportaal. 
 
In 2017 heeft het gehele documentbeheersysteem een grote update ondergaan, waarbij zowel de 
beheerkant als de gebruikerskant een compleet nieuwe look-and-feel heeft gekregen. Met deze 
update is het systeem sneller en gebruiksvriendelijker geworden. De kwaliteitsportalen die de 
protocollen ontsluiten zijn na deze update per unit opnieuw ingericht. Protocollen zijn hierdoor 
makkelijker vindbaar. Voor documentbeheerders zijn trainingen verzorgd om hen wegwijs te maken in 
het nieuwe systeem. 
Ook is in 2017 verder gewerkt aan de doorvoer van een voorblad voor documenten die voorbehouden 
of risicovolle handelingen beschrijven. De ervaring leert dat met dit voorblad een beter overzicht is en 
het duidelijker is welke documenten een voorbehouden of risicovolle handeling beschrijven.  
 

4.3.2 Veiligheid 
Prospectieve Risico Inventarisaties 
CWZ brengt door middel van het uitvoeren van prospectie risico-inventarisaties (PRI) risico’s en 
gevaren binnen (zorg)processen in kaart. Per gedefinieerd risico worden actiepunten beschreven om 
het risico zoveel mogelijk te beheersen of te elimineren. Bij een verandering van het (zorg)proces, een 
hoogrisicoproces of een nieuwe medische interventie kunnen een aanleiding zijn om een PRI uit te 
voeren.  
In CWZ wordt de healthcare failure mode and effect (HFMEA) als methode gebruikt, maar leidt een 
andere methode voor risico-inventarisatie tot een beter resultaat wordt daarvoor gekozen. Dit hangt 
af van het onderwerp.  
 
Het aantal uitgevoerde PRI’s is de afgelopen jaren gelijk gebleven; in 2017 zijn 31 PRI’s uitgevoerd. 
Hiervan hebben 10 PRI’s betrekking gehad op de implementatie van HiX en 4 PRI’s voor een verhuizing 
van een polikliniek. Het merendeel van de PRI’s is uitgevoerd naar aanleiding van een verandering in 
het (zorg)proces.   
 
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 (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 2017 hebben 35 interne traceraudits op verpleegafdelingen, functieafdelingen en poliklinieken  
plaatsgevonden, zowel op de hoofdlocatie als op de buitenpoliklinieken. Enkele traceraudits die zijn 
uitgevoerd zijn:  baby op de couveuse afdeling, patiënte met borstkanker, medicatieverificatie  op de 
kinderafdeling en orthopedie. De patiënt wordt betrokken tijdens het uitvoeren van de traceraudit. De 
auditoren spreken de patiënt (of bij een minderjarige de ouders) altijd. Belangrijk om van hen te horen 
hoe zij de zorg, behandeling en/of ziekenhuisopname ervaren. De gesprekken leveren goede en 
bruikbare tips op om de zorg verder te optimaliseren en veiliger te maken. Daarnaast kan door het 
kennen van de wensen en behoeften van de patiënt zal deze beter aansluiten.  De tracermethodiek 
geeft een goed zicht op de dagelijkse praktijk. Enkele verbeterpunten die hierdoor zijn doorgevoerd 
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zijn het nog beter inzetten van de apothekersassistenten, aanpassen van een overdrachts-checklist en 
afspraken met betrekking overdracht naar andere ziekenhuizen.  
 
Veiligheidsrondes 
In 2017 zijn in CWZ op meerdere dagen in het voorjaar en in het najaar veiligheidsrondes gelopen op 
verpleegafdelingen, poliklinieken, enkele laboratoria en secretariaten. Diverse (zorg)professionals zijn 
opgeleid en geschoold om als interne veiligheidsauditor een veiligheidsronde uit te voeren. Twee 
veiligheidsauditoren checken samen op een afdeling onderwerpen op het gebied van zowel 
medewerkers- als patiëntveiligheid.   
In het voorjaar is de veiligheidsronde gelopen in voorbereiding op het NIAZ-bezoek ten behoeve van 
de accreditatie. Een greep uit de verschillende onderwerpen die tijdens de NIAZ-audit worden 
bekeken en toen meegenomen: volgen medewerkers het kledingreglement en de hygiënemaatregelen 
op, zijn de middelen en materialen niet over de gebruikers- of houdbaarheidsdatum, protocollen en 
werkinstructies zijn op orde, enzovoort. Over het algemeen waren de zaken goed op orde. 
Aandachtspunten waren het zichtbaar dragen van de personeelsbadge en het hebben van een 
overzichtslijst met daarop de aanwezige ‘gevaarlijke’ stoffen op een afdeling.  
 
In het najaar was informatieveiligheid het thema van de veiligheidsronde. Alle afdelingen, op de 
hoofdlocatie en op de nevenlocaties zijn bezocht op dit onderwerp. De belangrijkste verbeterpunten 
waren het omgaan, verzenden en opbergen van gegevens waar patiënt- of medewerkersgegevens op 
staan. Daarnaast werd het duidelijk dat bewustwording op dit onderwerp vergroot moet worden. 
Na elke veiligheidsronde ontvangt het management een terugkoppeling van de bevindingen van de 
auditoren. Aan de hand van deze resultaten worden de aandachtspunten opgepakt. Voor de 
(zorg)professionals die ingezet worden als interne veiligheidsauditor een mooie manier om te zien hoe 
op een andere afdeling om wordt gegaan met medewerkers- en patiëntveiligheid. Te zien hoe zaken 
daar geregeld zijn en te leren van elkaar. 
 
Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 
De Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) is een meting die plaatsvindt in ziekenhuizen, 
verpleeg- en verzorgingsinstellingen, waarbij aspecten van de zorgverlening op één dag gemeten 
worden. De verkregen informatie geeft inzicht de gemeten zorgproblemen en hierop kunnen 
verbeteracties doorgevoerd worden, waardoor de kwaliteit van de zorgverlening aan de patiënt 
verhoogd wordt.  
 
Op 11 april 2017 heeft CWZ deelgenomen aan de LPZ en is het onderdeel decubitus (=doorligwonden) 
gemeten. De puntprevalentie decubitus (het aantal patiënten met decubitus categorie 2 of hoger) is in 
2017 2,1% en daarmee hetzelfde als in 2016. Bijna alle opgenomen patiënten hebben deelgenomen 
aan de meting en de populatie was vergelijkbaar met voorgaande jaren qua leeftijd en geslacht. Wel 
viel op dat de gemiddelde ligduur ten tijde van de meting bijna een derde hoger was dan het jaar 
ervoor, patiënten waren gemiddeld 9.5 dag in plaats van 6.8 dagen opgenomen. 30% van de 
opgenomen patiënten hebben volgens klinisch oordeel een risico op het krijgen van decubitus, 
waarvan uiteindelijk  8% daadwerkelijk decubitus hebben gekregen. Als verbetermaatregelen om het 
aantal patiënten die in CWZ decubitus hebben gekregen te verlagen, zijn bijscholingen georganiseerd 
voor verpleegkundigen. Daarnaast zijn preventieve maatregelen om decubitus te voorkomen 
opgenomen in het opnameboekje voor patiënten. 
 
 
Sterftecijfer 
Jaarlijks wordt voor elk ziekenhuis het sterftecijfer berekend, de Hospital Standardised Mortality Rate 
(HSMR). Het sterftecijfer van een ziekenhuis geeft de verhouding aan tussen het aantal mensen dat in 
een jaar overleed in het ziekenhuis en het aantal verwachte sterfgevallen in dat ziekenhuis. Is het cijfer 
100, dan overlijden er precies zo veel mensen als verwacht op basis van bijvoorbeeld de grootte van 
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het ziekenhuis, de gezondheid van de meeste patiënten of veel voorkomende aandoeningen in dat 
ziekenhuis. Een cijfer lager dan 100 betekent dus dat er minder mensen sterven dan verwacht.  
 
Het laatst bekende sterftecijfer (HSMR) is van 2016. Voor dat jaar was de HSMR voor CWZ 85, 
vergelijkbaar met de HSMR voor 2015 en 2014. Over de drie jaren samen was de HSMR voor CWZ 85, 
dus stabiel lager dan het landelijke gemiddelde. Uit onderzoek is gebleken dat een hoger of lager 
sterftecijfer vaak met andere dingen samenhangt dan de kwaliteit van zorg. Het kan daarbij gaan om 
hoe de registratie wordt uitgevoerd, maar ook of de patiënten in een bepaalde regio sneller geneigd 
zijn naar het ziekenhuis te gaan in de stervensfase. Het is bekend dat de HSMR van jaar tot jaar 
behoorlijk kan verschillen, ook als er geen wezenlijk verschil is in de kwaliteit van zorg.  
In het verleden heeft CWZ op basis van de uitkomsten de registratie verbeterd en het is ook beter 
mogelijk geworden om patiënten in de stervensfase thuis de noodzakelijke hulp en begeleiding te 
bieden. Daardoor was het voor minder mensen nodig om naar CWZ te komen om (veilig en met goede 
zorg) te sterven. Dit heeft geleid tot lagere sterftecijfers in 2014 tot en met 2016. De cijfers voor 2014 
tot en met 2016 geven geen aanleiding voor nader onderzoek.  
 
CWZ laat sinds 2008 het dossier van iedere overleden patiënt kritisch beoordelen door ervaren artsen, 
om na te gaan of alles goed is gegaan in de zorg. De artsen van CWZ bespreken de leerpunten uit de 
ziektegeschiedenis van deze patiënten. Zo monitort CWZ gedurende het hele jaar de behandeling van 
patiënten die zijn overleden in het ziekenhuis. 
 
Melding incidenten 
Binnen CWZ wordt gebruik gemaakt van een systeem voor het melden van incidenten die betrekking 
hebben op de patiëntenzorg (MIP): onbedoelde gebeurtenissen die (in)direct invloed hebben op de 
patiëntenzorg worden daarin gemeld. Het systeem geeft inzicht in risico’s in de zorgprocessen en 
maakt onderdeel uit van het veiligheidsmanagementsysteem van het ziekenhuis. 
 
In 2017 was er wederom een toename van het aantal meldingen van (bijna)incidenten: het aantal 
meldingen is van 3036 meldingen in 2016 gestegen naar 4057 meldingen in 2017. De meldcultuur en 
het bewustzijn om te verbeteren middels melden van incidenten groeien nog steeds. Begin 2017 is er 
extra aandacht geweest voor dit onderwerp, dat heeft bijgedragen aan een flinke toename van het 
aantal meldingen. Tijdens de NIAZ Qmentum accreditatie in april 2017, is gebleken dat het melden van 
incidenten in CWZ goed geïntegreerd is in de organisatie. In november en december van 2017 is er 
minder gemeld dan de maanden daarvoor, wat kan verklaard worden door de implementatie van het 
elektronische patiëntendossier. 
 
Begin 2017 is het meldformulier versimpeld zodat het melden van een (bijna)incident minder tijd kost. 
Tijdens de evaluatie is gebleken dat ook dit waarschijnlijk een bijdrage heeft geleverd aan de toename 
van het aantal meldingen. Op de unit waar het incident heeft plaatsgevonden, handelt de MIP-
coördinator van de desbetreffende afdeling de melding af door deze te bespreken, te analyseren en 
indien nodig verbetermaatregelen te formuleren. De verbetermaatregelen dienen vervolgens onder 
de eindverantwoordelijkheid van het afdelingshoofd geïmplementeerd te worden. Naar aanleiding van 
de aanpassing van het meldformulier is ook de categorisering van de hoofdgebeurtenis aangepast. 
Hierdoor kunnen betere analyses van de meldingen worden gemaakt vanaf 2017. Voorheen werden 
veel meldingen gecategoriseerd onder het kopje ‘anders’, dit is vanaf 2017 niet meer mogelijk. Alle 
meldingen die in behandeling zijn genomen worden nu door de afdelingscoördinator op een meer 
eenduidige wijze gecategoriseerd. 
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Hoofdgebeurtenis incident Aantal 
meldingen 

% 

Apparatuur (medisch) 96 2.25 

Behandeling 495 11.70 

Bloedtransfusie / bloedproducten 26 0.60 

Decubitus 31 0.70 

Early Warning Signs (EWS) / SIT / Reanimatie 12 0.30 

Huisvesting / techniek 37 0.90 

ICT (hardware en software) en medische techniek 46 1.10 

Informatievoorziening patiënten 150 3.55 

Medicatie (incl. eventuele verwisseling) 695 16.40 

(steriele) Medische hulpmiddelen (geen apparatuur) 157 3.70 

Onderzoek 363  8.60 

Patiëntenplanning / nazorg 1102  26.00 

Vervoer van patiënten 66 1.55 

Vallen 193 4.55 

Verwisseling van of bij patiënten / patientenidentificatie 
(excl. medicatie) 

215 5.10 

Verzorging 105 2.50 

Voeding 80 1.90 

Ziekenhuishygiëne / infectiepreventie 105 2.50 

Geen waarde (melding is nog niet in behandeling 
genomen) 

255 6.00 

      

Totaal * 4229 100 

* Het totaal aantal wijkt af omdat de coördinator meer dan één categorie aan een melding kan toekennen 

 
Daarnaast kan de melding ook besproken worden in de centrale MIP-commissie (CMC). 
De CMC heeft een belangrijke rol in het ziekenhuisbreed signaleren, adviseren en (mede)verbeteren 
van de patiëntenzorg. In 2017 zijn 14 individuele meldingen besproken door deze commissie en 
verschillende thematische onderwerpen zijn aan de orde gekomen, zoals: 

 Bespreken mogelijkheden digitaal consult door pijnteam 

 Radiologie - Aanvragen en het werken met "Links" en "Rechts"- loodjes 

 Meldingen met betrekking tot het nieuwe voorraad en bestelsysteem (ERP) 

 Verwisseling van patiëntengegevens 

 Werkdruk 

 Bespreken met arts-assistenten of zij een drempel ervaren om achterwacht te bellen 
 
Naar aanleiding van bovenstaande (thematische) onderwerpen adviseerde de CMC de raad van 
bestuur, commissies en/of het unitmanagement. 
 
Een aantal van de verbetermaatregelen die in CWZ zijn doorgevoerd naar aanleiding van meldingen 
zijn: 

 Invoering van de influenza sneltesten ook in het weekend 

 Aangepaste werkwijze op de radiologie met betrekking tot het plaatsen van ‘links en rechts’-
loodjes waardoor afname van verwisselingen 

 Verbetering instructie naar aanleiding van introductie van nieuwe insulinenaaldjes 

 Aangepaste werkwijze bij opname van patiënt in het weekend zodat patiënten niet meer 
‘gemist’ worden bij de medicatieverificatie  
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 Aanpassing procedure reanimatieteam 

 Meer en beter gebruik van de tolkentelefoon 

 Centraal dossier in het elektronische patiëntendossier ten aanzien van antistolling 

 Verbouwing sluiskamers en extra scholing met betrekking tot werkwijze bij isolatiepatiënten 

 Op enkele afdelingen is de medicatieruimte verbouwd, zodat men op de juiste manier de 
medicatie dubbelcheck kan uitvoeren. Daarnaast is er op een afdeling in de 
dienst  bijgekomen, die ook ingezet wordt voor de toediening dubbelcheck medicatie 

 Invoering van een extra medicatiecheck tijdens de artsenvisite op een afdeling waar dit 
foutgevoelig is 

 
In 2017 zijn verdere voorbereidingen getroffen met betrekking tot de implementatie van het 
transmuraal melden van incidenten door de huisartsen. Vanaf februari 2018 zal gestart worden met 
een pilot in samenwerking met de huisartsenpost Nijmegen, vervolgens kunnen huisartsen uit de regio 
ook gaan melden. Ook zal de mogelijkheid komen om door CWZ vice versa te gaan melden. 
 
Calamiteiten in de patiëntenzorg 
Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit 
van de zorg en die tot de dood van een patiënt of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft 
geleid. Als een ziekenhuis vermoedt dat zich een calamiteit heeft voorgedaan, moet het hierover een 
melding doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het ziekenhuis voert vervolgens zelf 
een grondig onderzoek uit. De IGJ 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 kleven. Een patiënt kan dus nadelige gevolgen ondervinden 
van een medische behandeling terwijl alles volgens de regelen der kunst is uitgevoerd. Vanwege die 
onduidelijkheid wordt artsen en verpleegkundigen in CWZ gevraagd om iedere vermoedelijke 
calamiteit te melden bij de unit kwaliteit, veiligheid en verantwoording. Die voert dan een 
vooronderzoek uit. Als daaruit blijkt dat er sprake is van een vermoedelijke calamiteit, wordt melding 
gedaan bij de IGJ. 
 
In 2017 is 74 keer aan de unit kwaliteit, veiligheid en verantwoording de vraag voorgelegd of melding 
bij de IGJ nodig zou zijn. Daarvan is in 17 gevallen daadwerkelijk melding gedaan. In 2016 ging het om 
88 vragen, waarvan er 29 zijn gemeld. Waarschijnlijk is dit verschil te verklaren vanuit de media-
aandacht voor calamiteiten in 2016, waarna in 2017 de situatie naar een natuurlijk evenwicht 
terugkeerde.  
Dat er laagdrempelig wordt gemeld, blijkt uit de cijfers van de uitkomsten van de onderzoeken die 
naar de IGJ worden verzonden. Van de 17 onderzoeken werd bij 7 vastgesteld dat er sprake was van 
een calamiteit, bij 7 andere was dat niet het geval. Bij 2 onderzoeken was dit niet met zekerheid vast 
te stellen. 
 
Inhoudelijk zijn verbeterthema’s naar voren gekomen uit de meldingen. Rond antistolling zijn er 
risico’s bij de overbrugging (het tijdelijk stopzetten van de medicatie ten behoeve van een operatie) en 
bij het vinden van alle benodigde informatie in het dossier. Hieraan is bij de inrichting van het EPD veel 
aandacht besteed. CWZ heeft samen met Santeon een landelijke rol genomen om dit positief te 
beïnvloeden. 
Een ander risico ligt in storing van de radiologen tijdens het beoordelen van beelden. Met de 
radiologen is een uitgebreide analyse gemaakt van mogelijke oorzaken, die zijn voorzien van 
verbetermaatregelen. 
De kwaliteit van de onderzoeken en verbetermaatregelen wordt door de IGJ als zeer goed beoordeeld. 
Ook worden patiënten en familie op de juiste wijze bij het onderzoek betrokken en ontvangen zij 
achteraf de gehele rapportage.  
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Informatieveiligheid 
Onze samenleving digitaliseert. We communiceren met elkaar via smartphones, apps en social media, 
houden ons op de hoogte van (wereld)nieuws en ook in zorg vindt digitalisering plaats. In de komende 
jaren zal de afhankelijkheid van informatie en geautomatiseerde informatiesystemen alleen maar 
toenemen. Ook CWZ gaat steeds meer digitaal werken en komt hierdoor in het bezit van steeds meer 
(digitale) (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten en medewerkers. Deze gegevens moeten 
beschikbaar zijn. Ook moet de patiëntinformatie die in de systemen staat betrouwbaar zijn, zodat 
bijvoorbeeld zorgverleners geen fouten maken bij de zorgverlening aan een patiënt. Iedereen snapt 
daarnaast dat zorgvuldig met deze gegevens moet worden omgaan en dat patiëntgegevens (en 
persoonsgegevens in zijn algemeenheid) vertrouwelijk behandeld moeten worden.  
Het primaire doel van CWZ is kwalitatief goede en veilige patiëntenzorg leveren. Een onderdeel van 
patiëntveiligheid is informatieveiligheid. Informatieveiligheid is het geheel van maatregelen, 
procedures en processen die de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van alle 
vormen van informatie binnen een organisatie garanderen, met als doel de continuïteit van de 
informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van 
beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.  
 
Vooruitlopend op nieuwe Europese privacywetgeving is er een Functionaris Gegevensbescherming 
aangesteld. Deze heeft een nieuw informatieveiligheidsbeleid opgesteld dat voldoet aan alle relevante 
wet – en regelgeving, waarin voor zowel patiënten, medewerkers, zorgverleners en derden zoals 
leveranciers in het ziekenhuis duidelijk is wat er van ze verwacht wordt op het gebied van 
informatieveiligheid en dat ze zich ook aan de gemaakte afspraken houden. Het beleid is in 2017 op 
hoofdlijnen geïmplementeerd en zal in 2018 verder doorontwikkeld worden.  
 

4.3.3 Klachten  
Klachten 
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2016 in werking getreden, met 
daarbij een overgangsperiode tot 1 januari 2017.  
Het doel van de Wkkgz is een laagdrempelige en effectieve opvang en afhandeling van klachten te 
treffen die gericht is op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende 
oplossing. De verplichting om een klachtencommissie in te stellen is vervallen en het aanstellen van 
een klachtenfunctionaris verplicht is gesteld.  
CWZ zal tot nader order een ‘Onderzoekscommissie klachten’ handhaven die de raad van bestuur kan 
adviseren over klachten die niet naar tevredenheid van de klager zijn behandeld door de 
klachtenfunctionaris.  De raad van bestuur zal daarna een formeel oordeel geven. 
 
De wijze waarop de klachtenopvang en de klachtenbehandeling in CWZ verlopen, is beschreven in de 
‘Klachtenregeling CWZ’ die in februari 2017 voor het laatst is aangepast. Een publieksversie van deze 
Klachtenregeling is in te zien is op de  CWZ website. 
 
Meldingen bij de klachtenfunctionaris  
Omdat er tevens klachten binnenkomen via andere meldvormen (vragen, suggesties, tips, wensen 
e.d.) is er voor gekozen om ook deze cijfers te vermelden. 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. 
De toename van het aantal klachten kan diverse oorzaken hebben. Om de drempel tot het uiten van 
onvrede te verlagen is de klachtprocedure op de website toegankelijker gemaakt. Dit lijkt de meest 
waarschijnlijke oorzaak van de toename. Daarnaast lijkt ‘klagen’ steeds meer ingeburgerd te raken bij 
onvrede. 
  

http://kennis.advisie.nl/blog/zorg/social-media-in-de-zorg.-wat-kan-ik-ermee
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Aantal meldingen (centraal) in de periode 2014 tot en met 2017: 
 

Meldingen 2014 2015 2016 2017 

Aantal klachtaspecten 

1.096 1.406 

642 740 

Aantal vragen, suggesties, tips, 
wensen e.d. 

744 1013 

Aantal complimenten via 
Zorgkaart Nederland 

  373 
 

618 
 

1.030 
 

704 

 
 
Klachten bij de Onderzoekscommissie klachten  
Aantal klachten ontvangen door de Onderzoekscommissie klachten (voorheen Klachtencommissie) in 
de periode 2013 tot en met 2017: 
 

 
In 2017 zijn er door de Onderzoekscommissie klachten 8 klachten behandeld, waarvan 2 uit 2016.  
De Onderzoekscommissie klachten heeft over deze 8 klachten met 31 verschillende klachtonderdelen 
een advies gegeven waarvan 2 klachten met 6 klachtonderdelen betrekking hadden op klachten uit 
2016. Van deze 31 klachtonderdelen waren er 5 gegrond,  20 ongegrond en 5 deels gegrond.  
Over 1 klachtonderdeel is geen uitspraak gedaan omdat dit klachtonderdeel al uitvoerig aan de orde is 
gekomen in het voortraject bij de klachtenfunctionaris. 
De Onderzoekscommissie klachten verstrekte in het verslagjaar 2017 aan de raad van bestuur 9 
aanbevelingen. Om individuele herkenbaarheid te voorkomen worden de inhoud van de klachten en 
de aanbevelingen niet weergegeven.  
 

 
De commissie kiest bij vrijwel bij elke klacht voor het houden van een hoorzitting om een compleet 
beeld te krijgen van hetgeen is gebeurd. Geregeld ervaart de commissie dat beide partijen het 
waardevol vinden dat zij gehoord worden door een onafhankelijke commissie. 
 
 
 
 

Aantal klachten ontvangen 
per jaar 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

 6 13 10 6 6 

Aard van de klacht en 
advies 

Klacht-
onderdelen 

Gegrond Ongegrond Deels 
gegrond 

Geen 
uitspraak 

Medisch en 
verpleegkundig handelen 

18 2 13 3 - 

Houding en bejegening 
 

2 - 1 - 1 

Organisatie en overig 
 

11 3 6 2 - 

Totaal 31 5 20 5 1 
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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: 

 Ieder jaar een positief financieel resultaat.  

 Voldoende solvabiliteit waardoor voldoende weerstandsvermogen aanwezig is om de impact 
van risico’s op te vangen. 

 Voldoende liquiditeit om altijd aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. 

 Voldoen aan de voorwaarden die externe financiers  stellen aan de kredieten die zij 
verstrekken. 

 

4.4.2 Financieel resultaat  
Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 1,8 miljoen. In 2016 werd een positief 
resultaat behaald van € 3,2 miljoen. Het negatief resultaat is in mindering gebracht op het eigen 
vermogen. 
 
Ten opzichte van 2016 bleven de bedrijfsopbrengsten gelijk, maar stegen de bedrijfslasten met €5,0 
miljoen als gevolg een stijging van ICT kosten van €2,4 miljoen en een stijging van patiënt- en 
bewoners gebonden kosten van €2,5 miljoen.  
 
Het resultaat wordt beïnvloed door eenmalige effecten van in totaal negatief € 5,3 miljoen.  Deze 
effecten zijn het gevolg van kosten in verband met invoering van het elektronisch patiëntendossier 
van negatief €8,8 miljoen en door vrijval van diverse voorzieningen van positief €3,5 miljoen.  
 
Exclusief de eenmalige effecten bedraagt het resultaat positief € 3,5 miljoen (2016: €3,2 miljoen 
positief).  
 

4.4.3 Solvabiliteit 
De kwaliteit van de vermogensstructuur wordt uitgedrukt in de solvabiliteit: hoeveel eigen vermogen 
heeft het ziekenhuis in verhouding tot het totale vermogen (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 2017  22,5 % (2016: 27,7 %).  Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat de waarde van de gekochte software van het elektronisch patiëntendossier(€ 9,8 miljoen) bij 
de berekening van de solvabiliteit als vermogenscomponent buiten beschouwing wordt gelaten. 
 
Door de toenemende risico’s in de financiering van de zorgsector worden er steeds zwaardere eisen 
gesteld aan de solvabiliteit van zorginstellingen. Ultimo 2017 voldoet het CWZ aan deze eisen. 
 

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 gedaald 
van 1,4 ultimo 2016 naar 1,1 ultimo 2017. Dit wordt met name veroorzaakt  doordat in 2017 ten 
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opzichte van 2016 de operationele kasstromen lager waren en omdat CWZ veel investeringen met 
eigen middelen heeft voorgefinancierd. Deze voorfinanciering zal in 2018 geherfinancierd worden 
door middel van langlopende leningen. Ondanks deze daling is de liquiditeit ultimo 2017 voldoende. 
 

4.4.5 Financierbaarheid 
CWZ verkeert in de renovatiefase van de inrichting van het gebouw. De afgelopen jaren en de 
komende jaren vergt dit omvangrijke investeringen. In paragraaf 4.6 is een overzicht opgenomen van 
de huisvestingsprojecten die in 2017 zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd is in 2017 geïnvesteerd in EPD en 
ICT netwerk. 
 
Voor deze investeringen heeft CWZ tot en met 2018 kredietfaciliteiten bij haar huisbankiers. Deze 
bankiers  stellen voorwaarden aan de faciliteiten 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. 
 
Deze bankvoorwaarden worden onder meer uitgedrukt in onderstaande kengetallen: 
 

Kengetal Voorwaarde 2017 2016 

Solvabiliteit  > 17 % 22,5% 27,7% 

EBITDA-marge ratio > 7 % 5,6% 9,3% 

Debt Service Coverage ratio > 1,3 1,5 2,5 

 
In 2017 voldoet CWZ niet aan alle gestelde voorwaarden.  Voor het niet nakomen van de voorwaarde 
met betrekking tot de EBITDA-marge ratio heeft CWZ  met de bankiers overeenstemming bereikt over 
een herstelperiode. Daardoor is de financierbaarheid niet in gevaar gekomen. 
 

4.5 ICT  

2017 stond in het teken van de invoering van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit was 
een uitdagend, omvangrijk en complex implementatieprogramma. Van papieren dossiervoering en 
digitaal in Mirador is CWZ in één keer overgestapt op uniforme digitale dossiervoering in HiX. Dit had 
een nieuwe werkwijze tot gevolg en betekende voor de organisatie een aanzienlijke cultuuromslag. 
 

4.5.1 EPD Programma 
Met dank aan de betrokkenheid en inzet van honderden medewerkers met kennis en expertise in 
diverse specialismen en aandachtsgebieden en het management is dit zorgvuldig voorbereid. Niet 
alleen met aandacht voor diverse ICT-aspecten zoals techniek, koppelingen en autorisaties. Maar ook 
met oog voor zorgprocessen, implementatiebegeleiding en scholing van afdelingen. Zorg & ICT zijn 
door dit traject dichter naar elkaar toe gegroeid, wat een mooie basis biedt voor doorontwikkeling in 
de toekomst. 
 
Op 8 december 2017 is CWZ succesvol ‘live’ gegaan met HiX. Hiermee hebben we een hoogwaardig 
digitaal platform voor de zorg in CWZ kunnen neerzetten, dat modern en toekomstbestendig is en 
bovendien behoort tot ziekenhuizen met de beste performance. Met de nieuwe versie van het ICT-
serviceportaal kunnen medewerkers snel, overzichtelijk en eenvoudig meldingen of vragen registreren 
over het EPD of overige ICT-gerelateerde zaken.  
 
Meerwaarde  
Zorgverleners in CWZ werken nu allemaal digitaal en uniform in het EPD en kunnen eenvoudig en 
efficiënt informatie uitwisselen met de 1e lijn en overige externe zorgverleners. Dit draagt bij aan de 



 

41 

(digitale) patiëntveiligheid en past goed in de strategische ambities op het gebied van doelmatige zorg, 
topzorg en de juiste zorg op de juiste plek in samenwerking met zorgpartners in de regio.  
 
Vrij uniek in de ziekenhuiswereld is dat CWZ naast het EPD tegelijk het patiëntportaal MijnCWZ in 
gebruik heeft genomen evenals digitale aanmeldzuilen. Hierin kunnen patiënten zelf delen van hun 
medisch dossier dat bekend is bij CWZ inzien. Patiënten kunnen hierdoor een actievere rol spelen in 
hun eigen zorgtraject en hierop naar wens meer regie voeren. Dit sluit uitstekend aan op de 
programmalijn Patiëntbetrokkenheid van het strategisch programma ‘Beter, beter worden’ in CWZ.  
 

4.5.2 Freeze 
Gezien de omvang, complexiteit en impact van dit implementatieprogramma zijn overige ICT-
projecten in 2017 bevroren. Met uitzondering van het netwerkprogramma, dat bestond uit 
vernieuwing van de bekabeling, uitbreiding van de wifi, vervanging van Verpleegkundig en Medisch 
Oproepsysteem en de patiënttelevisies. Hierdoor beschikt CWZ nu over een modern 
toekomstbestendig netwerk, waarvan zowel medewerkers als patiënten en bezoekers de vruchten 
plukken.  
 

4.5.3 Doorontwikkeling 
In 2018 staat de uitvoering van de visie op ICT in CWZ voor 2018-2021 op het programma. Speerpunt 
hierin is een heroriëntatie op de organisatie en structuur van de units Informatiemanagement, 
Medische Technologie en ICT  (IM & MICT). Inhoudelijk ligt de focus op doorontwikkeling van zowel 
het EPD als het patiëntportaal in het kader van het landelijke VIPP-programma van de overheid. 
Daarnaast worden in ieder geval het printerpark en telefonienetwerk in 2018 vernieuwd en wordt er 
continu gewerkt aan het verder uitbouwen van de klantgerichtheid en kwaliteit van de IM & MICT 
organisatie.   
 

4.6 Bouw 

Binnen CWZ hebben afgelopen jaar weer diverse verbouwingen plaatsgevonden welke onderdeel zijn 
van het originele Lange Termijn Huisvestings Plan. 
 
Projecten die in 2017 (deels) gerealiseerd zijn: 

 Aanpassingen isolatiekamers. 

 Bouw van 2 nieuwe Ok’s binnen OK complex. 

 Bouw van de Holding Verkoever. 

 Een nieuwe functieafdeling KNF. 

 Toegangscontrole kantoor complex Jonkerbos d.m.v. paslezers. 

 Reinigingsruimte SEH – ambulance hal. 

 Infrastructuur aanpassingen T gebouw i.v.m. start EPD team. 

 Aanbrengen beugels in badkamer/toilet op de patiëntenkamers. 

 Radiologie fase 2 en 3. 

 Poliklinieken dermatologie en plastische geneeskunde in het Barbara gebouw. 

 Meldpunt 3B en Meldpunt Oogkliniek. 

 Nieuwbouw Waalsprong. 

 Uitbreiding openbare toiletgroep bij de Binnenhof.  

 Aanpassingen SEH reinigingsruimte ambulancehal. 

 Personeelstoilet dagbehandeling oncologie. 

 Parkeerterrein polikliniek Jonkerbosch. 

 Dakwerk polikliniek Jonkerbosch-Trombosedienst. 

 Aanvullende parkeerplaatsen kantoorcomplex Jonkerbosch. 

 Plaatsing pendels t.b.v. PDMS/HiX op B36 en C38. 
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Projecten, die momenteel bekend zijn, om in 2018 uit te voeren: 

 MPU bedden, PAAZ IC en EBK ruimte op de afdeling PAAZ. 

 Wachtruimte poliplein medicijnverificatie, OEM, longgeneeskunde en kindergeneeskunde. 

 Afdeling endoscopie C84 aanpassingen realiseren infrastructuur. 

 Bouw polikliniek neurologie zodat deze aansluit op de functieafdeling KNF. 

 Herhuisvesten functies C04 door bouw polikliniek neurologie. 

 Uitbreiden CCU stoelen op verpleegafdeling cardiologie. 

 Aanpassingen luchtsysteem catherisatiekamer. 

 Aanbrengen goederenlift naar kelder Trombosedienst. 

 Renovatie familiekamers. 

 Realiseren van een apotheek in de Waalsprong. 
 

4.7 Facilitaire zaken 

Afgelopen jaar heeft het projectteam van de afdelingen inkoop en logistiek samen met de afdeling 
F&A de invoering van het ERP systeem fase 1 afgerond. Er is veel aandacht geweest voor begeleiding 
in de keten van bestellen tot betalen om gebruikers het systeem optimaal te laten toepassen. 
Hiervoor zijn nog steeds inloopspreekuren en is de helpdesk functie nog actueel. 
 
Binnen de afdeling patiëntservice is een start gemaakt met een werkgroep, waarin ook diëtisten, om 
komend jaar meerdere eetmomenten voor de patiënten aan te bieden. Een aantal pilots is momenteel 
gaande en we willen komend jaar een keuze maken wat binnen de prijs kwaliteit verhouding haalbaar 
is. Afgelopen jaar zijn op de patiëntenkamers binnen het project herbekabeling nieuwe smart 
televisies geïnstalleerd. Voor komend jaar staat verdere integreerbaarheid met deze smart televisies 
en systemen gepland waar de patiënt o.a. over digitale informatiebrochures en films on demand kan 
beschikken. 
 
Binnen de afdeling stafbureau & secretariaat is gefocust op effectieve dienstverlening aan de klanten 
door een aantal sessies teamontwikkeling. Tevens zijn er aanpassingen voorbereid om de service desk 
begin 2018 fysiek anders in te richten om de klanten beter te kunnen bedienen vanuit een front- en 
back office benadering. Per 1 januari 2017 is de pilot gestart om de flexwerkers van facilitaire zaken 
onderdeel te laten zijn van het centraal roosterbureau in plaats van aansturing en plannen vanuit 
P&O. Deze pilot is succesvol gebleken voor alle flexwerkers en gebruikers en is definitief aan de 
structuur toegevoegd. 
 
De afdeling beveiliging heeft een nieuw dienstrooster geïmplementeerd en alle contracturen zijn 
binnen het team verdeeld zodat de basis vaste beveiligers is versterkt. Gezien de werkdruk en agressie 
ontwikkeling in de maatschappij is deze ontwikkeling een must voor de veiligheid van de gebruikers 
van het ziekenhuis in de breedste zin.  
 
In nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen is het mobiliteitsplan en nieuwe parkeerbeleid 
geïmplementeerd. Het fietsbonussysteem en daarmee de stimulering is erg goed ontvangen en we 
horen vaak dat deze positieve aandacht door de medewerkers gewaardeerd wordt. Diverse acties en 
regelingen voor medewerkers hebben in de media verschillende kranten, websites en social media 
kanalen aandacht gehad. We horen dat medewerkers mede dankzij onze ambassadeurs enthousiast 
worden voor het fietsen. We zien een gedragsverandering en dat is waar we het voor doen. 
Gedragsveranderingen kosten tijd dus ook 2018 zullen we hier aandacht voor blijven houden. 
 
Binnen de horeca is er geïnvesteerd in nieuwe keukenapparatuur waardoor er weer meer warme 
gerechten gemaakt kunnen worden. De exploitatie van het winkeltje is per 1 januari 2017 
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overgenomen en het winkeltje is echt een onderdeel geworden van het horecateam. Binnen de 
restauratieve voorzieningen hebben we in de diverse zalen presentatieschermen aangebracht waar via 
de medewerkerspas eenvoudig op kan worden ingelogd. Ook is door de verbouwing van de polikliniek 
Jonkerbosch in dit pand een extra zaal met diverse audiovisuele- en cateringvoorzieningen voor 
verhuur gecreëerd. 
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   5. Jaarrekening 

De jaarrekening is in te zien op: www.cwz.nl/jaarrekening 
 
 

http://www.cwz.nl/jaarrekening

