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Voorwoord raad van bestuur
Goede, bereikbare en betaalbare zorg. Dat is waar Treant Zorggroep voor staat. Om goed te kunnen
inspelen op de veranderende behoeften van de inwoners in onze regio en te voldoen aan de steeds hogere
eisen, moet Treant de zorg anders organiseren. Want de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen verandert
snel. Sneller dan in andere regio’s. De vraag naar zorg stijgt en de schaarste bij zorgpersoneel neemt snel
toe. Deze omstandigheden vragen om over de grenzen van eigen locaties en belangen heen te kijken en
met elkaar na te denken over noodzakelijke aanpassingen in de vormgeving van de zorg. Hierdoor kunnen
partijen er samen voor zorgen dat, ook in de toekomst, inwoners van Drenthe en Zuidoost-Groningen over
een volwaardig zorgaanbod in de provincie beschikken.
Dat is niet eenvoudig, het vraagt veel van ons allemaal. Ons motto voor 2019 is dan ook: samen slimmer
werken. Dat doen we met elkaar als collega’s op onze drie ziekenhuislocaties én onze zeventien locaties
voor wonen en zorg en buiten Treant met andere partijen, zoals andere ziekenhuizen, huisartsen en
zorgverzekeraars. Zo werken we samen aan het behoud van zorg in de regio.
Cure
In 2018 zijn er drie belangrijke ontwikkelingen te noemen, die daar rechtstreeks verband mee houden.
 Vanaf najaar 2018 concentreert Treant alle klinische verloskundige en klinische kindergeneeskunde zorg
op locatie Scheper in Emmen. Patiënten kunnen nog altijd terecht op de locaties Refaja en Bethesda voor
poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg op de afdelingen Gynaecologie, Obstetrie en
Kindergeneeskunde. Treant ziet zich genoodzaakt tot concentratie van zorg door een structureel tekort aan
kinderartsen en andere gespecialiseerde functies. Het bieden van de geconcentreerde klinische
verloskundige en kindergeneeskundige zorg betekent een verlies voor de locaties, maar wel het behoud
van deze specifieke zorg voor Treant en de regio.
 Treant werkt samen met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Zorggroep, zorgverzekeraars
Menzis en Zilveren Kruis en Huisartsenzorg Drenthe aan toekomstscenario’s voor het ziekenhuislandschap
in Drenthe en Zuidoost Groningen en ontwikkelt aan de hand daarvan een Regiovisie. De uitkomsten zijn in
februari 2019 gepresenteerd.
 De afgelopen jaren drukte de cure het financiële resultaat van Treant. Om het tij te keren is in 2018 gestart
met een ombuigingsprogramma, dat heeft gezorgd voor een geconsolideerd resultaat van € 9,0 miljoen.
Daarmee is ten opzichte van eerdere boekjaren een aanzienlijke resultaatsverbetering gerealiseerd.
Care
Met het strategiedocument ‘Samen voor goede bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe’ is een stevige
basis gelegd voor de koers die in 2018 van start is gegaan en die Treant Care de komende jaren volgt.
De veranderingen in de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen zijn een goede aanleiding om
breder en op een heel andere manier na te denken over zorg en gezondheid in de regio. Wij spreken voor
de ziekenhuiszorg wel over transmuralisatie van de zorg ofwel over de juiste zorg op de juiste plaats. Bij de
transmuralisatie gaat het erom om binnen Treant de transitiemogelijkheden van de cure naar de care
maximaal te benutten en om in relatie tussen cure, care en eerste lijn in te zetten op nieuwe zorgvormen.
 De keuzes die mogelijk gemaakt worden over de 24/7 zorg en het inrichten van centers of excellence lijken
de afstand tussen patiënt en zorg te vergroten. De care onderzoekt juist de mogelijkheden om zorg die niet
noodzakelijkerwijze hoeft plaats te vinden in het ziekenhuis dichterbij de patiënt te brengen. Denk daar
bijvoorbeeld aan de organisatie van zorg bij mensen thuis, chronische zorg met huisartsen, digitale zorg op
afstand of de samenwerking tussen cure en care voor goede ouderenzorg. Deze zorg vormt een belangrijk
deel van de zorg voor patiënten (ongeveer 80 procent van de patiëntcontacten).
 Er is een belangrijke stap gezet met de integratie van de twee elektronische cliëntendossiers.
 Binnen Treant wordt gekeken naar hoe we zorg kunnen verplaatsen. Het unieke karakter van Treant is dat
het van zichzelf al een netwerkorganisatie is en daarmee dus kansen biedt om de zorg niet alleen dicht bij
de cliënt te brengen, maar vooral ook bij ons zelf te houden. Daarmee zien we ook de ultieme kans om de
verbinding tussen care en cure te verzilveren. We kijken met alle andere partijen met welke innovaties en
het anders organiseren van goede zorg er toch zoveel mogelijk zorg dichtbij huis geleverd kan worden.
Medewerkers
Elke dag tonen onze medewerkers grote inzet en betrokkenheid. Dankzij hun toewijding zijn we in staat
goede zorg te leveren. Dat geldt in het bijzonder ook voor alle vrijwilligers.
Wij bedanken alle medewerkers voor hun inzet, samenwerking en betrokkenheid.
Daarnaast bedanken wij de medische staf, de Ondernemingsraden, de Verpleegkundige- en Verzorgende
Adviesraad en de Cliëntenraden voor hun positieve en constructieve rol bij de grote vraagstukken, dilemma’s
en keuzes. Hierdoor hebben wij aan de patiënten en bewoners de door hun gevraagde zorg kunnen leveren.
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Hoogeveen, 21 mei 2019
Raad van bestuur
Rolf de Folter (a.i.)
Jean-Pierre van Beers (a.i.)
Marco Dam
David Post

Voorwoord raad van toezicht
Het jaar 2018 is voor Treant Zorggroep opnieuw een jaar vol uitdagingen geweest.
Veranderingen in de zorg voltrekken zich in een steeds sneller tempo: de vraag naar zorg stijgt en er is
sprake van een toenemende schaarste aan zorgpersoneel. Dit geldt in het bijzonder voor de regio Drenthe
en Zuidoost Groningen, het werkgebied van Treant. Deze omstandigheden vragen om over de grenzen van
eigen locaties en belangen heen te kijken en na te denken over noodzakelijke aanpassingen van de zorg.
Voor meerdere ketenpartners (ziekenhuizen en huisartsen) was dit reden om samen met zorgverzekeraars
te werken aan een plan voor de toekomst van het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost Groningen.
Doel hiervan is er samen voor te zorgen dat inwoners van deze regio -ook in de toekomst- kunnen
beschikken over een volwaardig zorgaanbod. De eveneens in 2018 verschenen regiovisie van Treant
Zorggroep diende naast andere relevante stukken als input voor dit traject, waarvan de uitkomsten in
februari 2019 zijn gepresenteerd.
Medio 2018 heeft de raad van toezicht ingestemd met het voorgenomen besluit van de raad van bestuur om
de klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde te concentreren in locatie Scheper. Dit besluit was
noodzakelijk om de kwaliteit van zorg te garanderen en is genomen na uitgebreid overleg met alle betrokken
partijen. Als gevolg van een langdurig tekort aan kinderartsen was het niet langer mogelijk om op drie
ziekenhuislocaties 24/7 klinische kindergeneeskundige (en daarmee klinische verloskundige) zorg te
leveren. Poliklinische kindergeneeskundige en -verloskundige zorg en dagbehandeling blijven beschikbaar
op de drie ziekenhuislocaties.
Aandacht had de raad van toezicht ook voor de noodzakelijke ombuigingen, waarvan een substantieel deel
in 2018 is gerealiseerd. Tegelijkertijd is het duidelijk, dat Treant er daarmee nog niet is. Het blijft zaak de
ingezette lijn vast te houden en de financiële positie te verstevigen. Ketenzorg en de verbinding care-cure
kunnen hierin een belangrijke rol spelen. De raad van toezicht blijft op dit punt de vinger aan de pols houden.
De samenstelling van de raad van bestuur is in het verslagjaar gewijzigd. Medio mei trad de heer J.P. van
Beers aan als lid raad van bestuur a.i. (chief financial officer). Hij is daarmee de opvolger van de heer E.A.M.
Laarhoven, die deze functie invulde tot 23 mei 2018.
Eind augustus meldde bestuursvoorzitter mevrouw C.H.G.M. van de Wiel haar komende vertrek aan de raad
van toezicht; dit in verband met het aanvaarden van een functie als directievoorzitter van het
HagaZiekenhuis per 1 december. De raad heeft haar ontslag aanvaard met grote waardering voor haar inzet
in de afgelopen jaren. De heer R.J. de Folter is per 1 december in haar plaats benoemd als voorzitter raad
van bestuur a.i. De raad van toezicht is blij dat met zijn komst de (bestuurlijke) continuïteit geborgd is.
Ook binnen de raad van toezicht zijn er wijzigingen. Mevrouw Van Bennekom en de heer Poppema traden
respectievelijk per 1 oktober 2018 en 1 januari 2019 af als lid RvT. Verheugd is de RvT over de versterking
van de raad met de benoeming van mevrouw A.J. Huizenga en de heer R. Jonkers.
De raad van toezicht spreekt zijn dank en waardering uit voor de wijze waarop alle betrokkenen
(medewerkers, medisch specialisten, vrijwilligers en raad van bestuur) zich hebben ingezet voor de zorg aan
cliënten en patiënten. Datzelfde geldt voor de bereikte resultaten: er is het afgelopen jaar ongelooflijk hard
gewerkt. De raad is bewoners, patiënten en cliënten erkentelijk voor het door hen in Treant Zorggroep
gestelde vertrouwen.
De raad van toezicht hoopt dat iedereen zich ook de komende jaren met energie wil blijven inzetten voor de
toekomst van Treant Zorggroep.
Hoogeveen, 21 mei 2019
Raad van toezicht
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Uitgangspunten en leeswijzer
Jaardocument
Met het jaardocument legt Stichting Treant Zorggroep aan alle belanghebbenden verantwoording af over de
wijze waarop zij haar maatschappelijke opdracht inhoud en vormgegeven heeft in het jaar 2018. Met het
jaardocument wordt voldaan aan de informatie- en verantwoordingsverplichting, die er bestaat op grond van
diverse wetten. Het jaardocument bevat verantwoording over belangrijke gegevens, zoals bestuur, kwaliteit,
financiële prestaties, productie en medewerkers. Het jaardocument bestaat uit de volgende onderdelen:
 Jaarverslag
 Jaarrekening
 DigiMV
Waar mogelijk wordt verslag gedaan op het niveau van de zorggroep als geheel; waar nodig wordt een
opsplitsing gemaakt in de sector ziekenhuiszorg (cure) en de sector verpleging en verzorging (care).
Jaarverslag en jaarrekening
Treant Zorggroep houdt voor haar jaarverslag het format van VWS als leidraad aan. Het jaarverslag en de
jaarrekening worden digitaal gedeponeerd bij het CIBG en zijn te raadplegen via: www.jaarverslagenzorg.nl
 archief jaardocumenten. Ook is het jaarverslag en de jaarrekening te vinden op onze website
www.treant.nl/organisatie/missie en bij www.treant.nl/organisatie/anbi en op iProva.
Consolidatie/segmentering
De jaarrekening van Treant Zorggroep kent twee segmenten, namelijk Treant Ziekenhuiszorg en Treant
Care.
WNT
Gegevens over de WNT-verplichting (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector) worden openbaar gemaakt via de jaarrekening.
Goedkeuring
De jaarstukken zijn vastgesteld door de raad van bestuur en zijn goedgekeurd door de raad van toezicht op
21 mei 2019 in aanwezigheid van de accountant. De controleverklaring is opgenomen bij de jaarrekening.
DigiMV
Het DigiMV bestaat uit digitale vragenlijsten over de kwantitatieve en kwalitatieve kerngegevens van Treant.
Het DigiMV is in te zien via: www.jaarverslagenzorg.nl  archief jaardocumenten.
Voor de bijzondere concernonderdelen, de vergunningen van Treant Ziekenhuiszorg op grond van artikel 2
Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) en de aanwijzingen op grond van artikel 8 Wbmv wordt
verwezen naar het DigiMV.
Infographic ‘2018 in beeld’
Naast het formele jaardocument heeft Treant een infographic opgesteld met kerngegevens over 2018 met
als titel ‘2018 in beeld’. Dit overzicht is te raadplegen via onze website (www.treant.nl).

Belangrijkste begrippen en afkortingen
Door het hele jaarverslag zijn de volgende begrippen belangrijk, daar zij in de tekst de reikwijdte aangeven.
Ook worden onderstaande afkortingen veelvuldig gehanteerd. Daarom zijn ze hier samengevat:
 Treant
Stichting Treant Zorggroep
 Cure
Treant Ziekenhuiszorg bestaande uit de locaties Scheper, Bethesda en Refaja
 Care
Treant Care met zeventien locaties
 Cliënt
Cliënt staat voor onze doelgroep, namelijk de patiënten, bewoners en naasten
 RvB
Raad van bestuur
 RvT
Raad van toezicht
 MSCT
Medische Specialisten Collectief Treant
 RVE
Resultaatverantwoordelijke eenheid
 IGJ
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 VMS
Veiligheidsmanagementsysteem
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1.

Profiel van de organisatie

1.1.

Identificatiegegevens

Identificatiegegevens
Naam en rechtsvorm
Adres en plaats
Postbus
Telefoonnummer
Identificatienummer
Kamer van Koophandel

Stichting Treant Zorggroep
Dr. G.H. Amshoffweg 1 7909 AA te Hoogeveen
Postbus 2006
7900 BA
0528 28 62 22
Stichting Treant Zorggroep:
01170406
Stichting Treant Ziekenhuiszorg: 54289645
Stichting Treant Care:
04062069
E-mailadres
rvb@treant.nl
Internetpagina
www.treant.nl
1. Identificatiegegevens Stichting Treant Zorggroep

1.2.
Entiteiten
Treant Zorggroep kent per einde verslagjaar verder de volgende entiteiten:
 Stichting Treant Ziekenhuiszorg te Hoogeveen
 Bethesda Diabetes Research Centrum B.V.
 Stichting Treant Care te Hoogeveen
 Stichting Trenta te Hoogeveen
 Treant Participaties B.V.
 Stichting Eerstelijns Verloskundige Zorg te Emmen
 Scheper Apotheek B.V.
 Stichting Samenwerking Ziekenhuizen Oost Dialysekliniek Noord B.V.
Groningen in Groningen (SSZOG).
 Bethesda Holding B.V.
In 2018 is een gedeeltelijke herstructurering van de juridische structuur uitgevoerd. Zo is het aandelenbelang
in Dialyse Kliniek Noord B.V. uitgebreid tot 100 procent. Verwachting is dat de herstructurering van de
juridische structuur in 2019 wordt afgerond.
1.3.
Werkmaatschappijen en hun werkgebied
In de tabellen staan de werkmaatschappijen met hun werkgebied per einde verslagjaar.
Werkmaatschappij Treant Care
Treant Care omvat zeventien locaties in de gemeenten Emmen, Coevorden, Borger/Odoorn en Hoogeveen/ De
Wolden. Hier wordt verzorging, verpleging en geriatrische revalidatie geboden.
Het werkgebied omvat Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe
Plaats
Naam locatie
Bijbehorende steunpunten
Hoogeveen
Bilderdijk, Olden Kinholt en Weidesteyn
Emmen
De Horst, Holdert, Holtingerhof, Oostermarke,
Valkenhof en Zuidermarke
Aalden
De Korenhof
Odoorn
De Paasbergen
Mondkersheem in Tweede Exloërmond,
De Vrijheidshof in Valthermond en De
Akkershof in Exloo
Sleen
De Schoel
Coevorden
De Schutse
Schoonoord
Het Ellertsveld
Dalen
Selkersgoorn
Zuidwolde
Tonckenshuys
Weiteveen
Veltman
2. Stichting Treant Care en het werkgebied

Werkmaatschappij Treant Ziekenhuiszorg
Treant Ziekenhuiszorg heeft een locatie in Emmen (Scheper), een locatie in Hoogeveen (Bethesda) en een locatie in
Stadskanaal (Refaja) met een buitenpoli in Veendam (Veenkade) en biedt algemene ziekenhuiszorg met een aantal
gespecialiseerde functies met een (boven)regionaal karakter.
Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn, Hoogeveen, Midden-Drenthe, De
Wolden, Stadskanaal, Veendam, Aa en Hunze, Vlagtwedde, Pekela.
De daadwerkelijke adherentie is groter dan de bovengenoemde werkgebieden, aangezien er sprake is van een aantal
gespecialiseerde functies met een (boven)regionaal karakter.
3.

Stichting Treant Ziekenhuiszorg en het werkgebied
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1.4.
Organisatiestructuur
Treant Zorggroep is een stichting en levert zorg vanuit drie ziekenhuislocaties en zeventien locaties voor
wonen en zorg in de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal. Treant Zorggroep vormt met zijn
ondernemingen een economische en juridische eenheid (entiteit).
De zorggroep hanteert het raad-van-toezicht-model en de algemene en dagelijkse leiding is in handen van
de raad van bestuur. De RvB is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van
afspraken en beleid. Einde verslagjaar is er een vierhoofdige raad van bestuur, die bestaat uit een CEO a.i.,
een CFO a.i. en twee parttime arts-bestuurders (CMO’s), samen goed voor één stem bij besluiten.
2018 was het eerste volledige jaar dat de RvB in deze samenstelling heeft gefunctioneerd.
Per 1 juli 2018 is de medische staf verenigd in de Coöperatie Medisch Specialisten Collectief Treant B.A.
(MSCT). Dit betekent dat alle medisch specialisten in dienstverband, klinisch chemici, GZ-psychologen,
klinische psychologen en ziekenhuisapothekers vanaf 1 juli 2018 werkzaam zijn voor Laboris Medici BV, de
werkgever voor de dienstverbanders binnen het MSCT. Inhoudelijk wijzigen de arbeidsovereenkomst, de
pensioen- en ziektekostenverzekering niet.
Treant Ziekenhuiszorg is in acht portefeuilles onderverdeeld met daarin een aantal (vaak bij elkaar
passende) specialismen. Ieder specialisme is een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE). De manager
bedrijfsvoering geeft leiding aan de RVE’s samen met een medisch manager per RVE. Het derde echelon
wordt ingevuld door hoofden, ondersteund in de dagelijkse coördinatie door senioren binnen de teams.
Treant Care heeft geheel 2018 nog een structuur met vier RVE’s, die elk worden geleid door een manager
bedrijfsvoering. De care is verdeeld in drie regio’s: Regio Emmen, Regio Hoogeveen/ De Wolden, Regio
Coevorden/ Borger-Odoorn en een RVE Revalidatie, Behandeling en Begeleiding. Er was één medisch
manager benoemd voor de vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde. Door natuurlijk verloop is deze
functie begin 2018 vacant geworden en heeft de vakgroep samen met de verantwoordelijk manager de
voorliggende werkzaamheden zelf opgepakt. Dit was vooruitlopend op de resultaten van de evaluatie van de
structuur, die eind 2017 gehouden is.
Op basis van deze evaluatie en aansluitend bij de strategische visie van Treant Care zijn in 2018 andere
keuzes gemaakt voor de structuur van de organisatie. Vanaf 1 januari 2019 is er sprake van een RVE
Wonen en een RVE Behandeling en begeleiding; beide aangestuurd door een directeur. De functie van
directeur is een nieuwe functie. De werving voor deze nieuwe functie is in 2018 afgerond.
De (niet medisch) ondersteunende diensten zijn gecentraliseerd en verlenen hun diensten aan beide
zorgbedrijven en aan de raad van bestuur. Elke ondersteunende dienst wordt geleid door een manager.
Het organogram toont de in 2018 vastgestelde nieuwe organisatiestructuur ingaande per 1 januari 2019.

4.

Organisatiestructuur Treant
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2.

Kernprestaties

2.1.
Kernactiviteiten en productie
Cure
Treant Ziekenhuiszorg is een algemeen ziekenhuis met een aantal bovenregionale functies. Daarnaast is
het een opleidingsziekenhuis. De volgende specialismen verlenen zorg.
Specialisme
Aanwezig
Anesthesiologie
Ja
Cardiologie
Ja
Dermatologie
Ja
Heelkunde
Ja
Interne geneeskunde
Ja
Keel-, neus en oorheelkunde
Ja
Kindergeneeskunde
Ja
Klinische Chemie
Ja
Klinische Farmacie
Ja
Klinische Geriatrie
Ja
Longziekten en tuberculose
Ja
Maag- darm-, leverziekten
Ja
Medische Microbiologie
Ja
Medische Psychologie
Ja
Mondziekten en Kaakchirurgie
Ja
Neurochirurgie
Ja
Neurologie
Ja
Nucleaire geneeskunde
Ja
Obstetrie en Gynaecologie
Ja
Oogheelkunde
Ja
Orthopedie
Ja
Pathologie
Ja
Plastische Chirurgie
Ja
Psychiatrie
Nee
Radiologie
Ja
Radiotherapie
Ja
Reumatologie
Ja
Revalidatiegeneeskunde
Ja
Urologie
Ja
5. Specialismen Treant Ziekenhuiszorg

Toelichting afwijking per locatie

Refaja via Certe

In Refaja door de internisten
Via Certe
Bethesda via Isala Klinieken
Scheper en Refaja via Martini Ziekenhuis; Bethesda via UMCG

In Scheper via UMCG
Refaja via Martini Ziekenhuis
Niet in Refaja
Consulten door GGZ Drenthe
Scheper en Refaja via het UMCG; Bethesda via Isala Klinieken

Sinds juli 2011 zijn de werkzaamheden voor de nucleaire geneeskunde in locatie Bethesda uitgevoerd door
het Isala Diaconessenhuis Meppel. In het streven van Treant naar harmonisatie en uniformering is met Isala
afgesproken de overeenkomst per 1 januari 2018 te ontbinden.
In de tabel wordt de productie over 2018 en 2017 van Treant Ziekenhuiszorg weergegeven.
Treant Ziekenhuiszorg

2018

Eerste polikliniekbezoeken
Herhaal- en overige bezoeken
Totaal polikliniekbezoeken
Gemiddelde toegangstijd alle specialismen (in weken)
Klinische opnamen
Dagverpleging en langdurige observaties
Verpleegdagen
Gemiddelde ligduur (in dagen)
Bezoeken SEH
Operatieve verrichtingen
Aantal bevallingen
Aantal dialyses
6. Productie Treant Ziekenhuiszorg

143.408
316.625
460.033
3,22
26.708
25.670
120.738
4,52
30.755
45.988
1.627
19.283
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2017
138.201
291.427
429.628
5,31
30.012
27.915
140.655
4,69
31.311
45.848
2.184
17.645
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Care
Treant Care voert uitsluitend not-for-profit activiteiten uit. De kernactiviteit is het geven van verpleging en
verzorging binnen de kaders van de Wet langdurige zorg (Wlz). De doelstelling is het verlenen van
behandeling, verpleging, verzorging, revalidatiezorg en overige dienstverlening in de meest brede zin van
het woord aan ouderen en (chronisch) zieken in Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe.
Treant Care levert in 2018 alleen activiteiten in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi-) of
Wlz-toelating en zijn gefinancierd vanuit de wettelijke kaders van de WTZi, Wlz, Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) of ziektekostenverzekering.
Treant Care levert de volgende Wlz-functies aan de doelgroepen.
Wlz-functies
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Begeleiding
Behandeling
Verblijf op grond van de Wlz
Doelgroepen
Somatische aandoening of beperking
Psychogeriatrische aandoening of beperking
Psychiatrische aandoening
Lichamelijke handicap
Verstandelijke handicap
7. Wlz-functies en doelgroepen Treant Care

Treant Care
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

In de tabel staat de productie over 2018 en 2017 weergegeven van de care.
Treant Care
Aantal cliënten met zorg en verblijf op 31 december
Aantal cliënten met zorg (VPT) op 31 december
Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december
Aantal extramurale cliënten op 31 december
Aantal beschikbare bedden/ plaatsen met verblijfszorg
Aantal dagen met zorg en verblijf
Aantal dagdelen dagactiviteiten
Aantal uren extramurale productie
8. Cliënten, capaciteit en productie Treant Care

2018

1.104
216
172
539
1.248
494.285
31.603
153.506

2017

1.056
140
167
541
1.239
486.308
20.029
151.574

2.2.
Marketing en Zorgcontractering
In de eerste helft van het jaar zijn de gemaakte contractafspraken 2018 met de zorgverzekeraars
afgewikkeld. Vervolgens zijn de voorbereidingen getroffen voor de contractafspraken 2019. Met alle
zorgverzekeraars zijn er contractafspraken gemaakt in de vorm van een omzetplafond of een open-einde
afspraak. Vaak zijn hierop ook staffel- en/of nacalculatieafspraken van toepassing.
Verder is een bijdrage geleverd aan een aantal inhoudelijke thema’s in samenwerking met zorgverzekeraar
Zilveren Kruis met een meerjarig perspectief:
 start Pilot Beeldbellen voor COPD-patiënten;
 doelmatige zorg: het doel is om in 2019 het DDD-certificaat - een extern keurmerk voor het leveren van
doelmatige zorg - te behalen. In 2018 hebben twaalf vakgroepen hiervoor het certificaat ontvangen;
 substitutie naar de eerste lijn: monitoring en doorontwikkeling van de samenwerking rondom de ketenzorg
cardiovasculair risicomanagement (CVRM) tussen ziekenhuis en huisartsen (HZD);
 verkennen van mogelijkheden voor het verplaatsen van zorg naar huis in het kader van het thema ‘Zorg op
de juiste plek’ uit het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 voor medisch specialistische zorg.
Treant neemt ook deel aan inhoudelijke thema’s vanuit andere verzekeraars, zoals Zinnige zorg van VGZ en
de pilot Value Based Healthcare van Menzis.
Op het gebied van marketing is gewerkt aan het verbeteren van inzicht in de verwijspatronen en
marktaandelen in de regio. Op gebied van de transmurale zorg zijn het huisartsentevredenheidonderzoek en
het diagnostisch toets overleg voor huisartsen belangrijke thema’s (zie ook hoofdstuk 4.3.1).
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2.3.
Personele gegevens
De medische staf telt de volgende aantallen medisch specialisten.
Medisch specialisten Treant Zorggroep per 31-12-2018
Totaal in loondienst TZZ en MSCT
Totaal Specialist detachering uit UMCG en Martini
Totaal vrijgevestigd
Totaal in waarneming
Specialisten ouderengeneeskunde
Totaal Treant
9. Formatie medisch specialisten

2018
Aantal
Fte
127
102,38
14
*
154
127,50
45
*
11
9,92
348
239,80

2017
Aantal
114
16
149
60
16
355

Fte
94,03
12,07
135,00
*
12,74
253,84

*Van deze specialisten zijn geen gegevens van de fte’s bekend.

De volgende tabel bevat gegevens over de personele formatie (exclusief medisch specialisten)
van Treant Zorggroep op basis van jaargemiddelden.
Aantal medewerkers in loondienst
Treant Ziekenhuiszorg
Treant Care
Ondersteunende diensten
Totaal Treant
Aantal fte’s in loondienst
Treant Ziekenhuiszorg
Treant Care
Ondersteunende diensten
Totaal Treant
Verlooppercentage van het aantal fte’s
(excl. doorstroom)
Treant Ziekenhuiszorg
Treant Care
Ondersteunende diensten
Totaal Treant
Ziekteverzuimpercentage van het aantal
fte’s (excl. zwangerschapsverlof)
Treant Ziekenhuiszorg
Treant Care
Ondersteunende diensten
Totaal Treant
Gemiddelde leeftijd alle medewerkers
Treant Zorggroep
10. Personele kerngegevens Treant Zorggroep

2018
2.696
2.474
893
6.063

2017
2.729
2.378
895
6.002

2.035
1.477
645
4.157

2.053
1.412
649
4.114

13,97
8,28
9,82
11,30

10,46
6,36
10,99
9,13

4,2
6,1
3.7
4,8

3,7
5,8
3,9
4,4

43,31 jaar

43,69 jaar

Het ziekenhuis en de ondersteunende diensten hebben een van de laagste verzuimcijfers van alle
ziekenhuizen in Nederland. Dat blijkt uit de Vernet Health Ranking 2018, een ranglijst waarin de
verzuimcijfers van Nederlandse zorginstellingen worden vergeleken. Net als de afgelopen twee jaar behaalt
Treant de tweede plaats op de lijst.

3.

Maatschappelijk ondernemen

In dit hoofdstuk staat hoe Treant functioneert binnen de samenleving. Het betreft de facetten
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid, inzet bij rampen en
crises, samenwerkingsrelaties en milieu en duurzaamheid.
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een organisatie de verantwoordelijkheid voor de
effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu en legt hierover verantwoording af. Continuïteit, het
betrekken van stakeholders en kwaliteit zijn bij uitstek onderwerpen waar een maatschappelijk verantwoorde
onderneming zich in onderscheidt.
Aspecten over duurzaamheid, een voorwaarde bij de keuzes die we maken zijn integraal opgenomen in het
meerjarenbeleid ‘Beleidskader 2015-2020’, in verschillende jaarplannen en in de managementrapportages.
Verantwoord Ondernemerschap is een onderdeel van het Prezo-keurmerk. Alle carelocaties beschikken over
dit keurmerk. In de tabel staan voorbeelden hoe Treant aandacht besteedt aan de aspecten van
maatschappelijk ondernemerschap.
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Aspecten
Cliënt
Welzijn van cliënten

Mantelzorgbeleid
care
Ondersteunen van
zelfmanagement

Bijeenkomsten
cliënten

Activiteiten
-Bij Treant Zorggroep zetten ruim 2300 vrijwilligers zich in voor het welzijn van onze
cliënten/bewoners door het organiseren en begeleiden van vele activiteiten. Het merendeel
werkt in de care, maar ook in het ziekenhuis worden ze steeds meer ingezet en leveren ze
een grote bijdrage aan de ervaren kwaliteit van leven van patiënten.
-Het waarderingsgesprek, waarin de bewoners individueel kunnen aangeven waar ze het
meest of minst tevreden over zijn, draagt bij aan beter maatwerk.
Het sociale netwerk van cliënten en hun mantelzorgers speelt een belangrijke rol bij de
zorgverlening aan cliënten. De care werkt nauw met hen samen en geeft hen zo een aandeel
in de zorg rondom de cliënt. In ons mantelzorgbeleid is deze samenwerking vastgelegd.
-Het ziekenhuis biedt patiënten steeds meer digitale ondersteuning bijvoorbeeld
telemonitoring bij hartfalen en bloedsuikercontrole bij diabetes, waardoor de zelfzorg en
zelfsturing vergroot wordt. Bezoekers van patiënten wordt de mogelijkheid geboden hun
bezoek vooraf digitaal af te stemmen en te plannen.
-Treant Care heeft het cliëntenportaal voor het elektronisch zorgdossier geïmplementeerd.
Bewoners en hun vertegenwoordiger kunnen zo meer invloed uitoefenen op het zorgproces.
Treant organiseert bijeenkomsten voor cliënten of verleent haar medewerking daaraan. Dit
gebeurt in de care onder andere door huiskamerbijeenkomsten, focusgroepen of het
organiseren van familieavonden over een gewenst thema. In de cure worden veel
themabijeenkomsten georganiseerd, zoals voor diabeteszorg, oncologie en verloskunde.

Medewerker
Duurzame
inzetbaarheid
personeel

-Met de komst van een adviseur Arbeid & Gezondheid is gewerkt aan de ontwikkeling van
activiteiten rondom Duurzame Inzetbaarheid. Er is gewerkt aan de bouw van een
vitaliteitshuis voor medewerkers en er zijn om een gezondheidsplatform uit te rollen.
-Treant werkt samen met arbodienstverlener Schreuderarbo aan preventie, reductie van
verzuim en duurzame inzetbaarheid. De schadelast van (potentieel) langdurig verzuim wordt
voortdurend gemonitord.
-Treant doet periodiek risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E’s).
-Er is een loopbaanportaal en er zijn workshops gericht op inspiratie en mobiliteit en verder
kunnen medewerkers van Treant gesubsidieerd sporten.
Flexibel werken
Treant ondersteunt flexibel werken door de jaaruren-/roostersystematiek, flexibele
contractvormen en het Intern Uitzendbureau.
Thuiswerken
Treant heeft beleid en goede faciliteiten voor thuiswerken.
Mobiliteitsbeleid
-Treant heeft loopbaanadviseurs beschikbaar en onderlinge uitruil tussen de
organisatieonderdelen wordt gefaciliteerd.
-Er is pré-mobiliteit: medewerkers voortijdig begeleiden naar passend werk ter voorkoming
van langdurige uitval
11. Voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

3.1.
Inzet bij rampen en crises
Treant Zorggroep heeft de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van haar
cliënten en medewerkers. Er zijn verschillende wettelijke regelingen die verwijzen naar voorzieningen die
zorgorganisaties moeten treffen ingeval van interne en/of externe rampen/crises.
Binnen de zorgsector worden we geconfronteerd met incidenten die variëren van klein tot groot, waarbij de
continuïteit van de zorgverlening 'at risk' is dan wel gestaakt dient te worden. In 2018 hebben zich ook in
Treant incidenten voorgedaan, waarbij de crisisbeheersorganisatie van toegevoegde waarde bleek te zijn.
Voorbeelden hiervan zijn ICT-storingen, uitbraak MRSA, storingen in de telefonie en een waterleidingbreuk.
Binnen Treant is er specifiek aandacht voor risico's die de bedrijfscontinuïteit ‘at risk’ brengen. We noemen
dit het Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM), dat richting geeft aan het continuïteitsbeleid. Dit beleid is
passend en afgestemd met de geldende wetgeving en richtlijnen van de Geneeskundige Hulpverlening
Organisatie in de Regio (GHOR). Wanneer Treant ondanks een gedegen voorbereiding ernstige knelpunten
ondervindt, bijvoorbeeld bij een evacuatie, is er overleg met de GHOR om snel tot een oplossing te komen.
BCM verzorgt de voorbereiding en bestrijding van een crisis/ramp. Daarbij is planvorming essentieel zoals
het ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP), crisisbeheersorganisatie, bedrijfshulpverlening (BHV) en
bedrijfsnoodplannen. De activiteiten in de voorbereidingsfase vallen onder de verantwoordelijkheid van de
leidinggevenden. Zij krijgen ondersteuning van de BCM-manager. In de acute situatie ontvangt de
crisiscoördinator de melding en start de crisisbeheersorganisatie, waaronder het crisisbeleidsteam (CBT).
Met de publicatie van BCM op de homepage van inTreant kan men snel op intranet bij documenten en
taakkaarten komen wanneer zich een crisis voordoet. Deze mogelijkheid (crisisplein) is nog niet volledig. In
2018 zijn er weer meerdere documenten aan toegevoegd en in 2019 wordt dit proces voortgezet.
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Om medewerkers adequaat toe te rusten voor hun werkzaamheden is het noodzakelijk hen op te leiden, te
trainen en te laten oefenen. Hiervoor wordt jaarlijks het OTO-plan (opleiden, trainen en oefenen) opgesteld.
Vanuit het OTO-plan 2018 zijn de volgende opleidingen gevolgd en trainingen gegeven:
 RvB-oefening;
 CBRN-scholing en live-oefeningen;
 CBT-oefeningen;
 Crisiscommunicatie trainingen;
 Opleiding tot crisiscoördinator;
 Single Human Resource Management;
 Real live oefeningen zoals evacuatie afdelingen
 Sleutelfunctionaris cursus;
 Simulatieoefeningen SEH en IC;
 Familie Opvang Plan oefening;
 Cursus waarnemen, reflecteren en evalueren;
 Awareness oefening coassistenten.
 Bijscholingen crisiscoördinatoren en ETS-instructeurs;
De resultaten vanuit de oefeningen en de evaluaties worden gebruikt om protocollen te actualiseren of om
de leerdoelen voor een volgende oefening aan te passen. Wederom getuigde het OTO plan 2018 van een
hoog ambitiegehalte en geconcludeerd mag worden dat dit voor het grootste deel waargemaakt kon worden.
Ook voor 2019 is weer een uitgebreid OTO plan opgesteld.
In 2018 bleek de applicatie Crisissuite ter ondersteuning van het CBT opnieuw een waardevolle tool te zijn.
In 2019 is er aandacht voor de verdere implementatie hiervan.
3.1.1 Regionaal Overleg Acute zorg
Voor afstemming van de acute zorg neemt Treant Ziekenhuiszorg deel aan het Regionale Overleg Acute
Zorgketen (ROAZ), regio Drenthe en Groningen. In het ROAZ wordt samengewerkt met ketenpartners voor
acute zorg, zoals omliggende ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsendiensten en verloskundigen.
In 2018 is het ROAZ nauw betrokken geweest bij de concentraties van de klinische Kindergeneeskunde en
klinische Verloskunde.
3.1.2 Bedrijfshulpverlening (BHV)
Treant is als werkgever verantwoordelijk voor het inrichten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie, die
adequaat kan reageren op (dreigende) noodsituaties. De raad van bestuur heeft in dit kader het Beleidsplan
Bedrijfshulpverlening vastgesteld. Daarin wordt beschreven hoe Treant aan zijn wettelijk verplichtingen gaat
voldoen en hoe dit in de organisatie wordt geborgd in samenhang met het arbobeleid.
Er is per locatie een BHV-organisatie ingericht met voldoende BHV-medewerkers om adequaat te reageren
op calamiteiten. Deze BHV-medewerkers worden jaarlijks geschoold en getraind. In 2018 is een verdere
uitrol en verbetering van de BHV in locatie Refaja uitgevoerd.
In 2019 is er aandacht voor het harmoniseren van de BHV-opleidingen en oefeningen en wordt bekeken of
de oefeningen en trainingen intern of extern verzorgd gaan worden. De raad van bestuur heeft besloten om
met ingang van 1 januari 2019 de BHV-vergoedingsregeling af te schaffen in het kader van harmonisatie.
Na het vervangen van 2970 rookmelders is een certificaat ontvangen dat verklaart dat aan de
installatietechnische maatregelen van de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie is voldaan.
Ook zijn de bouwkundige en organisatorische onderdelen beoordeeld, zoals goed werkende branddeuren,
toegankelijke vluchtwegen en de BHV-organisatie.
3.2.
Milieu en duurzaamheid
Treant is met 139 intramurale instellingen lid van de Vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ). De MPZ
streeft naar een duurzame bedrijfsvoering in het belang van de zorginstellingen, medewerkers, cliënten en
omliggende omgeving. In werkgroepen en projecten werkt MPZ aan kennisontwikkeling op het gebied van
milieuzorg, milieuaudits, gevaarlijke stoffen, water, energie, circulair bouwen, afval, inkoop en monitoren van
milieuprestaties en milieukosten. In 2018 heeft Treant actief deelgenomen aan diverse MPZ-activiteiten.
Systeem, taken en verantwoordelijkheden
Het Facilitair Bedrijf is belast met de uitvoering van het milieubeleidsplan (MBP) en naleving van de wet- en
regelgeving op het gebied van milieu. Onze milieuzorg richt zich primair op processen rondom afvalstromen
en energie. In 2018 is het MBP geactualiseerd. In het MBP staan milieudoelstellingen geformuleerd rond
landelijk en gemeentelijk beleid en wet- en regelgeving op Europees niveau.
De ziekenhuislocaties behoren te voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm).
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De ziekenhuislocaties en de grotere locaties van de care zijn op grond van Abm een
type B-inrichting en kennen voor milieubelastende activiteiten een meldplicht. In 2018 is met Huisvesting &
Bouw een procedure opgesteld waarmee bepaald wordt of er bij situaties of (bouw)projecten een
omgevingsvergunning nodig is of een melding op grond van het Abm moet worden gedaan bij het bevoegd
gezag. De projecten worden via Huisvesting & Bouw in het voortraject kenbaar gemaakt bij de
milieucoördinator, waarna een milieuadvies wordt gegeven.
In 2017 is met de Omgevingsdienst Groningen (ODG) gestart met de procedure om de oude
milieuvergunning voor locatie Refaja te vervangen door de melding Abm. In 2018 zijn daarom alle
bedrijfsactiviteiten/installaties inzichtelijk gemaakt. Ook is een bijhorend akoestisch onderzoek uitgevoerd om
maatwerk te krijgen voor het onderdeel geluid. Door vertraging vanuit de ODG vindt de beoordeling van de
ingediende stukken en de publicatie van het maatwerk plaats begin 2019. De milieuvergunningen voor de
locaties Bethesda en Scheper zijn afgelopen jaar vervangen door een melding Abm.
Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke maatregelen voor de eigen
panden en coördineert de uitvoering van energiebesparende maatregelen met de corporaties bij de
gehuurde locaties. Om de resultaten van deze maatregelen te volgen wordt de registratie en monitoring van
het energieverbruik uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Stuurgroep Energie en is belegd net als alle
andere energiegerelateerde zaken bij de afdeling Techniek van het Facilitair Bedrijf. Met de grootste
verhuurder zijn eind 2018 afspraken gemaakt over energiebeheer.
In 2019 krijgen diverse locaties van Treant zonnepanelen dankzij de Subsidieregeling Duurzame Energie
(SDE+). In de subsidievoorwaarden staat dat de installaties in 2019 stroom leveren. Het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat biedt ook in 2019 SDE+ subsidie aan. Men kan een aanvraag indienen bij
de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Treant onderzoekt of dit projectmatig inpasbaar is.
Interne beheersing en externe controle
Treant heeft in de Milieubeleidsverklaring vastgelegd te streven naar het voldoen aan de wettelijke eisen.
Met inspectiebezoeken door omgevingsdiensten wordt hier bij de ziekenhuislocaties op toegezien. Voor
locaties Bethesda en Scheper zijn deze correct verlopen. Voor locatie Refaja heeft eind 2018 een
inspectiebezoek in het kader van indirecte lozingen plaatsgevonden, waarbij één aandachtspunt is
geconstateerd, dat betrekking heeft op het laboratorium Certe. Dit is al samen met Certe hersteld.
Het is van belang dat ook derden, die binnen onze organisatie werkzaamheden uitvoeren, zich houden aan
onze milieuverplichtingen. Bij de inspecties is hier ook aandacht aan geschonken.
Naast de reguliere milieu-inspecties en de milieu-inspecties rond indirecte lozingen vinden er energieinspecties plaats. In 2018 is locatie Refaja bezocht door de ODG. Dit vanwege het in 2016 uitgevoerde
energieonderzoek in het kader van de European Energy Directory (EED). De onderzoeken zijn gericht op het
terugdringen van het energieverbruik door bouwkundige en technische maatregelen volgens de wettelijke
lijst van erkende maatregelen. Alle maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar moeten
worden uitgevoerd. Tijdens deze energie-inspectie zijn geen tekortkomingen geconstateerd door de ODG.
De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) voerde eind 2018 een energie-inspectie uit bij locatie
Scheper. Door de RUD zijn enkele opmerkingen gemaakt die in 2019 opgepakt worden door afdeling
Techniek. Locatie Bethesda heeft dit jaar geen energie-inspectie gehad.
Op basis van de milieu wet- en regelgeving is op de ziekenhuislocaties een overzicht gemaakt dat in 2019
gebruikt wordt als zelfscan. Een goede zelfscan kan voorkomen dat een externe inspectie nadelig uitvalt.
Om in 2050 tot een circulaire economie te komen heeft Treant zich verdiept in een ‘interne marktplaats’,
genaamd FLOOW2. Dit systeem maakt het mogelijk om gebruikte producten uit te wisselen, zoals meubilair
tussen afdelingen. Hierdoor krijgt het product een tweede leven en worden nieuwe grondstoffen bespaard.
De RvB heeft goedkeuring gegeven een systeem als FLOOW2 uit te rollen binnen de organisatie.
De afdeling Logistiek en de milieucoördinator hebben een handboek gemaakt. Hierin staan onder andere de
afvalprocedures, afvalprotocollen en afvalwijzers van onze drie ziekenhuislocaties en de meldprocedures.
De meldprocedure voor milieu incidenten in het veiligheidsmanagementsysteem is aangepast, waardoor het
aantal foutieve milieu-incidenten is teruggedrongen. Er zijn over 2018 geen milieu-incidenten bekend.
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In de tabel staan diverse milieuactiviteiten.
Milieuaspect
Duurzaam
bouwen
Alternatieve
energie
Energiezuinig
bouwen

Uitwerking in 2018
Voor de bouw van eigen panden zijn de voorwaarden voor duurzaam bouwen onderdeel van de
opdracht aan architect en technisch adviseur conform de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG).
Treant gaat op drie locaties zonnepanelen plaatsen die met behulp van SDE+ subsidie zijn
gefinancierd. In 2019 wordt onderzocht of er nieuwe SDE+ aangevraagd kan worden.
-Bij het opstellen van bouw- en renovatieplannen worden energiebesparende maatregelen
structureel toegepast als ook de normen van de BENG (bijna energie neutrale gebouwen).
-Treant bereidt zich voor op energieprestatie eisen, die in 2023 van kracht worden. Daarbij wordt
het verplicht dat kantoorgebouwen (>100m²) energielabel C hebben. Deze wetgeving kan zich
nog uitbreiden naar utiliteitsgebouwen.
Groene stroom
De inkoop van elektriciteit is op basis van groene stroom door opwekking met waterkracht.
Energiemonitoring De energieregistratie en monitoring zijn belegd bij de afdeling Techniek. De voorbereidingen zijn
in 2017 al afgerond. Met ingang van 2018 is dit verplicht.
Afvalwater
In opdracht van de waterschappen wordt bij Treant Ziekenhuiszorg periodiek de kwaliteit van het
afvalwater gecontroleerd. Het afvalwater voldoet aan de wettelijke normen.
Energiebesparing
-In het kader van de European Energy Directory heeft Treant op alle locaties energiescans
volgens wettelijke normen uitgevoerd. Er zijn ongeveer 130 maatregelen geïnventariseerd. De
rapporten zijn ingediend bij de RUD Drenthe en de Omgevingsdienst Groningen (inmiddels
goedgekeurd). De uitvoering van de maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf
jaar is wettelijk vastgelegd. Deze maatregelen zijn opgenomen in de MJOP en worden tussen
2017 en 2021 uitgevoerd. De eerste maatregelen zijn in 2017 reeds doorgevoerd.
-Door de overheid is Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO) toegevoegd aan de wettelijke
eisen voor het beheer en onderhoud van gebouwen. Treant heeft dit in 2017 al
geïmplementeerd. De Energie maatregelen lijst (EML) vanuit het Activiteitenregeling wijzigt
begin 2019.
Afvalmanagement Treant past afvalmanagement toe, waarbij volgens een vaste werkwijze afval gescheiden en
ingezameld, geregistreerd en afgevoerd wordt en controles plaatsvinden. Dit heeft de afgelopen
jaren geleid tot een reductie van afval en de kosten voor afvalverwijdering.
Wetgeving
Sinds 1 januari 2016 is het ziekenhuis onder de werking van het Activiteitenbesluit geplaatst.
Voor de bestaande milieuvergunning geldt dat deze formeel is vervallen en dat er tot 2019
sprake is van overgangsrecht op onderdelen. De ‘Type B-inrichtingen’ kennen een meldplicht
voor milieubelastende activiteiten en/of aanpassingen aan installaties en gebouwen.
12. Milieuactiviteiten

3.3.
Samenwerkingsrelaties
Treant overlegt bij het opstellen en uitvoeren van haar beleid en werkzaamheden nadrukkelijk met haar
stakeholders en werkt hier nauw mee samen. De tabel toont de belangrijkste samenwerkingsrelaties.
Treant Zorggroep
Verwijzers, instanties
en overheid

Palliatieve netwerken in
de verschillende regio’s
Opleidingsinstituten

Transmurale Zorgbrug
Treant Ziekenhuiszorg
Huisartsenposten
Ambulancediensten

Huisartsen en andere verwijzers, collega-instellingen (cure en care), GGZ Drenthe, Lentis,
Inspectie voor de Gezondheidszorg, patiëntenorganisaties, Arbodienstverlener
(Schreuderarbo), letselschadeverzekeraar (Centramed), provincie Drenthe, gemeentelijke
en provinciale overheden, politie, zorgverzekeraars, financiers en bankiers, ministerie van
VWS, woningbouwcorporaties (Domesta en Woonservice Drenthe), vakorganisaties,
media, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties, apotheken.
De zorggroep neemt deel aan de palliatieve netwerken met als doel het verbeteren van de
kwaliteit van de palliatieve zorg voor de patiënt. Hierin wordt in de keten zorg voor mensen
in de stervensfase gerealiseerd.
Alfa-college in Hardenberg en Hoogeveen; Academie Verloskunde Groningen; Avans,
Breda; Aventus Apeldoorn; Capabel Onderwijs Groep; Deltion College Zwolle; Drenthe
College te Emmen, Hoogeveen en Meppel; Inholland; Flair Scholingen; Friese Poort
Drachten; Frieslandcollege Leeuwarden; Hanzehogeschool Groningen; Hogeschool van
Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Nijmegen; Hogeschool Windesheim; Hoornbeeck College
Kampen; Landstede Zwolle; MBO life sciences Leeuwarden; Menso Alting College; NHL
Hogeschool; Noorderpoort Campus Winschoten; Noorderpoort Stadskanaal; Radboud
zorgacademie; RAV Groningen; Rijksuniversiteit Groningen; ROC Aventus Deventer; ROC
van Twente Enschede; Saxion Hogeschool Apeldoorn; Stenden Hogeschool; UMCG (i.v.m.
medische opleidingen); Viaa Zwolle; Wenckebach Instituut Groningen; Erasmus
Zorgacademie Rotterdam, Antonius Zorgacademie Nieuwegein
Tweeëntwintig ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties in Groningen en Drenthe werken
hierin samen om de zorg voor kwetsbare ouderen verder te verbeteren.
Samenwerkingsrelaties met SEH’s op de drie locaties.
Samenwerkingsrelaties met SEH’s op de drie locaties.
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Martini Ziekenhuis
Traumacentrum UMCG
Prostaatcentrum
Noord-Nederland
Eerstelijnsverloskunde
Emmen, Hoogeveen en
Stadskanaal
Certe
Medisch laboratorium
met hoofdkantoor in
Groningen
Vitalys Nederland
Coöperatie ZorgnaZorg
Noord-Nederland

Convenant Regionaal
Platform Samenwerking
Schaarse Beroepsgroepen in de Zorg
Stichting Transmuraal
Coördinatie Centrum
Treant (TCCT)
Cura Mortu Orum
(CMO)
GGZ Drenthe
Spoedzorgplein en
Zorgplein Hoogeveen
Dialyse Centrum
Groningen (DCG)
Zorggroep Meander te
Veendam
Treant Care
Welzijn en zorg

Samenwerking van het Pathologisch-Anatomisch Laboratorium en locatie Refaja.
Het UMCG organiseert het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Hiernaast is het
Bestuurlijk Overleg Groningen Drenthe (BOGD ) over acute zorg georganiseerd.
Ziekenhuizen in Drenthe en Groningen werken intensief samen op het gebied van
prostaatkankerzorg. Binnen dit netwerk wisselt men kennis uit en is er wekelijks
multidisciplinair overleg vooral over indicaties voor operaties met de Da Vinci-robot.
Samenwerkingsovereenkomsten over de verloskundige zorgverlening door
eerstelijnsverloskundigen uit Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal en Meppel al dan niet via
het verloskundige samenwerkingsverband VSV Treant.
Certe is werkzaam is voor ziekenhuizen in Drenthe en Groningen op het terrein van
klinische chemie en microbiologisch, bacteriologisch, serologisch en immunologisch
laboratoriumonderzoek. Voor de microbiologie heeft Certe op alle ziekenhuislocaties een
laboratorium, waar ook een microbioloog gehuisvest is voor consultatie. Certe verzorgt in
Refaja de klinische chemie. De klinisch chemicus kan dagelijks worden geconsulteerd.
Mensen met morbide obesitas uit het verzorgingsgebied van Treant kunnen terecht bij de
Nederlandse Obesitas Kliniek Hoogeveen voor de behandeling.
De coöperatie ZorgnaZorg bevordert de uitstroom van ziekenhuis naar andere
zorginstellingen. Dit is een samenwerkingsnetwerk van ongeveer 25 ziekenhuizen en
zorginstellingen. ZorgnaZorg maakt gebruik van een in eigen beheer ontwikkelde
Zorgmonitor die een actueel en specifiek beeld geeft van beschikbare capaciteit in de
deelnemende zorginstellingen. Hierdoor stromen patiënten vanuit het ziekenhuis zonder
onnodige wachttijd door naar de zorginstelling rekeninghoudend met hun voorkeuren.
Dit betreft een gezamenlijke aanpak van de arbeidsmarktvraagstukken voor CZO-erkende
beroepsgroepen in Groningen, Friesland en Drenthe, waardoor voldoende gekwalificeerd
personeel binnen de regio wordt opgeleid en behouden. De aandacht gaat vooral uit naar
OK-assistenten, anesthesiemedewerkers en IC-verpleegkundigen.
Deze stichting bevordert de samenwerking en communicatie tussen de eerstelijn en
specialisten van Treant Ziekenhuiszorg en geeft vorm aan transmurale activiteiten. In elk
van de drie ziekenhuislocaties is een transmuraal coördinator.
De laatste zorg aan overleden patiënten wordt verzorgd door CMO, waarmee de
mortuariumzorg 24 uur per dag is gegarandeerd en op alle locaties een geharmoniseerde
en transparante werkwijze van toepassing is.
Samenwerkingsverband voor psychiatrische zorg.
Een samenwerkingsrelatie tussen de Centrale Huisartsendienst Drenthe, UMCG
Ambulancezorg, eerstelijns apothekers, eerstelijns verloskundigen en Bethesda om te
voorzien in spoedzorg voor de regio Hoogeveen.
DCG exploiteert op het terrein van Refaja een dialysecentrum. De nefroloog levert de
medisch inhoudelijke ondersteuning.
Transmuraal samenwerkingsverband voor verpleeghuiszorg en thuiszorg. Ook wordt
samengewerkt met andere thuiszorg- en verpleeghuiszorginstellingen.

Met onder andere Icare, Saxenburgh Groep, Zorggroep Tangenborgh, De Noorderbrug,
Cosis. In het kader van lerend netwerk zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd.
Netwerk Dementie
Het Netwerk Dementie Drenthe heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband van
Drenthe
aanbieders en lokale overheden voor een samenhangend aanbod in de dementiezorg.
Overige
Zorgkantoor Drenthe, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), mantelzorgers, Niet
samenwerkingspartners Aangeboren Hersenletsel (NAH) netwerk, Zorgbelang Drenthe en Wijkteam Rietlanden.
Stichting Promens Care De Schutse in Coevorden werkt samen met Promens Care op het gebied van
dagbestedingactiviteiten en biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een
verstandelijke beperking, psychische aandoening en/of psychische problematiek en aan
mensen, die gebruik maken van maatschappelijke opvang.
Platform beschermd
Samenwerkingsverband van aanbieders voor beschermd wonen met een contract met de
wonen Emmen
gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden.
Gemeenten
Treant Care draagt bij aan de ontwikkeling van de woonvisie Emmen en is partner in het
programma Emmen Revisited en deelnemer aan het Zorgexperiment in Borger-Odoorn.
SamenwerkingsIn Hoogeveen is intensieve samenwerking tussen onder andere gemeente, huisartsen,
verband ouderenzorg
thuiszorgorganisaties op het gebied van ouderenzorg.
Alzheimer Café
De care participeert in het Alzheimer Café. Het café is medeorganisator van activiteiten.
Universitair Netwerk
Treant Care neemt deel aan een netwerk van het UMCG om door onderzoek, innovatie en
Ouderenzorg-UMCG
kennisdeling de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen te verbeteren, vooral op het
(UNO-UMCG)
gebied van medicatieveiligheid en dementie.
Wmo
Het ontslag van de cliënt en ondersteuning van de Wmo sluiten niet altijd naadloos op
elkaar aan. De Wmo-aanvraag duurt maximaal zes weken. Voor cliënten kan de benodigde
ondersteuning niet zes weken wachten. Ergotherapeuten van Weidesteyn en de
gemeenten Hoogeveen/De Wolden zochten samen naar een oplossing. Het resultaat is
een wekelijks Wmo-spreekuur in Weidesteyn.
13. Samenwerkingsrelaties Treant
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3.4.
Maatschappelijke betrokkenheid
In de tabel worden voorbeelden gegeven van activiteiten met een maatschappelijke betrokkenheid.
Aspecten
Samenwerking met
gemeenten

Activiteiten
-Met gemeenten en jeugdinstellingen zijn sociale netwerken jongerenzorg opgericht. Het
ziekenhuis heeft samen met de gemeenten sportloketten. Treant Care werkt vanuit haar
visie en ‘woonwijkcentrumgedachte’ actief mee aan een participatiesamenleving en is
vertegenwoordigd in werkgroepcoalities met gemeenten. Er wordt samengewerkt in het
aantrekkelijk en veilig maken van de woon- en leefomgeving van de woonwijkcentra.
-Treant Care biedt samen met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden dagbesteding
aan mensen die tijdelijk geen werk hebben of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben. Zo kunnen zij hun vaardigheden behouden en/of nieuwe ontwikkelen bijhouden
die hen ondersteunen bij een terugkeer naar de arbeidsmarkt.
Deelname aan netwerken -Het ziekenhuis neemt deel aan de palliatieve netwerken die in de regio actief zijn. Deze
netwerken verbeteren de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt.
-Locatie Scheper participeert in het Regionaal Overleg Ouderen Beleid (ROOB).
-De locaties in woonwijkcentra zijn nu zo ingericht dat er verbinding ontstaat tussen de
directe omgeving, het verengingsleven, vrijwilligers en collega zorg- en dienstverleners.
-De care maakt deel uit van diverse netwerken, zoals het Netwerk Palliatieve Zorg, het
Punt voor Parkinson en het UNO-UMCG.
Goede doelen
- Stichting Refaja Helpt steunt humanitaire goede doelen financieel. Jaarlijks wordt een
binnenlands en buitenlands doel bepaald.
- Het Afrikafonds is opgericht door medewerkers van locatie Scheper. Het Afrikafonds
ondersteunt gezondheidszorg- en veiligheidsprojecten met als doel kennis en ervaring uit
te wisselen in ontwikkelingslanden. Het Afrikafonds is door de belastingdienst
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Medewerkers van locatie
Bethesda participeren hier inmiddels ook in.
- In de zomer kreeg Treant van de actiegroep Red ons Refaja 12.297 knuffels. Ruim
12.000 knuffels die de actiegroep inzamelde om aandacht te vragen voor het behoud van
de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde gaan naar vluchtelingenkampen in
Irak. De rest van de knuffels is verspreid op de afdelingen van de drie ziekenhuislocaties.
Stageplaatsen
Binnen Treant zijn mogelijkheden voor stages, zowel in de zorg als bij de ondersteunende
diensten, zoals de administratie en het Facilitair Bedrijf. Naast de initiële opleidingen biedt
Treant beroepsoriënterende stageplaatsen voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en
praktijkonderwijs/leerwerktrajecten vmbo. Medisch studenten kunnen coschappen lopen.
Ook bijvoorbeeld huisartsen in opleiding lopen hier stage.
Participatiewet
De instroom van medewerkers leidt in enkele gevallen tot doorstroom naar reguliere
functies binnen Treant via interne sollicitaties. Een aanzienlijk deel van de participanten
stroomt echter niet door naar een reguliere functie en gaat na een tijdelijk dienstverband
weg bij Treant. Treant wil de ontwikkeling van deze medewerkers ondersteunen en
directe doorstroom naar andere organisaties zonder terugval naar een uitkeringssituatie
stimuleren. In 2019 leggen we hier meer nadruk op. We pakken een actieve rol in het
bouwen aan een netwerk van bedrijven uit de regio met dezelfde uitgangspunten ten
aanzien van deze doelgroep. Hierbij wordt Treant ondersteund door het WERK bedrijf
(UWV, VNO-NCW, vakbonden en betrokken gemeenten) en Stam BV.
Patiëntenverenigingen
Treant faciliteert patiëntenverenigingen in ruimten en public relations voor het organiseren
van lotgenotencontacten en inloopspreekuren.
Open (bedrijven)dagen
Als Treant laten we belangstellenden een kijkje achter de schermen nemen op open
2018
dagen. Locatie Scheper opende op 17 maart de deuren voor bezoekers. Er was tijdens
de open dag een Meet & Greet tussen onder meer verpleegkundigen en coassistenten
van Treant en meer dan honderd havo- en vwo-leerlingen van middelbare scholen in de
regio. Zij volgden deze dag workshops van verschillende specialismen en afdelingen.
Ook waren er diverse open dagen en activiteiten op Treant-locaties voor wonen en zorg
in De Schutse, Holdert, Holtingerhof, Valkenhof, Zuidermarke en De Paasbergen. Er
waren rondleidingen; men kon appartementen bekijken en er was volop informatie over
wonen en werken in het woonwijkcentrum. Tijdens de open dagen werden bezoekers
persoonlijk en met een glimlach ontvangen door de gastdames en -heren. Samen hadden
zij een belangrijk aandeel in de positieve beleving van de open dagen door de bezoekers.
Lunzenhuus
Het project Lunzenhuus (een monumentenpand op het terrein van locatie De
Paasbergen) kent zijn oorsprong in 2014 toen de tot dan in het Lunzenhuus gevestigde
huisartsenpraktijk een plek kreeg in woonwijkcentrum De Paasbergen. De gemeente
Borger-Odoorn en de provincie Drenthe lieten weten dat ze er gezien de historie van het
pand veel waarde aan hechten dat het gebouw behouden blijft en een nieuwe
bestemming krijgt. In het verlengde hiervan is de raad van bestuur akkoord gegaan met
de verbouw van het Lunzenhuus tot vier appartementen. Na een lange
voorbereidingsfase (mede als gevolg van de aanwezigheid van asbest en een langdurig
subsidietraject) is het oorspronkelijke plan nu opnieuw opgepakt.
14. Activiteiten maatschappelijke betrokkenheid Treant
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4.

Toezicht, bestuur en medezeggenschap

4.1.
Raad van toezicht
Taken en activiteiten
De raad van toezicht van Treant Zorggroep toetst en controleert het beleid van het bestuur van Treant en
adviseert pro- en reactief en fungeert als sparringpartner. De RvT treedt op als werkgever van de raad van
bestuur en vervult zodanig de werkgeversrol. De RvT houdt integraal toezicht op het functioneren van de
raad van bestuur en het gevoerde beleid. Op grond van de Governancecode Zorg en de statuten en
reglementen van de raad van toezicht, legt de raad met dit jaarverslag jaarlijks verantwoording af.
Op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders zijn de statuten en het
Reglement Raad van Toezicht Treant Zorggroep van toepassing. Het reglement omvat verder de
positionering, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure, procedure bij aftreden en het afleggen van
verantwoording door de raad van toezicht.
In 2018 heeft Treant afscheid genomen van twee bestuurders. De heer E.A.M. Laarhoven (CFO a.i.) heeft
per 23 mei de organisatie verlaten. Hij is opgevolgd door de heer J.P. van Beers (eveneens CFO a.i.).
Voorzitter raad van bestuur mevrouw C.H.G.M. van de Wiel is per 1 december vertrokken in verband met het
aanvaarden van een baan elders. De RvT heeft in haar opvolging voorzien met de benoeming van de heer
R.J. de Folter per 1 december 2018 als voorzitter raad van bestuur a.i. voor de periode van een jaar.
De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren. Het in december 2017 gestarte (uitgebreide)
zelfevaluatietraject onder begeleiding van een extern bureau heeft een vervolg gekregen in 2018. Dit traject
heeft onder meer geresulteerd in de totstandkoming van een Toolkit Governance met daarin alle
documenten (waaronder de toezichtvisie met bijbehorend toezichtkader) die de RvT nodig heeft om invulling
te kunnen geven aan zijn taak als toezichthouder. In dat kader is er in samenwerking met de diverse gremia
een nieuw informatieprotocol samengesteld Dit document laat zien op welke wijze en met welke frequentie
er overleg plaats vindt met de diverse gremia.
4.1.1 Samenstelling, honorering en rooster van aftreden
Samenstelling
De raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven leden die worden benoemd voor een
periode van vier jaar. De raad zorg voor een evenwichtig samengestelde en goed functionerende raad van
toezicht. De leden zijn onafhankelijk en hebben geen verbintenis met maatschappelijke organisaties of
partijen, waarmee Treant in het zakelijk verkeer te maken heeft. Daar waar het gaat om de limitering van
commissariaten op basis van de Wet bestuur en toezicht kan gemeld worden dat geen van de leden het
maximum aantal toegestane functies overschrijdt.
In 2018 hebben de volgende veranderingen in de samenstelling van de raad plaatsgevonden.
 Mevrouw I. van Bennekom heeft per 1 oktober 2018 afscheid genomen als lid raad van toezicht.
 De heer S. Poppema heeft in verband met vertrek naar het buitenland zijn toezichthouderschap beëindigd
per 1 januari 2019.
 Mevrouw A.J. Huizenga en de heer R. Jonkers zijn per 15 november 2018 benoemd als lid respectievelijk
vicevoorzitter raad van toezicht.
Honorering raad van toezicht
De honorering van de leden raad van toezicht vindt plaats volgens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (klasse V). In 2015 heeft de RvT de vacatiegelden
vastgesteld op € 17.500 voor leden en € 25.000 voor de voorzitter. Beide bedragen zijn exclusief reiskosten
en btw. Eind 2017 heeft de RvT besloten tot vaststelling van de WNT3 classificatie 2017 en 2018 (klasse V)
voor Treant Zorggroep. De RvT maakt geen gebruik van de ruimte die de WNT biedt om de honorering te
verhogen. De raad vindt dit niet passend gezien de financiële taakstellingen waarvoor Treant staat.
Deskundigheid
De raad van toezicht hecht waarde aan zijn eigen professionaliteit en is als lid van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) ook aangesloten bij het programma ‘Goed
Toezicht’ van de NVTZ. Op de site van de NVTZ (https://www.nvtz.nl/raden-van-toezicht/107-treantzorggroep) heeft de raad van toezicht van Treant Zorggroep een eigen pagina met daarin onder meer de
actuele stand van zaken rond de eigen deskundigheid.
Het overzicht bevat de samenstelling van de raad van toezicht op 31 december 2018, de verdeling van
aandachtsgebieden en de hoofd- en nevenfuncties van de leden.
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Naam en functie in RvT
Mevrouw drs. J. Anninga
MSc MBA, waarnemend voorzitter
raad van toezicht sinds juli 2017

Hoofd- en nevenfuncties
Hoofdfunctie(s)
- Zelfstandig ondernemer
Nevenfunctie(s)
- Vicevoorzitter raad van toezicht Ubbo Emmius Scholengemeenschap
Kennisgebied
- Vicevoorzitter raad van toezicht Tinten Welzijnsgroep
algemeen bestuur, zorg
- Voorzitter raad van toezicht Noordkwartier
- Lid raad van toezicht SSZOG
- Lid expertgroep Werkgeverschap. Vereniging onderwijsinstellingen (VTOI)
- Voorzitter Noodgang, VNO-NCW
De heer ir. M. Blacquière,
Hoofdfunctie(s)
lid raad van toezicht
- Chief Financial Officer en lid raad van bestuur Enexis Holding NV
Nevenfunctie(s)
Kennisgebied
- Lid raad van commissarissen EDSN (Energie Data Services Nederland)
algemeen bestuur, financiën
- Lid bestuur NEDU (Nederlandse Energie Data Uitwisseling)
Mevrouw drs. ing.
Hoofdfunctie(s)
A.M. Veldhuizen-van ’t Hul,
- Voorzitter raad van bestuur Elker – Het Poortje
lid raad van toezicht
Nevenfunctie(s)
- Lid raad van toezicht Sensire
Kennisgebied
- Lid raad van advies Kidscasa Beheer BV/ Kidscasa Kinderopvang BV/
algemeen bestuur, financiën
Kidscasa Vastgoed BV
- Lid raad van commissarissen Actium
De heer mr. M.J. Ubbens,
Hoofdfunctie(s)
lid raad van toezicht
- Advocaat (partner) en curator bij Trip Advocaten en Notarissen Groningen
Nevenfunctie(s)
Kennisgebied
- Voorzitter raad van commissarissen van HZPC Holding B.V. te Joure
algemeen bestuur, ondernemings- - Voorzitter raad van commissarissen van Rabobank Emmen
en insolventierecht
- Voorzitter raad van commissarissen Van Triest B.V. te Hoogeveen
Mevrouw A.J. Huizenga
Hoofdfunctie(s)
MSc MHCM
- Voorzitter raad van bestuur Stichting Zuidoost Zorg
lid raad van toezicht
Nevenfunctie(s)
- Lid adviesraad Zorgnetwerk Nederland Care
Kennisgebied
- Lid programmaraad Excellente Zorg V&VN
algemeen bestuur, zorg
- Lid bestuur Stichting Friesche Compagnie
De heer drs. R. Jonkers
Hoofdfunctie(s)
vicevoorzitter raad van toezicht
- Zelfstandig ondernemer
Nevenfunctie(s)
Kennisgebied
- Voorzitter raad van toezicht Verslavingszorg Noord-Nederland
algemeen bestuur, zorg
- Voorzitter raad van toezicht Centrum voor Consultatie en Expertise
- Voorzitter raad van toezicht CuraMare
- Lid raad van toezicht de Leyhoeve Woonlandschap
De heer prof. dr. S. Poppema
Hoofdfunctie(s):
lid raad van toezicht
- Voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen
- Hoogleraar Algemene en Speciële Pathologie
Kennisgebied
Nevenfunctie(s):
algemeen bestuur, zorg
- Lid raad van toezicht New Energy Coalition
- Voorzitter raad van toezicht AOG
- Honorair Consul General Republic of Korea
- Stichting Capaciteitsorgaan voor (vervolg)opleidingen professionals in de zorg
College bodemdaling door gaswinning
15. Samenstelling raad van toezicht

Rooster van aftreden
Een lid kan maximaal twee keer vier jaar zitting hebben in de raad van toezicht. (Her)benoeming van
toezichthouders vindt plaats op basis van een van te voren vastgestelde profielschets.
Het rooster van aftreden ziet er op 31 december 2018 als volgt uit.
Leden raad van toezicht

Benoemd per

Dhr. ir. M. Blacquière
09-2011
Mevr. C. Anninga MSc MBA
09-2012
Dhr. mr. M. Ubbens
12-2015
Mw. drs. ing. A. Veldhuizen-van ‘t Hul
04-2016
Dhr. drs. R. Jonkers
11-2018
Mw. A.J. Huizenga MSc MHCM
11-2018
Vacature
16. Rooster van aftreden raad van toezicht

Einde eerste
termijn
09-2015
09-2016
12-2019
04-2020
11-2022
11-2022
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Herbenoemd
per
09-2015
09-2016

Einde tweede
termijn
09-2019
09-2020
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4.1.2 Vergaderingen, informatievoorziening en commissies
Vergaderingen
De raad van toezicht heeft in 2018 negen keer vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur.
Overleggen met (delegaties van) de medische staf, (centrale) cliëntenraden en ondernemingsraden hebben
plaatsgevonden in maart, september en december.
Een belangrijk aandachtspunt voor de RvT is de betrokkenheid bij de verschillende onderdelen van de
organisatie. Geprobeerd wordt dit mede te realiseren door te vergaderen op verschillende locaties, al dan
niet gecombineerd met een werkbezoek. Daarnaast is de RvT zo veel als mogelijk aanwezig bij strategische
of feestelijke bijeenkomsten. De raad heeft waardering voor de gastvrijheid en open wijze waarop men wordt
geïnformeerd, evenals voor de wijze waarop alle betrokkenen in gezamenlijkheid werken aan de verdere
ontwikkeling van goed bereikbare en betaalbare zorg in de regio.
Besluiten raad van toezicht
De raad van toezicht heeft in 2018 de volgende besluiten genomen:
 Vaststelling jaarrekeningen 2017 voor Treant Care, Treant Ziekenhuiszorg en de geconsolideerde
jaarrekening voor Treant Zorggroep;
 Benoeming van de heer J.P. van Beers als lid raad van bestuur a.i.(CFO a.i.);
 Benoeming van de heer R.J. de Folter als voorzitter raad van bestuur a.i.;
 Benoeming van mevrouw A.J. Huizenga als lid raad van toezicht;
 Benoeming van de heer R. Jonkers als vicevoorzitter raad van toezicht;
 Herbenoeming van PwC als externe accountant;
 Vaststelling van de in de Toolkit Governance opgenomen documenten.
De RvT heeft goedkeuring verleend aan de volgende voorgenomen besluiten van de raad van bestuur:
 Jaardocument 2017;
 Concentratie acute en klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde in locatie Scheper;
 Afsplitsing van de arbeidsovereenkomsten van de medisch specialisten in dienstverband naar een aparte
BV en het aangaan van een duurzame samenwerking met het Medisch Specialisten Collectief Treant
(MSCT) als (rechts)opvolger van MSNNON, VMSD en VMS;
 Het integrale pakket van maatregelen en reorganisaties in het kader van de financiële ombuigingen;
 Wijziging van de kredietovereenkomst met ABN AMRO.
Informatievoorziening
Belangrijke onderwerpen, waarover de RvT in 2018 is geïnformeerd, zijn:
 Strategie en meerjarenbeleid;
 Financiële (kwartaal)rapportages;
 Begroting 2019;
 Onderhandelingen met de zorgverzekeraars;
 Ontwikkelingen binnen Treant en de ontwikkelingen gezondheidszorg en gevolgen daarvan voor Treant;
 Samenwerking en mogelijke problemen daarin van vakgroepen;
 Samenwerking met derden;
 Qmentum (accreditatie traject);
 Kwaliteit en veiligheid binnen Treant;
 Structuurwijziging Treant Care;
 Algemene verordening gegevensbescherming;
 Herinrichting zorglandschap Drenthe en Zuidoost Groningen;
 Rapportage accountant interimbevindingen 2018.
Naast de statutair voorgeschreven informatie (begroting en jaarrekening) laat de RvT zich informeren over
de strategie van de organisatie, de financiële en algemene gang van zaken binnen Treant en eventuele
risico's. Dit gebeurt onder meer via de raad van toezicht-commissies, in zijn vergaderingen met de raad van
bestuur en via voortgangsrapportages. De voorzitters van de raad van toezicht en raad van bestuur hebben
bijna wekelijks contact over actuele zaken. Waar nodig worden andere leden van de raad van toezicht
betrokken. De RvT ontvangt Anttré (het kwartaalmagazine voor medewerkers en vrijwilligers) en
Transmuraal Treant (het magazine voor eerstelijns zorgverleners en specialisten in het verzorgingsgebied
van Treant). Via de webmonitor wordt de RvT dagelijks geïnformeerd over alles wat er in en om Treant in de
media verschijnt. De raad wordt vanuit de NVTZ geïnformeerd over landelijke zorgontwikkelingen.
Tijdens de jaarlijkse locatieronde bezoekt de raad van toezicht een aantal care- en/of ziekenhuislocaties. In
2018 zijn de locaties Veltman en de Schutse bezocht. In Veltman is de RvT bijgepraat over de renovatie van
deze locatie, gevolgd door een rondleiding. De zelforganisatie binnen Treant Care stond centraal tijdens het
bezoek aan De Schutse. Medewerkers van De Paasbergen presenteerden de motivatiepitch op grond
waarvan deze locatie mocht starten met de proeftuin zelforganisatie.
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Commissies
Voor het uitoefenen van de vereiste taken werkt de raad met drie commissies: de auditcommissie Financiën,
de Remuneratiecommissie en de auditcommissie Kwaliteit&Veiligheid. Elke commissie is gericht op
specifieke thema´s (zie overzicht) als voorbereiding op besluitvorming door de gezamenlijke raad.
Samenstelling
commissies 31-12-2018
Auditcommissie Financiën
- De heer ir. M. Blacquière
(voorzitter)
- Mevrouw drs. ing. A.M.
Veldhuizen-van ’t Hul
- De heer mr. M.J. Ubbens

Taken commissies

- Het adviseren van de RvT over het toezicht op het financiële
beleid van de RvB , de interne risicobeheersings- en
controlesystemen, de financiële verslaggeving en de naleving
van de regelgeving;
- Het in samenspraak met de RvB voorbereiden van de
vergaderingen van de RvT over begroting en jaarrekening;
- Het voeren van het vooroverleg met de externe accountant
over de jaarrekening;
- Het adviseren van de RvB over het financiële beleid en de
interne risicobeheersings- en controlesystemen.
Auditcommissie Kwaliteit & - Het adviseren van de RvT over het toezicht op het kwaliteitsVeiligheid
en veiligheidsbeleid van de RvB , de interne
- De heer prof. dr.
risicobeheersings- en controlesystemen, de verslaggeving en
S. Poppema (voorzitter)
de naleving van de regelgeving;
- Mevrouw drs. J. Anninga
- Het in samenspraak met de RvB voorbereiden van de
MSc MBA
vergadering van de RvT, die specifiek gewijd is aan kwaliteit
- Mevrouw A.J. Huizenga
en veiligheid;
MSc MHCM
- Het met de RvB bespreken van de geformuleerde
kwaliteitsuitdagingen en de vorderingen dienaangaande,
zoals opgenomen in beleidsplannen, jaarverslagen en
begrotingskaders;
- Het maken van afspraken met de RvB over de wijze waarop
de kwaliteits-rapportages aan de RvT worden gericht.
Remuneratiecommissie
- Het tenminste één keer per jaar zorgen voor de bespreking
- Mevrouw drs. J. Anninga
van de RvT (eventueel zonder aanwezigheid van de RvB),
MSc MBA (waarnemend
waarin de beoordeling van de individuele leden van de RvB
voorzitter)
en RvT als team worden besproken;
- De heer ir. M. Blacquière
- Het voeren van jaargesprekken met de individuele leden van
- De heer prof. dr.
de RvB en met de RvB als collectief;
S. Poppema
- Het doen van voorstellen aan de RvT ten aanzien van profiel,
selectiecriteria en wervingsprocedures inzake de werving en
selectie van leden van RvB en RvT;
- Het doen van voorstellen voor de bezoldigingsstructuur en
het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de individuele leden van
de RvB;
- Het beoordelen van de onafhankelijkheid van bestuurders en
leden van de RvT.
17. Commissies raad van toezicht

Aantal vergaderingen
De commissie is vier
keer bijeen geweest in
aanwezigheid van de
raad van bestuur ende
manager Financiën. De
externe accountant is
eveneens aanwezig bij
de vergaderingen.

De commissie heeft in
het verslagjaar vier
keer vergaderd.

De commissie heeft in
het verslagjaar in juli
gesprekken gevoerd
met de individuele
leden van de RvB. In
juli heeft een
teamgesprek plaats
gevonden.

4.2.
Het bestuursmodel en de raad van bestuur
Sinds november 2017 hanteert Treant een participatief bestuursmodel, waarbij de drie bestuurszetels
worden ingenomen door vier bestuurders: een voorzitter (CEO) en drie leden (een CFO en twee CMO’s).
Het gaat bij de CMO’s om twee parttime arts-bestuurders die samen één bestuurszetel invullen. Belangrijk in
het participatieve bestuursmodel is dat via de participatie van twee medisch specialisten (arts-bestuurders)
de medische staf vertegenwoordigd is in de raad van bestuur en daarmee medeverantwoordelijkheid draagt
voor de organisatie.
Reglement raad van bestuur
De werkwijze van de raad van bestuur is vastgelegd in het Reglement raad van bestuur. De RvB voert een
collegiaal bestuur, dat wil zeggen dat de bestuurders collectief verantwoordelijk zijn voor het totale
organisatiebeleid.
De voorzitter RvB is als zodanig verantwoordelijk voor het functioneren van de RvB en legt daarover
verantwoording af aan de raad van toezicht via diens voorzitter. De verdeling van de aandachtsgebieden
binnen de RvB vindt plaats volgens lijnen die dwars door de organisatie lopen. Ze bevorderen de
samenwerking sluiten aan op de competenties van de leden van de raad van bestuur. De taakverdeling is
nader uitgewerkt in het document Portefeuilleverdeling raad van bestuur.
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De RvB neemt zijn besluiten in een bestuursvergadering en deze worden in notulen vastgelegd. Besluiten
worden gezamenlijk gedragen. Bij de besluitvorming wordt consensus tussen de bestuurders nagestreefd.
Wanneer er geen consensus wordt bereikt heeft, de voorzitter het recht en de plicht een beslissing te
nemen. In 2018 heeft de voorzitter geen gebruik hoeven maken van dit recht zelfstandig besluiten te nemen.
In het Reglement raad van bestuur en het Informatieprotocol raad van toezicht zijn de afspraken opgenomen
over het verstrekken van informatie tussen raad van bestuur en raad van toezicht.
Samenstelling raad van bestuur
De raad van bestuur van bestaat per ultimo 2018 uit een voorzitter en drie leden. De tabel vermeldt de
samenstelling en de nevenfuncties van de raad van bestuur per 31 december 2018.
Naam en functie
De heer mr. dr.
R.J. de Folter

Nevenfuncties voortkomend uit lidmaatschap RvB
- Bestuurder Bethesda Holding BV
- Bestuurder Treant Participaties B.V.

Voorzitter RvB a.i.
De heer drs.
J.P. van Beers
De heer drs. M. Dam

- Bestuurder Bethesda Holding BV
- Bestuurder Treant Participaties B.V
- Bestuurder Bethesda Holding BV
- Bestuurder Treant Participaties B.V.
De heer drs.
- Bestuurder Bethesda Holding BV
D.B.N. Post
- Bestuurder Treant Participaties B.V.
18. Samenstelling en nevenfuncties raad van bestuur

Overige nevenfuncties
- Vicevoorzitter raad van toezicht
Rode Kruis Ziekenhuis
- Voorzitter raad van toezicht GAZO
- Voorzitter WMO adviesraad
- Lid raad van commissarissen
Stichting Antares

(Schijn) van onverenigbaarheid van belangen
In het Reglement raad van bestuur is opgenomen dat het functioneren van de raad van bestuur wordt
gekenmerkt door integriteit en evenwichtigheid in de afweging van alle betrokken belangen. Dit betekent dat
een lid van de RvB bij de uitvoering van zijn functie geen enkel ander belang dient dan het belang van
Treant. Wanneer er tegenstrijdige belangen worden voorzien, dient dit besproken te worden met de raad van
toezicht. De nevenfuncties van de bestuursleden zijn goedgekeurd door de raad van toezicht. Er is een
maximering van het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies op grond van de Wet bestuur en
toezicht. Geen van de leden van RvB overschrijdt het maximum aantal toegestane functies.
Bezoldiging
De bezoldiging van de raad van bestuur is conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (klasse V). Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht en in
overeenstemming met de wettelijke vereisten vermeld in de jaarrekening. Het besluit van de RvT over de
arbeidsvoorwaarden van de leden RvB wordt voorbereid door de remuneratiecommissie van de RvT.
Zorgbrede Governancecode
Treant Zorggroep werkt volgens de Zorgbrede Governancecode 2017 en gaat daarbij uit van het 'pas toe of
leg uit beginsel'. Dit betekent dat de bepalingen uit deze code worden toegepast of - waar dit niet gebeurt - in
de jaarlijkse verantwoording gemotiveerd wordt uitgelegd waarom is afgeweken. De Governancecode is
vertaald naar de statuten, reglementen en andere relevante regelingen binnen Treant Zorggroep.
Klokkenluidersregeling
Treant kent een klokkenluidersregeling conform artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode. Een en
ander is geregeld volgens het ‘Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg’. Er is binnen Treant
een vertrouwenspersoon aangesteld. In 2018 zijn er geen meldingen gedaan uit hoofde van de
klokkenluidersregeling.
Toezicht IGJ
Het geïntensiveerde toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is in 2018 beëindigd. Dit
maakte de IGJ bekend in het jaargesprek met Treant. Dit betekent dat weer de reguliere kaders voor toezicht
in de zorg gelden. Dezelfde kaders dus als voor alle andere ziekenhuizen. De IGJ gaf in het gesprek aan dat
Treant zich op de drie ziekenhuislocaties houdt aan de landelijke afspraken over patiëntveiligheid.
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4.3.

Medezeggenschap

4.3.1 Medische staf cure
Hier wordt nader ingegaan op de relatie medische staf en raad van bestuur, kwaliteit en onderwijs.
Relatie medische staf en raad van bestuur
In 2017 hebben de leden van de VMS, VMSD en de coöperatie MSN NON ingestemd met het voornemen te
integreren tot het Medische Specialisten Collectief Treant (MSCT) en het instellen van een gezamenlijk
bestuur. In 2018 is deze integratie verder uitgewerkt en zijn de laatste formele juridische stappen gezet en is
per 1 juli 2018 de oprichting van het Medische Specialisten Collectief Treant een feit!
Bij het MSCT zijn alle medisch specialisten en statutair daarmee gelijkgestelden aangesloten die werkzaam
zijn binnen Treant. Zij werken in vrije vestiging of in loondienstverband van Laboris Medici BV dat deel
uitmaakt van de coöperatie; ook waarnemende specialisten werken via het MSCT bij Treant. Alle leden
hebben via het bepaalde in de statuten inbreng en zeggenschap in het MSCT en worden vertegenwoordigd
via het bestuur van het MSCT.
De afspraken tussen Treant en het MSCT zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast
geldt voor de hele medische staf dat afspraken over kwaliteit en veiligheid, die tot nu toe waren geregeld in
de AMS, Document Medische Staf, de Individuele Samenwerkingsovereenkomst en Waarneemovereenkomst, nu zijn vastgelegd in een Individuele Samenwerkingsovereenkomst tussen het MSCT, Treant
en de medisch specialist en daarmee gelijkgestelden.
De RvB en het MSCT-bestuur hebben de volgende overlegmomenten.
Overleg
Bestuur MSCT en
raad van toezicht

Beleidsraad

Doel overleg
Informeren actuele en toekomstige
zaken; beslissen waarover de staf
advies dient te geven en waarover
de staf geïnformeerd moet worden.
Afstemming, advisering en
visievorming

Bedrijfsvoeringsoverleg

Afstemming financiële en facilitaire
zaken

Voorzittersoverleg
informeel
Managementteam

Informatie-uitwisseling, afstemming

Aanwezigen
Raad van toezicht, raad van bestuur,
bestuur MSCT, directeur MSCT

Frequentie
1x per jaar

RvB, secretaris RvB, bestuur MSCT,
directeur MSCT, bestuurssecretaris
MSCT, secretaresse RvB
CEO, CFO, manager Financiën en
vanuit het MSCT de voorzitter,
vicevoorzitter, penningmeester,
directeur, vertegenwoordiger
verkoopteam
Voorzitter MSCT en voorzitter RvB

1x per
2 weken

Afstemming, informatie-uitwisseling

Bestuur MSCT, directeur MSCT, MT,
RvB, secretaris RvB, secretaresse RvB
19. Bestuurlijke overlegvormen RvB en het MSCT-bestuur

1x per
2 weken

wekelijks
1x per
4 weken

IFMS en GFMS
In het Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS) werken de medisch specialisten individueel aan
persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dit wordt ondersteund door feedback van directe collega’s en/of
samenwerkingspartners. In 24 maanden moet een specialist aan minimaal één gesprek hebben
deelgenomen. Het Groeps Functioneren Medisch Specialisten (GFMS) is gericht op de ontwikkeling en
kwaliteitsverbetering binnen de vakgroepen.
In 2018 zijn tien groepstrajecten Treantbreed gestart:
 Anesthesie
 Klinische chemie
 Arts
 Oogheelkunde
microbiologen
 Orthopedie
 Intensivisten
 Pathologie





Radiologie
SEH
Urologie

Deelname IFMS-traject
Deelname 2018 en 2017
Totaal aantal specialisten
255
Totale deelname
166
% deelname
65%
Deelname GFMS-traject
Deelname 2018
Totale deelname vakgroepen
10 met 40 deelnemende specialisten
20. Deelname IFMS en GFMS medisch specialisten

Deelname 2017 en 2016
258
242
94%
Deelname 2017
2 met 43 deelnemende specialisten

In deze periode is overgegaan van IFMS naar GFMS. Hierdoor lijkt het percentage van 65% over 2 jaar laag.
In 2019 gaan alle vakgroepen over GFMS.
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Visitaties
Vakgroepen worden regelmatig vakinhoudelijk getoetst met visitaties door wetenschappelijke
beroepsverenigingen. De visitatierapporten worden ter beschikking gesteld aan de raad van bestuur en het
bestuur MSCT. De uit de visitaties voortgekomen verbeterpunten zijn belegd bij de vakgroepen en het
verantwoordelijk management. In 2018 zijn de volgende vakgroepen per locatie gevisiteerd:
 Anesthesie in Scheper
 Cardiologie in Refaja
 Dermatologie
 Gynaecologie in

Bethesda

 Interne geneeskunde,

 Medische psychologie
Scheper en Bethesda en  Neurologie
opleidingsvisitatie
 Radiologie
 KNO
 Reumatologie in Refaja
 Longgeneeskunde
en Bethesda

 Revalidatie
 Urologie in Bethesda

en Refaja

Overige kwaliteitsaspecten
Bij signalen die betrekking hebben op de kwaliteit van het functioneren van de medisch specialist en die niet
genegeerd kunnen worden, maar waarvoor het Reglement Functioneringsvraag een stap te ver lijkt, start de
procedure Soft Signs. Deze procedure is herzien in 2018 en is een richtlijn voor de vakgroep en de medisch
manager en het MSCT-bestuur hoe om te gaan met signalen en klachten met betrekking tot knelpunten in
het functioneren van een medisch specialist.
Het Reglement Mogelijk Disfunctionerend Medisch Specialist is in 2018 herzien op aanbevelingen uit het
Visiedocument en de manier waarop medisch specialisten zijn georganiseerd binnen de medische staf. Ook
de integratie tot het MSCT is aanleiding geweest om het reglement aan te passen.
Het ‘Peer Support’ programma is uitgebreid in 2018. Het MSCT heeft zeven stafleden laten opgeleid voor dit
programma, naast de zeven stafleden die al eerder zijn opgeleid. Doel is om collega’s op te vangen na
ernstige gebeurtenissen. Hiermee wordt aandacht besteed aan wat wel de ‘second victim’ genoemd wordt.
De invoering van het KNMG Kwaliteitskader is verder uitgewerkt. Dit kader bevat aanbevelingen voor het
bevorderen, borgen en verantwoorden van kwaliteit van medische zorg. Het geeft artsen en
wetenschappelijke verenigingen een totaaloverzicht van de gangbare kwaliteitseisen. Het kwaliteitskader is
in juni 2018 uitgezet onder de leden van de medische staf.
Instroom medisch specialisten
De RvB en het MSCT-bestuur hechten aan een zorgvuldige instroom van nieuwe medisch specialisten. De
bestaande Regeling Instroom Medisch Specialisten wordt in 2019 aangepast aan de MSCT-organisatie.
Wetenschappelijk onderzoek
Bij Treant is veel ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft commerciële studies, waarbij patiënten
geïncludeerd worden binnen Treant en de verdere verwerking van gegevens door derden plaatsvindt.
Daarnaast gaat het om onderzoeker-geïnitieerd onderzoek, uitgevoerd door studenten, coassistenten, artsassistenten, verpleegkundig specialisten, physician assistants en medisch specialisten. Door een goed
opgezet en uitgevoerd onderzoek wordt het mogelijk:
•de kwaliteit van de zorg binnen Treant te evalueren en te verbeteren;
•innovatie van de zorg te realiseren op basis van wetenschappelijk bewijs;
•opleidingen, waar wetenschappelijk onderzoek steeds belangrijker wordt, te profileren en te behouden.
Het Research Bureau ondersteunt en adviseert de onderzoekers bij alle facetten van onderzoekergeïnitieerd onderzoek. Sinds het ontstaan van het Research Bureau is het aantal onderzoeker-geïnitieerde
onderzoeken toegenomen, zowel op medisch, paramedisch als verpleegkundig gebied. Daarbij wordt veel
aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderzoek. Op de website van Treant (bij werken-leren/research)
is meer informatie te vinden over de ondersteuningsmogelijkheden en de wetenschappelijke publicaties,
waaraan onze specialisten, arts-assistenten en geneeskundestudenten de afgelopen jaren hebben
bijgedragen met als opgegeven affiliatie Treant Zorggroep (ziekenhuislocatie Scheper, Bethesda of Refaja).
Voordat een medisch wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd mag worden, is toestemming van de raad van
bestuur nodig. Zowel het WMO-plichtige als het niet WMO-plichtige onderzoek, inclusief onderzoek dat in het
kader van een opleiding wordt verricht, moet vooraf aangemeld worden bij het Research Bureau/ Bureau
Medische Opleidingen. De RvB baseert haar besluit om al dan niet met de uitvoering van een onderzoek in
te stemmen op het advies dat voortkomt uit een intern beoordelingstraject. Er is een procedure voor het
beoordelen van medisch wetenschappelijk onderzoek en het geven van toestemming voor de uitvoering. Op
iProva staat een overzicht van de onderzoeken die worden uitgevoerd binnen Treant Zorggroep
Masterfase basiscurriculum geneeskunde en medische vervolgopleidingen
Als Teaching Hospital neemt Treant deel aan diverse geneeskundige en postacademische opleidingen. De
coördinatie ligt bij de Centrale Opleidingscommissie en Bureau Medische Opleidingen. In 2018 betreft het
coassistentschappen in het vijfde studiejaar geneeskunde, semiarts- en wetenschappelijke stages zesde
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studiejaar geneeskunde, vervolgopleiding Heelkunde, vervolgopleiding Interne Geneeskunde,
vervolgopleiding Ouderengeneeskunde, vervolgopleiding Arts Verstandelijk Gehandicapten en de opleiding
Klinisch Psycholoog. Specialisten investeren tijd en aandacht in het opleiden van coassistenten. Huisartsen
in opleiding (HAIO) kunnen op de spoedeisende hulp een deel van hun opleiding volgen. Ook andere
beroepsgroepen (verpleegkundig specialisten, physician assistants, verloskundigen en verpleegkundigen)
kunnen (een deel van) hun opleiding volgen en/of stage lopen.
Op locatie Refaja wordt een bijdrage geleverd aan de opleiding Geneeskunde door het bieden van
stageplaatsen aan coassistenten in Masterjaar 1 en 3 en voor de opleiding tot huisarts.
Treant heeft opleidingsplaatsen voor Interne Geneeskunde op locatie Scheper. In september 2018 is de
opleiding Interne Geneeskunde gevisiteerd en is de erkenning met vijf jaar verlengd.
Voor de Cardiologie is in 2018 een opleidingserkenning goedgekeurd. In 2019 vindt visitatie plaats.
Samenwerking huisartsen en verwijzers
In 2018 is de visie geformuleerd voor de transmurale samenwerking in Drenthe en Zuidoost Groningen.
Vanuit het gezamenlijk perspectief om kwalitatief hoogwaardige zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te
leveren, spelen de drie transmuraal coördinatoren (TC) een belangrijke rol. Zij hebben als doel om
verbinding te leggen en te behouden tussen huisartsen en specialisten aangaande optimale samenwerking,
zodat kwalitatief hoogwaardige zorg voor de patiënt in de regio gewaarborgd is. Uitgangspunt hierbij is:
gezamenlijke werkafspraken vragen om een gezamenlijke visie.
Het Transmuraal Coördinatie Centrum Treant (TCCT) staat onder contract van Treant en de Huisartsenzorg
Drenthe (HZD). De onafhankelijke positie van de TC wordt hierdoor bewaakt en hun aanstelling gebeurt
gezamenlijk. Deze nieuwe bestuurlijke overlegvorm zoekt in 2019 verder naar oplossingen voor frictiepunten,
zoals op het gebied van de transmurale ICT-systemen. De uitkomst van het kernteam over de toekomst van
de zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen wordt een belangrijk gespreksonderwerp.
In 2018 heeft het TCCT heeft meegewerkt aan de huisartsenenquête. Voor visitaties van de vakgroepen
verzamelt het TCCT de benodigde feedback. Er is inzicht gegeven en input gevraagd voor de
totstandkoming van VIPP. Enig oponthoud in de revisie van werkafspraken en verlaging van deelname aan
transmurale bijeenkomsten is veroorzaakt door de dynamiek rond personele tekorten in vakgroepen en de
gevolgen daarvan.
Transmuraal Treant is het kwartaalmagazine voor de eerste- en tweedelijns zorgverleners in het
verzorgingsgebied met nieuws en achtergronden vanuit het totale werkgebied Treant. Daarnaast verschijnt
er maandelijks een digitale nieuwsbrief met kort actueel organisatorisch en transmuraal nieuws.
Huisartsentevredenheidonderzoek
Het onderzoek naar de tevredenheid onder huisartsen over de samenwerking op het gebied van de
patiëntenzorg in het ruime verzorgingsgebied van de drie ziekenhuislocaties is in 2018 uitgevoerd. De
methodiek die hierbij is aangewend kwam overeen met vergelijkbare onderzoeken in Hoogeveen in 2008 en
2012. Het onderzoek was een gezamenlijke opdracht van de raad van bestuur, de medische staf en de
huisartsen van het Transmuraal Coördinatie Centrum. Veel huisartsen hebben de vragenlijst ingevuld.
Vervolgens hebben gesprekken plaatsgevonden in de huisartsenpraktijken over de bevindingen. Dankzij de
uitkomsten van het onderzoek en de dialooggesprekken is bekend welke zaken kunnen verbeteren.
Elke vakgroep heeft de algemene en de eigen specifieke resultaten ontvangen. Op verzoek van de raad van
bestuur en het MSCT-bestuur worden de uitkomsten in de vakgroep besproken, verbeterpunten opgesteld
en verwerkt in het vakgroepjaarplan 2019. Het onderzoek heeft ook organisatorische verbeterpunten
opgeleverd die zijn teruggekoppeld aan de raad van bestuur.
De terugkoppeling aan alle huisartsen heeft plaatsgevonden door middel van een infographic waarin de
belangrijkste conclusies uit de enquête zijn weergegeven. Op verzoek van de HAGRO Hoogeveen heeft een
mondelinge terugkoppeling plaats gevonden in hun bijeenkomst over de uitkomsten en adviezen.
Diagnostisch Toets Overleg (DTO)
Het DTO is een goed voorbeeld van zinnige en zuinige zorg. Als uitkomst van de data-analyses op het
gebied van regionale patiëntenstromen en marktaandelen per vakgroep is een model ontwikkeld om de
aanvraag voor aanvullend medisch diagnostisch onderzoek van huisartsen te analyseren. Het is een initiatief
van het centrum voor data-analyse, vertegenwoordigers van het KCL, de Radiologie en de transmuraal
coördinatoren. Het resultaat is als benchmark-informatie aangeboden aan diverse huisartspraktijken. In
overleg met het Transmuraal Coördinatie Centrum is het besluit genomen in 2018 een pilot te doen in de
huisartsenpraktijk Zuidwolde. De uitkomsten worden verwerkt in de huisartsprotocollen. De methodiek van
het DTO wordt in 2019 opgenomen in het jaarplan van de KCL en de Radiologie.
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4.3.2 Medische staf care
Medisch beleid
Het medisch beleid care geldt voor cliënten, die medische zorg krijgen van de specialisten
ouderengeneeskunde. Het betreft alle afspraken die de specialist maakt over de medische zorg, zoals
onderzoek naar medische aandoeningen, medische behandelingen, verwijzing naar paramedici en
doorverwijzing naar specialisten in het ziekenhuis. Ook worden diverse ethische onderwerpen beschreven.
De vakgroep Ouderengeneeskunde bestaat uit elf specialisten ouderengeneeskunde, waarvan er drie ook
opleider zijn. Er zijn twee BOPZ-artsen. Daarnaast zijn er drie specialisten ouderengeneeskunde in opleiding
werkzaam, drie basisartsen, twee huisartsen, een verpleegkundig specialist en twee physician assistants en
zowel een verpleegkundig specialist als een physician assistant in opleiding. Elk kwartaal is een huisarts in
opleiding werkzaam en daarnaast regelmatig coassistenten.
Enkele specialisten ouderengeneeskunde hebben een kaderopleiding gevolgd. Er is één kaderarts specialist
ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Er zijn twee kaderartsen geriatrische revalidatie en één kaderarts
psychogeriatrie. Daarnaast hebben of volgen de opleiders de Kaderopleiding tot opleider. Een afgevaardigde
van de vakgroep neemt deel aan het afstemmingsoverleg met managers en raad van bestuur. Een ander lid
van de vakgroep neemt deel aan de vergaderingen van het MSCT.
4.3.1 Medische ethiek
Treant Ziekenhuiszorg
Het Medisch Ethisch Beleidskader beschrijft het medisch ethisch beleid, waarbinnen zorgverlening in Treant
plaatsvindt. De Medisch Ethische Commissie functioneert als adviesorgaan voor de raad van bestuur en
ondersteunt de raad van bestuur, de managers en medewerkers bij medisch ethische aangelegenheden en
begeleidt het invoeren van Moreel Beraad op afdelingen. De commissie bestaat uit medisch specialisten,
verpleegkundigen, een paramedicus, geestelijk verzorger, apotheker, jurist, medewerker Bureau Kwaliteit en
Veiligheid, arts uit het verzorgingsgebied en een vertegenwoordiger van de Cliëntenraad.
De doelstelling van de commissie is het vertalen van medisch ethische vraagstukken van beleid naar praktijk
en andersom een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg. De commissie bevordert kennis en
vaardigheden over medisch-ethische aangelegenheden door het bespreken van casuïstiek als: mogen
kinderen tegen houden dat vader (CVA-patiënt) naar huis gaat, omdat zij de zorg niet aan kunnen? Mogen
mensen met een kinderwens via de huisarts hun DNA laten testen op de kans op een zeer ernstige erfelijke
ziekte bij hun toekomstige kind? Moet ik kwetsbare patiënten verzorgen door zoveel mogelijk van hen over te
nemen of laat ik hen meer in hun waarde door hen zoveel mogelijk zelf te laten doen?
De commissie heeft het MSCT geadviseerd over het stellen van de vraag naar niet-reanimeren.
Treant Care
In 2018 is de Commissie Moreel Beraad van start gegaan om het houden van moreel beraden in de care te
stroomlijnen en te implementeren. De Commissie Moreel Beraad is in 2018 twee keer bij elkaar gekomen.
Onder de Commissie Moreel Beraad vallen drie intervisiegroepen, die ook van start zijn gegaan. Iedere
intervisiegroep heeft een regio als aandachtsgebied voor het houden van moreel beraden. In de
intervisiegroepen zijn de ervaringen gedeeld en organisatorische zaken op elkaar afgestemd.
De coördinatoren koppelden in de Commissie Moreel Beraad de gegevens van de gehouden moreel
beraden terug, evenals de plannen, ideeën en werkwijze van de intervisiegroepen. In 2019 wordt het
beleidsdocument Moreel Beraad geactualiseerd.
Vanuit de Commissie is een flyer ‘Moreel Beraad’ ontworpen en verspreid over alle carelocaties.
4.3.2 Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR)
De Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) is samengesteld vanuit de beroepsgroepen
verzorgenden en verpleegkundigen. De VVAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van
bestuur over de beroepsinhoud van verzorgenden en verpleegkundigen. De adviezen richten zich in ieder
geval op de thema's leiderschap, professionaliteit en scholing. De VVAR heeft als doel verzorgenden en
verpleegkundigen meer verantwoordelijk te laten zijn voor hun vak. Trots is hierbij het sleutelwoord! Trots op
je vak, op jezelf en op je collega's.
Er wordt iedere twee weken vergaderd op wisselende care- en curelocaties van Treant. De VVAR heeft
structureel overleg met de RvB, het MSCT, ondernemingsraden, cliëntenraden, stafmedewerkers, Bureau
Kwaliteit en Veiligheid en Opleidingen op thema’s waar het elkaar inhoudelijk raakt.
De VVAR bestaat uit negen leden en een secretaresse. De VVAR heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit
een voorzitter en vicevoorzitter
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De RvB heeft het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van de VVAR vastgesteld over de focus en richting van
de VVAR. Ook heeft de RvB de door de VVAR geformuleerde visie op verplegen en verzorgen vastgesteld.
De beroepscodes van beroepsverenigingen, de gedragscode van Treant Zorggroep en de uitgangspunten
voor Excellente Zorg zijn de uitgangspunten voor het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden.
Kernpunten van de verpleegkundige en verzorgende zorg binnen Treant zijn vakbekwaamheid,
samenwerken, leiderschap, zeggenschap over de beroepsuitoefening, opleidingsmogelijkheden, voldoende
personeel en een patiëntgerichte zorgcultuur.
De VVAR heeft bij de raad van bestuur gepleit voor een meer proactieve inzet van het BOT, die ertoe leidt
dat medewerkers zich na een traumatische gebeurtenis meer gesteund voelen en zich mogelijk minder snel
ziek melden. De RvB vindt dat het BOT bij iedere calamiteit of traumatische gebeurtenis een rol moet spelen.
Voor de RvB is dit reden de afspraken over de inzet van het BOT en de taken en verantwoordelijkheden van
hoofden en managers nogmaals onder de aandacht van betrokkenen te brengen.
Behandelde adviesaanvragen VvAR
Voordracht directie care
Voordracht nieuwe leden RvT
Voordracht CEO
Concentratie acute verloskunde /kindergeneeskunde
Inzet Bedrijfsopvangteam (BOT)
Inzet verpleegkundig beraad
Voordracht CFO
Registratielast verminderen
21. Adviezen van de VVAR

Inhoudelijk overleg
Jaarplan VVAR 2018
Regiovisie
Van Rijn gelden
(Ont)regel de zorg
Professionalisering
Zelforganisatie
Project aantrekkelijke werkgeverschap en gastvrijheid

4.3.3 Ondernemingsraad
Er zijn twee ondernemingsraden, te weten:
 Ondernemingsraad Cure en Ondersteunende Diensten (OD) bestaat uit veertien leden binnen de kiesgroep
cure en vijf leden binnen de kiesgroep ondersteunende diensten;
 Ondernemingsraad Care bestaat uit zes leden vanuit de kiesgroep regio Hoogeveen en elf leden vanuit
regio Emmen.
De ondernemingsraden zijn overlegpartner van de raad van bestuur. Voor Treantbrede onderwerpen komen
de ondernemingsraden vierwekelijks samen in een platform, dat fungeert als een overleg- en discussieorgaan zonder formele bevoegdheid. De ondernemingsraden geven afzonderlijk advies en instemming.
Overleg, instemming en advies Ondernemingsraad Cure & OD
OR Cure en OD heeft één keer per vier weken overleg met de raad van bestuur en manager PO&O. In elke
overlegvergadering wordt de organisatorische en financiële situatie van Treant besproken. Onderstaande
instemming- en adviesaanvragen zijn door de OR in 2018 in behandeling genomen.
Instemming
Inhoudelijk overleg
Regeling beperking reiskostenvergoeding en
Dienstenstructuur meerdere afdelingen
instellingsregeling reis- en verblijfkosten (2x)
Ombuigingsvoorstellen / ombuigingskalender
Regeling inzet op andere locatie en/of werkplek (2x)
Aanstellen preventiemedewerker
Vergoeding registratie kwaliteitsregistratie en
Diverse e-learningmodules
contributie beroepsvereniging
Gastvrijheid en aantrekkelijk werkgeverschap
Schoeiselbeleid
Rapportages over informatiebeveiliging en privacy
Klachtenregeling patiënt en cliënt
Verkeerslichtrapportages programmabureau
Strategisch ontwikkelplan Treant Zorggroep 2018-2020 Verzuim cijfers en verzuimanalyses
Verlenging contract Schreuderarbo
Regiovisie en kernteam
Beleid veilige naaldsystemen
Aanscherpen visie Treant Zorggroep
Inspiratiebrief 2019
Achterwacht SEH en AZA locatie Refaja
Voordracht lid Commissie Sociale Begeleiding
Jaarverslag en jaarrekening Treant Zorggroep 2017
Centralisatie opname- en OK planning (COOP)
Advies
Analyse petitie vakbonden
Concentratie klinische kindergeneeskunde en klinische Participatiewet
verloskunde
Buitenpoli Veendam
Werving en selectie CFO
Dialyse Kliniek Noord
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Ombuigingsvoorstellen: fase 1, 2 en 3
Werving leden raad van toezicht
Wasproces dienstkleding ziekenhuislocaties
Harmoniseren van opleidingen, trainingen en
oefeningen BHV
Roomservice locatie Refaja
Functie huis ICT
Werving en selectie CEO
Vorming MSCT
Oprichting Coöperatie Pathologie Netwerk Noord
Nederland

Generatiebeleid
Management Development programma
Bedrijfssport Treant Zorggroep
Overzichten te verwachten advies- en instemmingsaanvragen
Herinrichting functiecentrum (portefeuille 7)
Participatief bestuursmodel
Inrichting poliklinieken
Stagereglement
Bemensing SEH
Begroting Treant Zorggroep 2019
Jaarplan Treant Zorggroep 2019
Evaluatie arbodienstverlening
Medewerkersonderzoek 2018
Qmentum

22. Instemming en advies OR Cure en OD

Overleg, instemming en advies Ondernemingsraad Care
OR Care heeft in 2018 dertien maal overleg gevoerd met de raad van bestuur en manager PO&O. Vaste
agendapunten zijn strategievorming Treant Care, regiovisie en financiën.
De volgende instemming- en adviesaanvragen zijn behandeld.
Instemming
Schoeiselbeleid
Vergoeding kwaliteitsregister en contributie
beroepsvereniging
Inzet op een andere werkplek
Reis- en verblijfkosten
Strategisch ontwikkelingsplan
Kaderovereenkomst werktijden
Verlenging contract Schreuderarbo
Beleid veilige naalden

Inhoudelijk overleg
Aantrekkelijk werkgeverschap
Maandrapporten financiën
Werven bestuurders
Herinrichting locatie Veltman
Raad van toezicht
Programmabureau
Ombuigingen
Facilitair adviseur
Profiel RvT en vacatures
Programmabureau
Kaderbrief 2019: inspiratiebrief
Regieverpleegkundige
Waardigheid en trots
MSCT
Evaluatie arbodienstverlening Schreuderarbo
Overleg vakbonden
Jaarverslag 2017 en jaarrekening 2017
23. Instemming en advies OR Care

Advies
BHV
Zelforganisatie
Klachtenregeling cliënt/patiënt
Quickscan zorg
Quickscan facilitair
Leefmilieus Veltman
Benoeming bestuurder CFO
Herinrichting structuur care
MSCT
Aanpassing functiehuis ICT
Benoeming CEO
Participatiewet
Lange termijn huisvestingplan (LTHP)
Tussentijdse verkiezingen OR
PID strategie
Petitie vakbonden
Functiehuis care
MD-traject
Transitiemanager
Gastvrijheid
Jaarplan 2019 en opdracht management
Strategie Treant Care
Verzuimanalyse/arbodienst
Managementstructuur
Kanteling werktijden
Begroting 2019
Jaarplannen en stand van zaken care regio’s
Regiovisie/Kernteam

4.3.4 Cliëntenraad
De status van de cliëntenraad (CR) is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Wmcz). Doel van de wet is het bevorderen van medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen. De wet
geeft de CR onder meer de bevoegdheid van informatie- en (verzwaard) adviesrecht. Binnen Treant hebben
de cliëntenraden de taak binnen de doelstellingen van de organisatie de gemeenschappelijke belangen van
cliënten te behartigen. De raad van bestuur is gesprekspartner voor de cliëntenraad.
CR Treant Ziekenhuiszorg (CR Cure)
Sinds april 2018 is de structuur van de cliëntenmedezeggenschap gewijzigd. De drie lokale adviesraden en
de vier werkgroepen zijn opgeheven en de CR Cure is uitgebreid van zes naar negen leden. De CR Cure
heeft speerpunten benoemd waaraan zij specifieke aandacht geeft. Deze speerpunten zijn in vijf
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portefeuilles verdeeld onder de leden. De portefeuilles zijn: Communicatie & Externe Relaties, Financiën,
Ketenzorg, Kwaliteit & Veiligheid en Patiëntgerichtheid.
De CR vergadert doorgaans iedere vijf weken. Daarnaast is er zeven keer per jaar een overlegvergadering
met de raad van bestuur. Het dagelijks bestuur voert periodiek agendaoverleg met de secretaris raad van
bestuur. Het dagelijks bestuur van de CR nam in het najaar deel aan het halfjaarlijks overleg met de raad
van bestuur en de raad van toezicht.
CCR Care
Voor de zeventien carelocaties zijn er vijftien lokale cliëntenraden, verspreid over de vier regio’s. Daarnaast
is er één centrale cliëntenraad (CCR), die bestaat uit vertegenwoordigers van deze lokale raden. De CCR
Care bestaat uit 13 leden en vergadert één keer per maand. Daarnaast wordt periodiek overleg gevoerd met
de raad van bestuur: één keer per maand een overlegvergadering met de CCR Care en één keer per maand
agendaoverleg door een delegatie van het dagelijks bestuur van de CCR Care met de raad van bestuur.
De CCR Care heeft speerpunten benoemd waaraan zij specifieke aandacht gaat geven. Deze speerpunten
zijn opgedeeld in vijf commissies. De leden van de CCR Care hebben ieder zitting in één dan wel meerdere
commissie(s). Daarnaast nemen ook de leden van de lokale cliëntenraden zitting in de commissies.
CR Cure en CCR Care
De CR Cure en de CCR Care zoeken de verbinding met elkaar zowel bij informatie-uitwisseling als
gezamenlijke advisering. Door de cliëntenraden is een gezamenlijke themabijeenkomst georganiseerd met
het thema ‘Samen werken aan samenwerken’. Het doel hiervan is een gezamenlijk leermoment te hebben
en daardoor de kwaliteit van zorg te verbeteren.
In het voorjaar heeft de CR Cure en de CCR Care met overige interne stakeholders een bijeenkomst met de
leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht gehad over de (concept) regiovisie.
Adviezen
In de tabel zijn de adviezen vermeld die de cliëntenraden hebben uitgebracht aan de RvB en RvT.
Cliëntenraad
CR Cure

Ongevraagd

CCR Care

Gezamenlijk advies CR Cure en CCR Care

Onderwerp
Ombuigingen respectievelijk fase 1, fase 2 en fase 3
Procedure werving en selectie leden RvT
Algemeen profiel raad van toezicht en aandachtspunten vacatures
Concentratie Klinische Verloskunde en Klinische Kindergeneeskunde
Afschaffing lectuur wachtkamers
Klachtenrapportage 2017
VHR jaarverslag 2017
Nachtelijke parkeertarieven
Benchmark en proefaudits
Concept regiovisie en toekomstplan zorg
BHV Beleidsplan
Zelforganisatie Care
Kwaliteitsplan 2018
Procedure werving en selectie leden RvT
Algemeen profiel raad van toezicht en aandachtspunten vacatures
Mond- en voetzorg
Herinrichting Care
Benoeming directeuren Care
Kwaliteitsplan 2019
(Herziene) Klachtenregeling cliënten/patiënten
MSCT (samen met OR Care en OR Cure & OD)
Benoeming CFO ad interim
Benoeming vicevoorzitter en lid RvT
Benoeming voorzitter RvB ad interim

24. Adviezen cliëntenraden

Daarnaast heeft de raad van bestuur inhoudelijk onderwerpen besproken met de CR Cure zoals basis op
orde, zorgcontractering, toegangs- en wachttijden, gastvrijheid en aantrekkelijk werkgeverschap,
VIPP/Patiëntenportaal, de gevolgen van de concentratie en stroomlijning van zorg.
Met CCR Care zijn onderwerpen besproken zoals de voortgang van het Strategietraject Care, de evaluatie
over de cliëntenmedezeggenschap Care, de zorgen van de CCR Care over de financiële prestaties van het
ziekenhuis en de invulling van de verbinding care-cure.
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5.

Beleid, inspanningen en prestaties

5.1.
Missie, visie en kernwaarden
De missie, visie en kernwaarden vormen de uitgangspunten voor de positionering van Treant Zorggroep.
We geven hier zodanig vorm aan dat we onze positie in de regio waarmaken en/of ons onderscheiden ten
opzicht van de concurrenten.
 Missie: Als zorggroep willen we de 300.000 inwoners in onze regio een volwaardig zorgaanbod
(ouderenzorg, verpleeghuiszorg, en ziekenhuiszorg) aanbieden. Zorg die naadloos aansluit bij hun
behoeften en wensen. Zorg die bereikbaar, veilig en betaalbaar is.
 Visie: We zien de inwoner als middelpunt van ons handelen en een zorgvuldige beantwoording van diens
zorgvraag als onze verantwoordelijkheid. We vormen daartoe samen met zorgverzekeraars, gemeentes,
huisartsen, verloskundigen en alle andere zorgverleners een zorgnetwerk. En we organiseren samen de
zorg: veilig, kwalitatief goed, efficiënt en vertrouwd, om de inwoners van de regio heen. Zo dicht mogelijk
bij huis als het kan en verder weg als dat nodig is.
 Kernwaarden: duidelijk, ondernemend en betrokken. Dit vormt de leidraad voor ons handelen.
Sinds 2017 is de gedragscode voor medewerkers vastgesteld en geïntroduceerd. Hierin zijn onze
kernwaarden ‘betrokken, ondernemend en duidelijk’ leidend en staan er vier gedragsafspraken centraal.
Daar heeft iedereen die bij Treant werkt zich aan te houden. Ze zijn dus niet vrijblijvend. Onze patiënten en
bewoners kunnen niet altijd beoordelen of je je werk goed doet, maar wel of je aardig en zorgzaam was. Een
veilig en prettig gevoel helpt ook bij het genezingsproces. In het ziekenhuis is de gedragscode voor
patiënten en bezoekers vastgesteld, die aansluit bij de gedragscode voor medewerkers.
Aansluitend en ter ondersteuning van de gedragscode heeft de raad van bestuur in 2017 de stuurgroep
Gastvrijheid ingesteld. De stuurgroep heeft in 2018 geïnventariseerd wat de cliëntwensen zijn. Ook is een
nulmeting gedaan op basis waarvan wordt bepaald wat de verdere aanpak, scholing, etc. op het gebied van
gastvrijheid moet zijn. De stuurgroep concludeert, dat binnen Treant op dit punt verbetering mogelijk is:
gastvrijheid moet meer dan nu het geval is integraal onderdeel worden van ons handelen.
De raad van bestuur heeft besloten het advies van de stuurgroep over te nemen om gastvrijheid ‘in te
vlechten’ in de staande organisatie. Daarbij wordt waar mogelijk aangesloten bij bestaande projecten. Ook
wordt gekeken voor welke onderdelen op korte termijn winst te behalen is. Het gaat bij dan onder meer om
zaken als kwaliteit en kosten van voeding, patiënten- en bewonersinformatie en een gastvrije omgeving.
5.2.
Besturingsfilosofie
Kernbegrippen van onze besturingsfilosofie zijn:
 In de cure is per medisch specialisme een resultaatverantwoordelijke eenheid met integraal management.
De RVE’s worden duaal en integraal geleid worden door een medisch manager en een manager
bedrijfsvoering. In de care zijn de RVE’s per regio georganiseerd met één medisch manager voor de
vakgroep specialisten ouderengeneeskunde. De RVE’s beslissen zelfstandig binnen de vastgestelde
kaders en zijn integraal verantwoordelijk voor de realisatie van hun doelstellingen, werkproces(sen), inzet
van medewerkers en middelen en voor de kwaliteit en organisatie van het zorgaanbod. Deze
verantwoordelijkheid vraagt om actieve betrokkenheid en participatie en leidt tot ondernemend gedrag.
 De RVE’s worden ondersteund en gefaciliteerd door de ondersteunende diensten, die hierin adviserend,
initiërend en faciliterend zijn.
 Ondernemerschap begint bij de cliënt en de zorgprofessional. Het bevordert de flexibiliteit en effectiviteit.
Leidinggevenden faciliteren hun medewerkers in het ondernemen. Initiatiefnemen wordt gestimuleerd.
Ondernemerschap kenmerkt zich naast een goede kwaliteit van de zorg, ook door een gezonde financiële
positie en inzicht in de tevredenheid van cliënten.
 Treant hanteert het INK-besturingsmodel, dat structuur geeft aan activiteiten en ondersteuning biedt in het
continu verbeteren en het kwaliteitsdenken en dat helpt bij het vaststellen van de resultaatgebieden in hun
onderlinge samenhang. In de rapportages zijn de productie- en financiële gegevens, de kwaliteitsindicatoren, personele gegevens en resultaten van alle overige gebieden opgenomen, waarvoor
doelstellingen zijn afgesproken.
5.3.
Beleids- en begrotingscyclus
De beleids- en begrotingscyclus is ingericht volgens de PDCA-cyclus. De te behalen resultaten worden
beschreven op basis van de resultaatgebieden uit het INK-model (A3 jaarplan).
Voor de PDCA-cyclus wordt de onderstaande fasering gehanteerd.
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 Voorjaarsconferentie: tegen de achtergrond van het strategisch meerjarenbeleid worden de voor het

komende jaar te hanteren uitgangspunten/kaders en de te leggen accenten bepaald en vervolgens
vastgelegd in de kaderbrief;
 Uitwerken jaarplannen en begroting: het in de kaderbrief geformuleerde is de basis voor het volgens de
INK-systematiek uit te werken jaarplan (A3-systematiek) en de bijbehorende begroting.
 Najaarsconferentie: jaarplannen en begroting worden besproken, waar nodig aangescherpt/bijgesteld en
vastgesteld;
 Bewaking voortgang en resultaten: in werkoverleggen en tertaalevaluaties wordt de voorgang van jaarplan
en exploitatie besproken en waar nodig afspraken gemaakt voor bijsturing.
In onderstaand figuur wordt de P&C-cyclus weergegeven.

25. De schematische weergave P&C-cyclus van Treant Zorggroep

5.4.
Landelijke en regionale ontwikkelingen
In het overzicht worden voorbeelden van de voor Treant relevante landelijke en regionale ontwikkelingen
weergegeven, die mede bepalend zijn voor het beleid van de zorggroep.
Treant staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Op landelijk niveau vragen vraagstukken als
decentralisatie, substitutie en kwaliteitseisen toenemend de aandacht van de organisatie. Ook de regionale
demografische ontwikkelingen zijn de komende jaren van grote invloed op de organisatie van de care én
cure. Denk maar aan de vergrijzing enerzijds en de ontgroening anderzijds. Ook de daarmee toenemende
arbeidsmarktschaarste is een bron van zorg. Meer specifiek is de niet aflatende financiële druk op Treant
Zorggroep en voorts moet op de voorzichtig opwaartse lijn van Kwaliteit&Veiligheid worden doorgepakt.
Landelijke en regionale ontwikkelingen – zorg, medewerkers, financiering en regelgeving
Meer samenwerking in de keten vanwege kostenbeheersing. Verschuiven van een gedeelte van laagcomplexe zorg
van de tweede lijn (ziekenhuis) naar de eerste lijn (huisarts) en nauwere samenwerking met de care wordt belangrijk.
Het aantal externe regels waar de zorg mee te maken heeft is groot en blijft groeien. Wet- en regelgeving, richtlijnen
en bijvoorbeeld gedragscodes worden door vele partijen in de gezondheidszorg en daarbuiten ontwikkeld.
De participatiemaatschappij, waarin mensen de regie nemen over hun leven, leidt onder andere tot extramuralisering
van de (ouderen)zorg. Cliënten voeren steeds meer zelfregie op de inhoud van zorg- en behandelplannen.
Er is een stijgende trend in de investeringen van (farmaceutische) bedrijven in de ontwikkeling van geneesmiddelen.
De laatste jaren richt zich dit op nieuwe technische en biologische innovaties als gentherapie, biologische markers en
nanotechnologie. Deze innovaties leiden de komende jaren tot vele nieuwe (dure) geneesmiddelen die een breed
scala aan nieuwe behandelmogelijkheden toegankelijk maakt. Dit vereist kennis en expertise (opleiding).
Volledige transparantie op kwaliteit. Het verzamelen van zinvolle uitkomstindicatoren, op basis waarvan professionals
zelf hun resultaten kunnen vergelijken en bespreken, ziet de NVZ als de beste mogelijkheid voor kwaliteitsverbetering.
Lage sociaaleconomische status en opleidingsniveau. In het algemeen hebben deze groepen een hogere zorgvraag.
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Landelijke en regionale ontwikkelingen – zorg, medewerkers, financiering en regelgeving
Mensen informeren zichzelf via websites en dergelijke en zijn mondiger en delen hun mening vaker (sociale media).
Zorgaanbieders worden onderling vergeleken. Informatieoverdracht en dossiervorming zijn onderdeel van het
Informed Consent en worden belangrijker naarmate de patiënt kritischer en meer geïnformeerd raakt. De kwaliteit van
zorg wordt veelal op ‘zachte waarden’ beoordeeld als samenwerking, informatie en communicatie.
Technologische ontwikkelingen en innovatie zorgen voor nieuwe onderzoeks- en behandeltechnieken en ICTmogelijkheden in de zorg, zoals zorg-op-afstand en eHealth. Treant ervaart rond het thema (technologische) innovatie
en eHealth in toenemende mate het belang van het hebben van een visie en een toetsingskader voor nieuwe
ontwikkelingen en initiatieven die hieraan een bijdrage kunnen leveren.
De RvB heeft daarom besloten tot het instellen van een innovatieboard (op strategisch niveau) met als opdracht visie
en beleid op het gebied van eHealth en innovatie te ontwikkelen om daarmee een kader te geven voor alle tactische
en operationele beslissingen op het gebied van innovatie en eHealth (mobiele ontwikkelingen, robotisering/domotica,
virtual reality etc.).
De zorg moet betaalbaar blijven. Door de toenemende vraag en - kosten wordt efficiënt en doelmatig werken steeds
belangrijker. Mogelijk dat niet ieder ziekenhuis en/of ziekenhuislocatie alle zorg kan aanbieden (spreiding en
concentratie van zorg). Ook door toenemende kwaliteitseisen en volumenormen en door verdergaande technieken
(kennis) en complexe en/of intensieve zorg is soms concentratie van zorg noodzakelijk om de zorg te behouden.
Dure geneesmiddelen behoren tot de grote kostendragers in het ziekenhuisbudget. Het is nodig dat huidige en
toekomstige dure geneesmiddelen toegankelijk zijn en blijven voor onze patiënten. Om dit in collectief verband te
realiseren is Inkoopcombinatie Ziekenhuizen Oost- en Noord-Nederland (IZON) opgericht, een inkooporganisatie voor
geneesmiddelen voor momenteel twaalf ziekenhuizen in Noordoost-Nederland. Treant is sinds 2015 aangesloten bij
de IZON. Het aantal nieuwe geneesmiddelen neemt verder toe en ook landelijk blijft de totale omzet van
geneesmiddelen stijgen, reden waarom de IZON het inkoopproces verder wil professionaliseren door het realiseren
van een inkoopbureau IZON. De raad van bestuur onderschrijft het belang van verdere professionalisering van het
inkoopproces van (dure) geneesmiddelen en heeft de intentieverklaring voor een inkoopbureau IZON ondertekend.
Zorgaanbieders werken steeds meer samen en de klassieke grenzen tussen de eerste, tweede en derde lijn en
tussen cure en care verdwijnen. Vooral de toename van oudere patiënten met meerdere aandoeningen
(comorbiditeit), waaronder ook dementie, verhogen de zorgvraag. De kwaliteit van zorg wordt niet alleen door de
medisch-technische mogelijkheden verbeterd, maar ook door de toegenomen communicatiemogelijkheden. Het
ziekenhuis is niet langer een op zichzelf staande organisatie, maar heeft een regiefunctie en beraadt zich steeds meer
over zijn regionale positie en zijn samenwerkingspartners. De vergrijzing is bovengemiddeld in Drenthe.
Ziekenhuizen zijn actief met preventie door individuele voorlichting en begeleiding te geven of door
voorlichtingsavonden of publiekslezingen te organiseren voor cliënten met een specifieke of potentiële aandoening.
Ook prenatale diagnostiek is een vorm van preventie, evenals de darmkankerscreening. Door aandacht te besteden
aan preventie verschuift de rol van de zorginstelling: van traditioneel genezend naar een kennisinstituut. Door
preventie dalen de zorguitgaven niet direct, maar mensen krijgen een betere kwaliteit van leven.
In 2020 moet iedere Nederlander online toegang hebben tot zijn medisch dossier met daarin een actueel overzicht
van de medicijnen die hij gebruikt heeft tijdens een verblijf in het ziekenhuis (overzicht conform de standaard
ontslagmedicatie). Het voorschrijven van medicatie in de polikliniek gebeurt (zoveel mogelijk) via het standaard
elektronisch berichtenverkeer met de openbare apotheek van de patiënt. De standaarden worden deels nog bepaald
en we zijn er dan ook heel trots op dat Treant een hoofdrol speelt bij het vaststellen van de landelijke standaard.
Marktwerking en een selectief inkoopbeleid vereisen een concurrerende prijs en kwaliteit om je te onderscheiden en
aantrekkelijk te zijn voor de zorgverzekeraar. Financiering op outcome.
De gemiddelde leeftijd van werknemers in Treant is 43,31 jaar (2017: 43,69 , 2016: 43,49 jaar en in 2015: 43,48) jaar
en de pensioengerechtigde leeftijd is inmiddels 67 jaar. Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om de
zorgzwaarte aan te kunnen, vooral voor de oudere werknemers. Daarnaast is dit een krimpregio en de
beroepsbevolking en de toenemende zorgvraag moeten geleverd worden met minder mensen, terwijl er landelijk al
een arbeidsmarktkrapte voor zorgfuncties is. Er is een tekort aan specialisten, huisartsen en gespecialiseerd
personeel door pensionering en vertrek naar de Randstad.
Duurzaamheid is het bestendig omgaan met alle hulpbronnen, grondstoffen, mensen, kapitaal. Dat is een mondiale
verplichting om te zorgen dat de mensen, het milieu of de economie niet in gevaar komen en wij de aarde netjes
achterlaten voor ons nageslacht. Dit vereist een milieubewustheid van ons allen.
26. Landelijke en regionale ontwikkelingen

5.5.
Beleidskader 2015-2020
Het meerjarenbeleid ‘Beleidskader 2015-2020; Verbonden in een sterk zorgnetwerk’ is leidend voor Treant
Zorggroep. Onze hoofddoelstelling is het leveren van ‘gewoon goede en bereikbare zorg’. Dat betekent
aansluiting bij de zorgbehoefte van de cliënt, waar nodig samen met andere zorgverleners en mantelzorgers.
Om onze ambities waar te maken, richten we ons op drie thema’s:
 Bouwen aan een regionaal zorgnetwerk door het aangaan van verticale en horizontale
samenwerkingsrelaties binnen en buiten onze zorggroep;
 Het worden van een kenniscentrum voor de regio door het delen van kennis en ervaring binnen onze eigen
organisatie en ons netwerk met goede ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers/professionals;
 Het verwerven en behouden van een goede naam en een goede positie in de regio. Het moet
vanzelfsprekend zijn dat inwoners voor goede zorg naar onze zorggroep komen en dat
medewerkers/professionals en vrijwilligers zich graag aan ons willen verbinden.
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Cure
Patiëntveiligheidsplan 2017–2020
De raad van bestuur heeft het Patiëntveiligheidsplan 2017–2020 vastgesteld. Dit plan beschrijft het
geharmoniseerde beleid en de strategie voor patiëntveiligheid en wat wij doen in het kader van het
Veiligheidsmanagementsysteem en is te gebruiken als leidraad bij de realisatie van de volgende ambities:
 het leveren van veilige en kwalitatief goede zorg;
 het behouden van de NIAZ-accreditatie;
 borging van het veiligheidsmanagementsysteem (PDCA);
 doorontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem (integrale benadering veiligheid);
 integraal risicomanagement;
 aanhechting compliance management.
Om in de toekomst te blijven voldoen aan de toenemende kwaliteitseisen, maar ook om financieel gezond en
een aantrekkelijke werkgever te blijven, moeten we nog meer keuzes maken over welke zorg we op welke
locatie gaan leveren. Onze visie is te komen tot één ziekenhuis met drie voordeuren. Patiënten met
specifieke behandelingen of specialistisch onderzoek of zeer complexe zorg, die weinig voorkomt, zullen
naar die locatie gaan, waar die specifieke zorg geconcentreerd is. Daar zijn dan de juiste infrastructuur,
faciliteiten en deskundigheid aanwezig en kan worden voldaan aan kwaliteitseisen en volumenormen,
waardoor de meer complexe zorg voor de regio behouden blijft. Ook hoogvolume en/of laagcomplexe zorg
kan geconcentreerd worden.
Voor diagnostisering, polikliniekbezoek en nazorg moeten patiënten op drie locaties terechtkunnen. Zo blijft
de zorg voor de patiënt dichtbij als het kan en verder weg als het moet.
Deze plannen zijn verder uitgewerkt in de ‘Regiovisie’, die in 2018 bekend is gemaakt. Hierover is Treant in
gesprek gegaan met medewerkers en medezeggenschap, huisartsen en andere zorgaanbieders, inwoners,
zorgverzekeraars en lokale overheden. Eind 2018 is het Kernteam gestart met de ontwikkeling van een
samenhangende regiovisie. Deze regiovisie zal leidend zijn in de verdere besluiten.
Care
Landelijke ontwikkelingen dwingen organisaties na te denken over hun (regionale) positie en de
samenstelling van het zorgaanbod. De care heeft mede daarom een nieuwe strategie ontwikkeld en heeft
daar alle medewerkers bij betrokken. P&O-adviseurs zijn hierbij betrokken als ambassadeurs.
De care heeft zijn strategische koers 2017-2021 vertaald in: ‘Samen voor goede, bereikbare en betaalbare
zorg in Drenthe’ en geeft met deze strategie inhoud aan één organisatie voor verpleeg-, ouderen- en
revalidatiezorg. Een strategie geeft houvast en herkenning in waar onze organisatie voor staat en waar zij
naar toe wil. We staan met onze zorgvisie en deze koers voor een aantal grote veranderopgaven. Onze
medewerkers zijn het meest cruciaal; zij kunnen onze nieuwe zorgvisie vorm geven in de dagelijkse praktijk
van Treant Care. Ons vastgoed en de inzet van technologie kan ons daarbij ondersteunen. We voorzien dan
ook de grootste investeringen op de volgende terreinen:
 Medewerkers en organisatie: Treant als aantrekkelijke werkgever; innovatie in de arbeidsmarkt
noodzakelijk;
 Vastgoed: Nieuw woonzorgconcept vraagt om forse aanpassingen in het vastgoed;
 Technologie: Technologie maakt het mogelijk; cruciaal voor goede, bereikbare en betaalbare zorg.
De koers van Treant Care kan niet los gezien worden van de overkoepelende strategie van Treant
Zorggroep en de strategie van Treant Ziekenhuiszorg. Uiteraard zijn er parallellen tussen deze strategieën.
Met de ziekenhuizen werken we de komende jaren bijvoorbeeld aan locatieprofilering; wat doen we waar?
Ook bij Treant Care bekijken we al onze centra; hoe kunnen we de zorg en behandeling dicht bij onze
bewoners brengen? Alleen gezamenlijk kunnen we goede, bereikbare en betaalbare zorg in de regio blijvend
realiseren. Op die manier zijn we als Treant Zorggroep toekomstbestendig én wendbaar.
Beleid Mantelzorg care
Treant Care ziet de bewoner als middelpunt van haar handelen en een zorgvuldige beantwoording van zijn
of haar zorgvraag als haar verantwoordelijkheid. Essentieel is dat de bewoner de door hen gewenste
leefwijze kan handhaven, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen. Daar hoort het
onderhouden van sociale relaties bij. Mantelzorgers zijn onmisbare sociale relaties en kunnen een
persoonlijke bijdrage leveren, die inspeelt op de relatie die zij hebben met de bewoner. Zij kennen de
bewoner en kunnen een belangrijke bijdrage leveren met als doel de kwaliteit van leven van de bewoner te
verhogen. Daarom werkt Treant nauw met hen samen en geeft hen waar mogelijk een aandeel in de zorg
rondom de bewoner. Mantelzorgers zijn cruciaal om toekomstbestendige zorg te kunnen bieden. Deze
verregaande vormen van samenwerking vereisen ook een goede informatievoorziening, waar wij ons voor in
zetten. De raad van bestuur heeft het mantelzorgbeleid voor de care vastgesteld.
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Samenwerking tussen cure en care
Een van de strategische doelstellingen is het optimaal benutten van de combinatie cure en care. Het betreft
vooral de afstemming in het kader van eerstelijns verblijf (ELV), geriatrische revalidatie zorg (GRZ) en meer
samenwerking tussen huisartsen, cure en care. Er is samenwerking rond de ouderenpoli. Door
samenwerking met de drie ziekenhuislocaties is er binnen Treant Care direct toegang tot de best mogelijke
specialistische behandeling. De ziekenhuizen en V&V instellingen in Drenthe gebruiken de coöperatie
ZorgnaZorg om de logistiek rondom bewoners te optimaliseren. Mede daardoor is de care adequaat in staat
aan te sluiten op de instroom van cliënten vanuit de cure. Dit betreft revalidatie, maar ook WLZ zorg of ELV.
In het kader van samenwerking en fusie van vakgroepen worden zorgpaden en procedures binnen de cure
op elkaar afgestemd en ze worden tevens afgestemd met de care. Procesoptimalisatie, zoals hierboven
beschreven, is hierbij het belangrijkste aandachtspunt. Technologie kan ook helpen in het samenwerken
tussen Treant Care en de ziekenhuislocaties. Ruim tachtig procent van de bewoners van Treant Care is
onder behandeling in het ziekenhuis. Een praktisch en compact zorg- en behandelplan is van grote
meerwaarde voor onze professionals, bewoners en het netwerk.
Vanaf september 2018 kunnen ouderen die niet langer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar die
zichzelf tijdelijk ook niet thuis kunnen redden, terecht op de nieuwe afdeling voor Kortdurende Intensieve
Zorg (KIZ) op ziekenhuislocatie Refaja. Er is plek voor negen ouderen. Een nieuw team van
zorgmedewerkers gaat de afdeling vorm geven.
Al langere tijd heeft de care (vooral in Emmen e.o.) moeite met het managen van de uitstroom van patiënten
uit het ziekenhuis. Naast genoemde uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis naar de care is er in de regio
sprake van volle woonwijkcentra, waardoor de uitstroom binnen Treant naar woonwijkcentra en naar collegainstellingen in de regio eveneens stagneert. De raad van bestuur is akkoord gegaan met de plaatsing van
tijdelijke units voor maximaal drie jaar op het terrein bij De Horst. Met deze extra capaciteit wordt voor de
korte termijn een verbeterde doorstroom vanuit het ziekenhuis mogelijk en kan ingespeeld worden op de
piek die wordt verwacht tijdens het ‘griepseizoen’.
In de care is een aantal verbeterpunten geconstateerd op het terrein van infectiepreventie. De RvB heeft
daarom opdracht gegeven aan de afdeling Infectiepreventie om een plan op te stellen om te komen tot één
afdeling Infectiepreventie, één infectiecommissie en één integraal infectiepreventiebeleid binnen Treant
Zorggroep. Dit is nodig om te voldoen aan de landelijke regelgeving en het toetsingskader van de IGJ.
5.6.
Speerpunten en beleid uit de Kaderbrief 2018
De rode draad in de kaderbrief is dat we de resultaten alleen samen kunnen behalen.
Treant Ziekenhuiszorg
Voor de ziekenhuisgroep is 2018 het jaar van de waarheid: er moet financieel fors worden ingegrepen om
zwarte cijfers te schrijven. In de Kaderbrief 2018 staan duidelijke uitspraken over de manier waarop we
financieel op orde komen en de voordelen die de fusie ons biedt ook echt gaan verzilveren.
De uitdagingen voor de komende jaren zijn te vatten in:
 medisch inhoudelijk en vooral harmonisatie, standaardisatie en optimalisatie;
 organisatorisch en vooral concentratie, samenwerking en het afbreken van schotten;
 financieel herstel en niet alleen door de omzet te verhogen, maar ook door de zorgkosten per patiënt te
verminderen en onze adherentie te vergroten;
 beter bedrijfsmatig organiseren zodat de zorgkosten per patiënt omlaag gaan.
Prijs- en volumekader 2018
Afspraken met de zorgverzekeraars maken we op basis van de gerealiseerde volumes 2016 en betrouwbare
prognoses 2017.
Doorontwikkeling Markt & Productie
Er komt meer aandacht toegankelijkheid en doelmatigheid. Vooral de ontwikkeling van informatie over onze
markt en productie in combinatie met de sturing daarop vergt aandacht. Dat betekent voor 2018:
 implementatie Verwijsscan (zicht en grip op verwijsgedrag van huisartsen en marktaandelen);
 toegangstijden (inzicht in realisatie en trend, sturen op Treeknormen, ontwikkelen normen en interventies);
 volume ontwikkeling monitoren en managen om verkoopcontracten optimaal te benutten;
 doelmatigheid en verdere toepassing van Logex en DDD (Doelmatig Direct Declareren).
Inhoudelijke agenda Ziekenhuiszorg
De uitvoering Beleidskader 2015-2020 voor Treant en externe stakeholders moet verder vorm krijgen. De
dialoogsessies, het ombuigingstraject en de gesprekken met zorgverzekeraars zijn daarbij belangrijk.
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Met Zilveren Kruis en in mindere mate met Menzis en VGZ zijn afspraken gemaakt over de inhoudelijke
thema’s (met en zonder verplichtend karakter), waarvan de verdere uitwerking in 2018 opgepakt wordt.
Met Menzis wordt verkend of er meerjarige afspraken mogelijk zijn.
Kwaliteit & Veiligheid Treant Ziekenhuiszorg
In 2018 sturen we actief op onder andere:
 het voorbereiden op de Qmentum toets in maart 2019;
 het inzichtelijk maken van kwaliteitsdata (verbeteren stuurinformatie);
 het doorontwikkelen van kwaliteit en veiligheid in de ketenzorg (transmuraal incidenten melden,
klachtenmanagement, eerstelijnszorg en de care);
 het goed functioneren van het kwaliteitssysteem inclusief het VMS.
Treant Care
Voor Treant Care ligt er een belangrijke uitdaging om concreet invulling te geven aan de strategie die in
2017 is geformuleerd. Financieel is dit bedrijfsonderdeel op orde. Er is een verruiming van beschikbare
middelen binnen de Wet langdurige zorg. Daarnaast is er landelijk beleid om mensen langer thuis te laten
wonen en is er de wens tot substitutie van dure ziekenhuiszorg door eerstelijns- en thuiszorg. Genoemde
ontwikkelingen ondersteunen de propositie van Treant Zorggroep, waarin Treant Care een prominente
positie inneemt. Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met daarin wat cliënten mogen verwachten
van verpleeghuiszorg heeft impact op de ouderenzorg.
Strategie Treant Care
In de strategie van Treant Care is geformuleerd om duurzaam een bijdrage te leveren aan het realiseren van
goede, bereikbare en betaalbare zorg. Daarnaast ligt er een opgave op de terreinen:
 arbeidsmarkt: inspelen op de toenemende zorgzwaarte en complexere zorgvraag;
 innovatie: voor technologie en zorgprocessen zijn nieuwe concepten nodig om duurzaam zorg te leveren;
 vastgoed: om inhoud te geven aan belevingsgericht werken zijn aanpassingen aan ons vastgoed nodig.
Kwaliteit & Veiligheid Treant Care
Voor 2018 ligt de focus op de volgende onderwerpen.
 Basis op orde door het harmoniseren van werkwijzen op de diverse locaties en door het methodisch en
multidisciplinair werken volgens de PDCA-cyclus.
 Lerende organisatie door goede voorbeelden op locaties toegankelijk te maken voor anderen, het
stimuleren van uitwisseling en door nadrukkelijk te leren van incidenten en ongewenste situaties.
 Samenwerking in de regio en het opbouwen van een lerend netwerk voor het verzamelen en delen van
kennis en informatie.
 Invulling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het hoofdthema is samen leren en verbeteren.
Treant Care & Treant Ziekenhuiszorg
Treant heeft bovengemiddeld te maken met de kwetsbare oudere patiënt. Dit vraagt specifieke kenmerken,
competenties en/of aanpassingen. Er moet een soepele verbinding zijn tussen verpleeg- , herstel- en
revalidatiezorg, bijvoorbeeld door een transmurale zorgbrug. Hierbij is het cruciaal dat de samenwerking
tussen de ziekenhuislocaties en de carelocaties intensiever en anders wordt. De ambitie is hoogwaardige
herstelzorg en expertiseontwikkeling te bundelen waarbij de laagcomplexe herstelzorg zo dichtbij mogelijk
wordt georganiseerd.
Personele trends en ontwikkelingen
We hebben als Treant behoefte aan eenheid van beleid en van aansturing, eenheid van werkprocessen en
vernieuwing van zorg en dienstverlening.
 Het vernieuwde loopbaanportaal wordt actief. In de begroting wordt een percentage van de loonsom
opgenomen voor Medewerkersontwikkeling. In het ziekenhuis zorgt ook de Kwaliteitsimpuls Personeel
Ziekenhuis (KiPZ) voor meer opleidingsmogelijkheden. In 2018 worden traineeships voor managers en
hoofden ontwikkeld en geïmplementeerd.
 Jaargesprekken vormen de basis voor ontwikkelingsafspraken (te voeren: minimaal 90 procent).
 Alle afdelingen of minimaal 90 procent beschikken over een geactualiseerde RIE.
 Treant heeft veel geïnvesteerd in verzuim en schadelastbeheersing. We zijn eigenrisicodrager, ook voor de
WGA. Gezondheidsrisico’s van medewerkers en voor de organisatie als geheel zijn steeds beter in beeld.
Voor 2018 gelden de streefcijfers voor verzuim van cure 3,5 procent, care 5,5 procent en OD 4 procent.
 In 2018 moet Treant in totaal 38 mensen vanuit de doelgroep Participatiewet een baan voor 25,5 uur
hebben aangeboden.
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Financieel kader 2018
Treant Ziekenhuiszorg moet financieel orde op zaken stellen en de fusiewinst verzilveren. Daarom voeren
we ombuigingsmaatregelen door die leiden tot een begrotingsresultaat van + € 1.000.000. Met het RVEmanagement, medewerkers van Financiën en sleutelpersonen uit onder andere de medische staf zijn
gefundeerde keuzes gemaakt om de noodzakelijke ombuigingen mogelijk te maken.
Hierbij geldt dat bij de bepaling van de omzet van 2018 is uitgegaan van de begrote omzet 2017 en de
prognose 2017. Hierop is een aantal correcties doorgevoerd. Het kostenkader voor het ziekenhuis is
normatief op € 1 miljoen lager gesteld dan de opbrengsten. Dit is geen subjectief vastgesteld bedrag, maar
een bedrag dat het minimale resultaat geeft dat financiers en raad van toezicht eisen.
De ombuigingsprojecten zijn/worden uitgewerkt in concrete projecten, in een tijdpad en in geld. Dit betekent
dat de algemene kostenombuiging een totaal is van sturen op de drie parameters (financiën, productiviteit en
efficiënte zorgverlening) én de concrete ombuigingsprojecten zoals:
 betere benutting OK-capaciteit met een minimaal bezettingspercentage van 85 procent (was 65 procent);
 zorgprofielen wat betreft kosten vergelijken met Logex benchmark en daarna harmoniseren;
 inkoopvoordelen halen op verbruiksmiddelen onder andere door harmonisatie en standaardisatie;
 ligduur terugbrengen door vastgestelde ontslagdatum (VOD) en door een Transmurale zorgbrug;
 efficiëntere planning bij snijdende specialismen door laag complex/hoog volume te concentreren op slechts
één of twee locaties;
 efficiency realiseren van secretariële en administratieve ondersteuning en optimalisatie poliproces.
Voor Treant Care geldt dat de omzet naar verwachting uitkomt op het (geïndexeerde) niveau van 2017. Er
zal enige druk op de tarieven komen. Daar staat tegenover dat er extra middelen beschikbaar zijn door het
nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het verwachte rendement ligt in zowel 2017 als 2018 rond de 2,5
procent. Voor de begroting 2018 houdt dit in dat er sprake is van een begrotingsoverschot van € 2,7 mln.
In 2018 wordt de invoering van de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) afgerond. Voor Treant Care
betekent dit een extra risico voor de inkomsten. In plaats van een vaste vergoeding van afschrijvingen, rente
en instandhoudingsonderhoud vindt vergoeding vanaf 2018 voor 100 procent plaats via de tarieven. Bij een
bezetting van de instellingen van 97 procent is het een resultaat neutrale operatie. In de begroting 2018 van
Treant Care is er vanuit gegaan dat we deze bezetting halen en is de omzet daarom niet aangepast.
Het kostenkader voor zowel cure als care voor het jaar 2018 is gebaseerd op de begroting 2017 verhoogd
met de prijs- en anciënniteitsindex eventueel gecorrigeerd voor een sterk afwijkende prognose 2017 én met
een ombuigingsbedrag dat tussen de 2 en 5 procent ligt. Dit is afhankelijk van de inschatting hoeveel er
reëel bespaard kan worden in die RVE of OD. Dit is inclusief wat er uit de projecten kan komen.
Ook van de ondersteunende diensten wordt een bijdrage gevraagd. Er zijn kosten opgenomen in de
Kaderbrief die een bezuiniging inhouden. De raad van bestuur, samen met Financiën en de manager van de
desbetreffende OD stemt dit verder af zodat een bedrag kan worden ingeboekt.
Voor heel Treant en iedere RVE geldt: als de omzet tegenvalt, moeten de kosten evenredig naar beneden!
Investeringen
Er is een nieuwe investeringsprocedure, die op 1 januari 2018 in gaat. Deze wordt eventueel aangepast in
het kader van de nieuwe strakkere financiële procedures die de dienst Financiën heeft opgesteld. Het is niet
meer om investeringen goedgekeurd te krijgen die niet aangekondigd zijn in de begrotingsronde. Bij
investeringen geldt nog meer dan bij kosten dat een goede planning en vooruitkijken essentieel is.
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6.

Realisatie beleid

In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de realisatie van het beleid in 2018.
6.1.
Zorgverlening cure
De belangrijkste en ingrijpendste gebeurtenis in 2018 is de concentratie van klinische verloskundige zorg en
de acute en klinisch kindergeneeskundige zorg op locatie Scheper. Patiënten kunnen nog wel terecht op
locaties Refaja en Bethesda voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg van verloskunde
en kindergeneeskunde. De noodzaak tot deze concentratie is een structureel tekort aan kinderartsen. Het
bieden van klinische verloskundige en kindergeneeskundige zorg betekent dat er 24/7 een kinderarts
beschikbaar moet zijn. Er zijn te weinig kinderartsen om de benodigde diensten op een verantwoorde manier
voor langere tijd op meerdere locaties te kunnen draaien. Daarnaast is er ook een tekort aan andere
functies, zoals klinisch verloskundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen.
In overleg met de ketenpartners van Treant, waaronder eerstelijnsverloskundigen, omliggende ziekenhuizen,
ambulancediensten en zorgverzekeraars, zijn aanvullende afspraken over de gevolgen van de concentratie
gemaakt. De IGJ is nauw betrokken geweest bij het besluit en de gevolgen.
Op 13 september sluiten de afdelingen op locatie Refaja en vervolgens op 15 oktober op locatie Bethesda
en ’s avonds al wordt de eerste baby geboren in het Ouder & Kind centrum op locatie Scheper.
Een greep uit de verdere ontwikkelingen in 2018 wordt weergegeven.
 Het project Zorgprogrammering zit in een positieve flow! Er zijn nu veertien zorgprocessen helemaal
afgerond, zes zijn in de afrondende fase en 32 werkgroepen zijn bezig met het harmoniseren van
zorgprocessen. Een gemiddelde harmonisatie duurt vier tot zes maanden voor de inhoudelijke afstemming
over het proces en onderliggende protocollen en folders.
 De raad van bestuur heeft een aantal adviezen van de commissie medische technologie overgenomen.
Het betreft de adviezen met betrekking tot de Insausti-kar, Impella en het Osseybed. Bij de Insausti-kar
gaat het om een proef, waarbij bij een SIT-oproep de ondersteuning van de IC is vereist, een kar in plaats
van een tas wordt gebruikt. Dit vanuit de verwachting dat ter plaatse de noodzakelijke spullen
gemakkelijker te vinden zijn in een kar dan in een tas. Impella is een nieuwe technologie die het hart
ondersteunt tijdens een risicovolle dotterbehandeling van een kransslagader. Het Osseybed wordt ingezet
bij zeer delirante patiënten op de afdeling Geriatrie.
 Geïnvesteerd is onder andere in OK-stoelen kaakchirurgie, bewakingsapparatuur CCU en SEH, infuus- en
spuitpompen en in veel verbouwingen en ICT-voorzieningen. Zie daarvoor de betreffende hoofdstukken.
 In januari opent de poliklinische apotheek ook in locatie Bethesda haar deuren. Patiënten kunnen na
opname of polikliniekbezoek de medicatie hier ophalen. De apotheek heeft via haar computersysteem en
het LSP (Landelijk Schakelpunt) direct contact met andere apotheken en apotheekhoudende huisartsen.
De poliklinische apotheek controleert of de medicijnen probleemloos kunnen worden gebruikt naast
eventuele andere medicijnen. De verstrekte medicatie wordt direct toegevoegd aan het medicatieoverzicht
bij de eigen huisarts/apotheek. Zo is het medicatiedossier altijd actueel.
 De raad van bestuur heeft een besluit genomen over concentratie van de interventieradiologie in locatie
Scheper omdat richting de toekomst het ontwikkelen van een vaatcentrum binnen Treant van groot belang
is. Het concentreren van de interventieradiologie is hierin een belangrijke stap.
 Afronding project Poliklinisch Elektronisch Voorschrijven (PEVS) vindt plaats in juli 2018. Na een zorgvuldig
selectietraject is besloten dat we medicatie gaan voorschrijven, registeren en bewaken via de
medicatiemodule van Nexus.
 De raad van bestuur heeft besloten tot verdere uitwerking van de samenwerking met Oogziekenhuis
Zonnestraal. Insteek is dat Zonnestraal daarbij zowel de poliklinische als de operatieve zorg voor
oogpatiënten van Treant in de regio Hoogeveen op zich neemt.
 Het nieuwe operatiekamercomplex van Refaja is opnieuw in gebruik genomen. Het complex werd begin
vorig jaar geopend, maar moest kort daarna worden gesloten omdat er insecten gesignaleerd werden. Om
het complex hermetisch af te sluiten werd afgelopen jaar een deel van de buitengevel behandeld met een
afdichtende pasta. Aan de operatiekamers zelf hoefden geen aanpassingen gedaan te worden.
 Patiënten en bezoekers zijn van harte welkom in de ziekenhuislocaties van Treant. Ieders welbevinden en
veiligheid staan daarbij voorop en dat we elkaar geen overlast bezorgen. In een aantal gedrags- en
huisregels is verwoord wat wij van patiënten en bezoekers mogen verwachten en zij van ons.
 Vorig jaar is de werkgroep Dagbehandeling (snijdend en beschouwend) gestart met het harmoniseren van
de verpleegkundige documenten in iProva. Inmiddels zijn alle documenten geharmoniseerd.
 Op 4 juni start de pilot Centrale Opname- en OK Planning ofwel CO-OP. Aanleiding is dat Treant werkt aan
een efficiëntere bedrijfsvoering en opnamestops en het afzeggen van OK’s wil reduceren en/of voorkomen.
 De raad van bestuur heeft besloten tot verdere uitwerking van de samenwerking met Oogziekenhuis
Zonnestraal. Insteek is dat Zonnestraal daarbij zowel de poliklinische als de operatieve zorg voor
oogpatiënten van Treant in de regio Hoogeveen op zich neemt.
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 Voor de ziekenhuislocaties is er in een aantal gedrags- en huisregels verwoord wat wij van patiënten en

bezoekers mogen verwachten en vice versa. Uitgangspunt is dat men elkaar geen overlast bezorgt.
 Vorig jaar is de werkgroep Dagbehandeling (snijdend en beschouwend) gestart met het harmoniseren van

de verpleegkundige documenten in iProva. Inmiddels is alles geharmoniseerd.
 In juni is gestart met de pilot Centrale opname- en OK planning ofwel CO-OP. Treant werkt aan een

efficiëntere bedrijfsvoering en wil daarom opnamestops voorkomen en het afzeggen van OK’s reduceren.
 De Infectiecommissie besloot in overleg met de medische staf (MSCT) om in navolging van de landelijke

ontwikkelingen een Infectiepreventie Netwerk op te richten. Per verpleegafdeling worden
Infectiepreventieteams (IPT’s) georganiseerd. Deze teams vormen de motor van infectiepreventie in onze
ziekenhuislocaties.
 Na een grondige voorbereiding gaat op de Centrale Sterilisatie Afdeling in locatie Scheper het nieuwe
instrumentenvolgsysteem in werking. Met behulp van barcodes, scanners en een ingenieus
softwaresysteem is het nu mogelijk de instrumenten die nodig zijn voor een operatie gedurende het hele
schoonmaakproces te volgen.
 De afdeling Pathologie is ingrijpend verbouwd. De opzet, inrichting en apparatuur van het laboratorium zijn
vernieuwd. Hiermee is een optimalisatie van het werkproces bewerkstelligd.
 Patiënten die een nieuwe heup of knie nodig hebben, worden vanaf 1 april geopereerd op locaties
Bethesda en Refaja. Operaties als gevolg van botbreuken worden voortaan uitgevoerd op locatie Refaja.
6.2.
Zorgverlening care
In 2018 is het strategieplan voor de jaren 2017–2021 verder uitgewerkt tot een implementatieplan. Onze
zorgvisie staat hierbij centraal: “U leeft uw eigen leven. Waarom zou dit veranderen als u zorg nodig heeft?”
In de care zijn veel activiteiten opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn:
 Begin 2018 is onder leiding van een extern projectleider en met ondersteuning van P&O adviseurs en
opleidingsfunctionarissen gewerkt aan de implementatie van het ‘Visiedocument & Projectplan
Zelforganisatie Treant Care’. In 2019 wordt het project overgenomen door de transistiemanager care zodat
we daarmee ook de interne kennis borgen. Er zijn drie zelforganisatie-coaches die de teams begeleiden. In
2018 zijn de eerste teams zijn gestart en is op locatie De Paasbergen gestart met een proeftuin voor
zelforganisatie. Medewerkers worden meer dan voorheen gestimuleerd zelf zaken te organiseren. Zo
krijgen verpleegkundigen een meer coachende rol in teams en ondersteunen zij bij zorginhoudelijke vragen
die er zijn. Ook is gestart met zelfroosteren. Aan de hand van de bevindingen is zelforganisatie uitgewerkt
tot een plan voor besluitvorming en uitrol.
Hiermee beogen we binnen Treant Care:
- de regie van de bewoner en/of diens naasten op het eigen leven en leefomgeving te vergroten;
- de kwaliteit van zorg en van veiligheid te verhogen;
- de tevredenheid van de bewoners en diens naasten te verhogen;
- meer tijd voor bewoners te creëren door het elimineren van verspillingen;
- de autonomie (eigenaarschap) van teams en medewerkers te vergroten;
- de talenten van medewerkers beter te benutten;
- de tevredenheid en trots van medewerkers te vergroten.
Het is de bedoeling dat de teams van elkaar leren en dat fasegewijs steeds enkele teams aanhaken en ook
overgaan op zelforganisatie. Op locaties die nog niet bezig zijn met zelforganisatie, zijn elementen van
zelforganisatie ook nu al zichtbaar.
 In 2018 is een kleinschalige afdeling voor Kortdurende Intensieve Zorg gerealiseerd op een afdeling in
locatie Refaja. Deze richt zich op het aansterken voor een geplande operatie en een vlot herstel na een
operatie en verder op observatie en diagnostiek.
 Er start een uniek samenwerkingsverband waarin Drentse zorginstellingen kortdurende opvang regelen.
Drentse huisartsen en ziekenhuizen kunnen vanaf 1 april 2018 met één telefoonnummer een
eerstelijnsverblijf-bed (ELV) aanvragen. Ouderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen, krijgen
hierdoor zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek. Treant Zorggroep is een van de
samenwerkingspartners.
 Op basis van het nieuwe Kwaliteitskader Palliatieve zorg is in 2018 een ontwikkelplan opgesteld over hoe
we deze zorg bij Treant Care gaan invullen. Daarmee beogen we een palliatieve fase vroegtijdig te
herkennen en adequaat te handelen of gepast af te zien van behandelen. We kunnen nog betere
palliatieve zorg en begeleiding bieden bij het sterven. Ook bij palliatieve zorg vinden we oog voor het
behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden belangrijk.
 De raad van bestuur heeft het beleid ‘Mondzorg en mondverzorging Treant Care’ vastgesteld. Ook is het
beleid voor de voetzorg binnen de care vastgesteld.
 In maart 2018 is er onderzoek naar het gebruik van psychofarmaca onder tachtig bewoners met dementie
gedaan. Onderzocht is voor welk gedrag er psychofarmaca wordt gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat we
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bij slechts 40 procent van onze behandelingen voor onbegrepen gedrag psychofarmaca gebruiken.
Landelijk is het gebruik veel hoger, namelijk 61 procent.
 Alle locaties zijn voorzien van een nieuw locatiebord en dertien locaties hebben ook nieuwe binnenbewegwijzering in de Treant-look gekregen.
De raad van bestuur heeft besloten in 2019 op alle carelocaties te gaan werken met de medicatie app
Medicheck. Op de verschillende carelocaties worden verschillende medicatie apps gebruikt om het proces
van medicatieregistratie, -toediening en –controle veiliger en minder risicovol te maken. Dat is niet
wenselijk. In Holdert is een proef gehouden met positief resultaat voor de Medicheck app.
6.3.
Medewerkers
Zie voor de personele gegevens ter ondersteuning van de onderwerpen hoofdstuk 2.3 Personele gegevens.
6.3.1 Leiderschap, organisatieontwikkeling en personeelsbeleid
Management Development
Begin 2018 is de eerste fase van het MD-traject geëvalueerd. Aan de hand van ervaringen uit de eerste drie
jaren is een vernieuwde aanpak gemaakt en eind 2018 is besloten tot de doorstart van het MD-traject in het
teken van “Leiderschap in Verandering”. In 2019 wordt het programma met ‘Verandering’ als leidend thema
uitgewerkt in drie pijlers: persoonlijke ontwikkeling, kennis en kunde en leren van elkaar.
In 2018 zijn de al ingezette activiteiten van het MD programma uitgevoerd. Nieuw was de inzet van de
maandelijkse bijeenkomsten voor alle leidinggevenden waarin naast informatie over actuele ontwikkelingen
door de raad van bestuur tijd is voor onderwerpen op het gebied van leiderschap.
In het kader van leiderschapsontwikkeling zijn twee managementtrainees geworven uit interne kandidaten.
Er is een traineeprogramma dat opleidt tot de functie van manager bedrijfsvoering.
Gedragscode en aanspreekcultuur
Gebaseerd op de vernieuwde gedragscode heeft elk team vanuit de drie kernwaarden en de vier
gedragsafspraken vijf gouden (team)regels geformuleerd. In mei 2018 hebben vrijwel alle teams bij Treant
dit gerealiseerd. Aanspreekcultuur en gedragsregels krijgen intensieve communicatieaandacht. Begin 2019
wordt gemonitord wat er op gebied van aanspreken en dialoog gebeurt en of actie nodig is.
Strategische Personeelsplanning (SPP)
SPP is één van de belangrijkste tools om te anticiperen op strategische doelen en het juiste personeel in te
zetten (kwalitatief en kwantitatief). De P&O-adviseurs leveren ondersteuning aan het management.
Binnen Treant Care is in 2018 de SPP-cyclus volledig doorlopen onder leiding van P&O. De adviezen die
hieruit voortgekomen zijn, zijn besproken binnen het AO en voor 2019 zijn er vervolgstappen afgesproken.
Binnen Treant Ziekenhuiszorg hebben drie RVE’s het SPP-traject. Het streven is om in 2019 met alle RVE’s
een SPP-traject te doorlopen, zodat organisatiebrede knelpunten op het gebied van benodigd personeel in
beeld komen en oplossingen en acties gecoördineerd plaatsvinden.
Ortec Workforce Scheduling (OWS)
Na een pilot is de module Werkplekplanning uitgerold bij Radiologie. Momenteel vindt nog fine tuning plaats.
Daarnaast is in het ziekenhuis gestart met zelfroosteren, waarbij medewerkers de mogelijkheid hebben hun
eigen rooster te muteren. In 2019 wordt dit verder uitgerold, mede omdat het een middel is om een efficiënt
en gezond rooster op te stellen.
De reiskostenregeling vanuit Ortec-WS is verder ontwikkeld en ook de reiskosten bij
bereikbaarheidsdiensten worden nu vanuit Ortec-WS berekend en vergoed.
Aantrekkelijk werkgeverschap
In 2018 is het project Aantrekkelijk werkgeverschap gestart. Centrale vraag is hoe Treant zich zowel intern
als extern kan onderscheiden als aantrekkelijke werkgever. Onderdeel van het project zijn meerdere
‘medewerkersreizen’ geweest, die inzicht hebben gegeven in hoogte- en dieptepunten voor medewerkers.
Aan de hand hiervan worden acties opgepakt die invloed hebben op het werkplezier van onze medewerkers.
Werving en selectie
In 2019 wordt op het vlak van werving een professionaliseringsslag gemaakt. Ter voorbereiding is begonnen
met het formuleren van Treant als werkgeversmerk en dit vormt de basis van de profilering van Treant in alle
wervingsactiviteiten. Het instroomproces in Profit Outsite is gedigitaliseerd en als workflow aan het wervingen selectieproces gehangen. Er is een koppeling van gegevens van sollicitanten in het wervingsproces tot
aan de uiteindelijke indiensttreding van de kandidaat. Onderdeel is ook de digitale ondertekening van de
arbeidsovereenkomsten door zowel manager als nieuwe medewerker. Hierdoor kunnen managers op ieder
moment contracten digitaal accorderen zonder het fysieke postboek te moeten hanteren. De eerste
medewerker die volledig digitaal is ondersteund bij de indiensttreding is in 2018 binnen Treant verwelkomd!
Ook de instroom van vakantiekrachten verloopt nu middels de workflows in Profit.
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Introductiebeleid
De introductiebijeenkomst vindt eenmaal per maand plaats voor nieuwe medewerkers. De bijeenkomst is
aanvullend aan de e-learning module ‘Introductie’ en laat de medewerkers kennismaken met de bestuurder,
collega’s en de kernwaarden van Treant. Ook krijgen ze algemene informatie over Treant als werkgever.
Daarnaast bevat het introductiebeleid een checklist, ter ondersteuning van het inwerken op de eigen functie
en werkplek. Er is een specifieke versie voor nieuwe leidinggevenden.
Intern Uitzendbureau (IUB)
Algemene vacatures op de verpleegafdelingen worden nu centraal gecoördineerd door het IUB. Nieuw is dat
alle nieuwe flexmedewerkers starten met een ‘boostcamp’, een speciaal inwerkprogramma om de
organisatie goed te leren kennen zodat zij op veel afdelingen inzetbaar zijn. In 2019 ligt de focus op het
doorontwikkelen van het IUB als de kweekvijver voor Treant. Hiermee wordt ingespeeld op de krappe
arbeidsmarkt; we willen jonge en/of herintredende medewerkers aan ons binden en opleiden voor een
werkplek op een afdeling, die het meest passend is.
Jaargesprekken
In 2018 is gestart met het nieuwe format jaargesprekformulier. Doelstelling is dat alle medewerkers een
jaargesprek hebben en dat met de uitkomsten van de besproken thema’s beleid wordt ontwikkeld.
Eind 2018 blijkt dat slechts 41 procent van alle medewerkers langer dan een jaar in dienst een jaargesprek
hebben gehad. Uit inventarisatie blijkt dat dit percentage niet direct betekent dat de jaargesprekken niet
gevoerd zijn. In een aantal gevallen hebben medewerkers de organisatie verlaten, zodat geen jaargesprek
meer is gevoerd. In andere gevallen is er sprake van langdurige ziekte waardoor er veel contact is met de
medewerker ten aanzien van de re-integratie maar niet direct een jaargesprek of blijkt het formulier een
belemmering te zijn en is het jaargesprek wel gevoerd is, maar niet geregistreerd. Voor 2019 ligt daarom de
opdracht uit te zoeken wat hiervoor de redenen en mogelijke oplossingen zijn.
Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van HR-processen
In 2018 zijn onder andere de volgende onderwerpen en/of processen digitaal aangepast en/of ontwikkeld.
 Verbetering signalering BIG-registratie naar de medewerker bij het bereiken van de einddatum van de BIGregistratie. De medewerker wijzigt zelf digitaal de einddatum in Profit en uploadt het (her-)registratiebewijs.
 Er is een server ingericht voor het dataverkeer (o.a. ziek- en herstelmeldingen) richting Schreuderarbo
waardoor het niet meer nodig is deze gegevens te mailen en de communicatie hierover versneld wordt.
 In 2019 ligt de focus op het inrichten van Employee Self Service (ESS) en Manager Self Service (MSS)
zodat medewerkers en leidinggevenden wijzigingen in arbeidsvoorwaarden zelf digitaal kunnen aangeven.
 Ook het Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden wordt volledig digitaal ingericht in Profit.
 De Profit-app wordt gelanceerd zodat men mobiel kan declareren.
6.3.2 Vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers
Na een intensieve voorbereiding is in september 2018 het Vitaliteitshuis (Fit en Sterk aan het werk!)
gelanceerd in samenwerking met het Mobiliteitscentrum en Arbeid & Gezondheid. Dit is een digitaal portaal
binnen Profit Insite waar medewerkers terecht kunnen met vragen rondom duurzame inzetbaarheid of
vitaliteit. Het Vitaliteitshuis bestaat uit vier blokken met de thema’s: loopbaanontwikkeling, plezier & energie,
werkomstandigheden en gezondheid. Binnen elk thema vindt de medewerker informatie, tips, tools en/of
testen om te werken aan eigen duurzame inzetbaarheid. Aanvullend worden activiteiten aangeboden, zoals
workshops en campagnes.
In 2018 is ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid verkregen en verleenden zorgverzekeraars budget om in
te zetten op vitaliteit. Dit wordt gebruikt voor het project ‘Treant Vitaal’, zoals bovengenoemde workshops en
de ‘Rij2op5’-fietscampagne. Er is een behoeftepeiling uitgezet om alle activiteiten zoveel mogelijk aan te
laten sluiten bij de wensen van de medewerkers. De resultaten hiervan worden in 2019 uitgewerkt.
Mobiliteit bevorderen
Het Mobiliteitscentrum van PO&O houdt zich bezig met het begeleiden van:
 verplichte trajecten (re-integratie, boventallig, boventallig SP, preventief);
 vrijwillige trajecten (loopbaan coaching, werken aan persoonlijke ontwikkeling);
 matching vacatures en herplaatsingskandidaten.
In 2018 zijn 171 trajecten begeleid en afgerond. Het aantal loopbaantrajecten is sinds de start van het
Mobiliteitscentrum fors gestegen. De toegang via het Vitaliteitshuis voor de medewerkers biedt vrijblijvend
mogelijkheden tot loopbaan en beroepsoriëntatie middels digitale vragenlijsten. Het Mobiliteitscentrum heeft
workshops voor sollicitatievaardigheden gegeven.
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Participatiewet
De invoering van de Participatiewet verloopt zowel kwantitatief als kwalitatief succesvol. Treant behaalde de
doelstelling om in 2018 38 banen te hebben voor medewerkers met een vermelding in het
doelgroepenregister, die niet zelf het minimumloon kunnen verdienen.
Voor 2019 is de doelstelling vanuit deze doelgroep tenminste twaalf extra medewerkers te laten instromen
en uitstromende medewerkers te vervangen. Dit is mogelijk door het actief betrekken van afdelingen en ze te
ondersteunen en faciliteren bij de selectie en begeleiding van deze nieuwe medewerkers.
6.3.3 Veiligheid en gezond werken
Het ‘Arbobeleid Treant’ beschrijft hoe veilig en gezond werken georganiseerd is en welke rol het speelt bij
het realiseren van de organisatiedoelen met betrekking tot productiviteit, bevlogenheid en duurzame
inzetbaarheid. In 2018 zijn Treantbreed beleidsstukken vastgesteld over schoeisel, veilige naaldsystemen en
laserveiligheid.
De documenten met betrekking tot Arbeid & Gezondheid van de verschillende locaties zijn geharmoniseerd.
Fysieke belasting
Alle ergocoaches hebben een obesitas-training gehad over het beheersen van de fysieke belasting bij obese
patiënten of bewoners. Daarnaast hebben in 2018 39 (nieuwe) ergocoaches de basisopleiding doorlopen.
De procedure voor het toetsen van de bekwaamheid van medewerkers in het omgaan met tilhulpmiddelen is
gedigitaliseerd en beschikbaar in het Leerplein.
Psychische belasting
De training Veilige Zorg om medewerkers te scholen in het omgaan met agressie, is geëvalueerd en de
training is als positief en nuttig ervaren door medewerkers. Leidinggevenden geven aan dat de training niet
altijd voldoende aansluit bij de problematiek op de afdeling. Afgesproken is dat in 2019 eerst overleg
plaatsvindt tussen de trainer en hoofden van de afdelingen om de trainingen beter op maat te maken.
Het bedrijfsopvangteam (BOT) is geschoold en wordt meer proactief ingezet. Na een calamiteit neemt het
BOT actief contact op met de betrokken medewerkers om hulp aan te bieden.
Incident medewerker
In 2018 zijn 1207 incidenten gemeld als ‘incident medewerker’.
Er is één incident gemeld bij de Inspectie SZW als meldingsplichtig ongeval. De Inspectie SZW heeft op
basis van de verkregen informatie geen noodzaak gezien tot nader onderzoek.
Type incident medewerker
(Bijna) ongeval/ onveilige situatie
Verbale agressie
Fysieke agressie
Prikaccident
(Seksuele) intimidatie door cliënt/ bezoeker
Combinatie van meerdere typen incidenten
Totaal
27. Aantal incident medewerker Treant Zorggroep

Cure en OD
146
17
15
31
0
0
209

Care
43
113
754
3
28
57
998

Meldingen worden door de hoofden met ondersteuning van de adviseurs van PO&O opgepakt naar de
betreffende medewerkers en daar waar nodig worden (fysieke) aanpassingen gerealiseerd om de
incidentsituatie in de toekomst te voorkomen.
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
De RI&E is een periodieke inventarisatie van risico’s voor zorgmedewerkers met behulp van het brancheinstrument: de ZorgRie. Op de geconstateerde risico’s worden plannen ter verbetering gemaakt. In 2018 is
een nieuwe werkwijze uitgeprobeerd met een andere uitvraag, waarbij de coördinator Arbeid & Gezondheid
op de werkvloer medewerkers interviewt. Zo wordt geprobeerd de RI&E beter te laten aansluiten bij de
daadwerkelijke situatie op de werkvloer en de medewerkers meer te betrekken bij de uitvoering.
Doelstelling voor 2018 was een actuele RI&E en actieplan op 80 procent van de afdelingen. In 2018 had
gemiddeld 73 procent van de afdelingen dit gerealiseerd (care 79- , cure 50- en OD 90 procent).
6.3.4 Ziekteverzuim en re-integratie
Treant werkt samen met Schreuderarbo aan preventie, reductie van verzuim en duurzame inzetbaarheid. De
schadelast van (potentieel) langdurig verzuim wordt voortdurend gemonitord. Alle leidinggevenden zijn
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getraind in de arbeidsgeschiktheid- en Tijd-Taak-Competentieanalyse (TTC) en communicatievormen om
effectief in gesprek te zijn met de (zieke) medewerker. In de driehoek van lijnorganisatie, PO&O en
bedrijfsarts is intensief contact en in het FDT-overleg (frequentie, duur en tijd) analyseren zij samen met de
regiehouder schadelast jaarlijks het verzuim in relatie tot preventie en duurzame inzetbaarheid van
medewerkers. Het verzuimpercentage van Treant is 0,4 procent gestegen ten opzichte van 2017.
De samenwerking met Schreuderarbo is geëvalueerd. Hun ondersteuning en advisering in het curatieve
proces blijkt voldoende. In het preventieve proces kan dit beter, vooral de communicatie in de
verzuimdriehoek. Dit aspect wordt opgepakt. Het voornemen is om het contract met Schreuderarbo te
verlengen met opneming van de verbeterafspraken.
Het beleid ‘Verzuim Niet Medisch’ is ingevoerd voor situaties waarin een medewerker wel arbeidsongeschikt
is voor eigen werk, maar geen recht heeft op ziekteverlof. De afwezigheidsbehoefte van een medewerker
wordt erkend, maar wordt niet als ziekte geregistreerd.
6.3.5 Waardering door medewerkers
Eind oktober is het medewerkersonderzoek gehouden. De respons was 57 procent.
Treant medewerkers zijn positief over collegialiteit, prestatiefeedback, passend werk en de mentale
belasting. Minder gunstig scoren autonomie, interne communicatie en de mate van bureaucratisering. Sinds
2015 zijn de scores op bevlogenheid gedaald en lager dan bij andere zorgmedewerkers in Nederland.
Daarnaast is er sprake van grensoverschrijdend gedrag: de helft van alle Treant-medewerkers heeft wel
eens te maken met agressieve klanten. (care 63-, cure 49- en OD19 procent).
Voor de raad van bestuur hebben de uitkomsten na besprekingen geleid tot de volgende speerpunten:
 verminderen grensoverschrijdend gedrag (en verbeteren ondersteuning waar nodig);
 verminderen bureaucratisering (in combinatie met het vergroten van autonomie);
 stimuleren van het bevlogenheidsproces.
Op de afdelingen worden de speer- en overige aandachtspunten verwerkt in plannen van aanpak, ingevoerd
in iProva en uitgevoerd in 2019. De raad van bestuur monitort de voortgang.
6.3.6 Opleidingen
E-learning
De raad van bestuur heeft het strategisch opleidingsplan 2018-2020 (SOP) vastgesteld. Een van de leidende
principes in dit plan is dat leren en ontwikkelen in het teken staan van het realiseren van de
organisatiestrategie. Op basis van dit plan is gewerkt aan de voorwaarden voor het transformeren van het
Treant Leerplein naar de uitgangspunten van het SOP.
De strategische e-learning koers voor 2019-2024 is opgezet, inclusief implementatieplan. Informeel leren en
werkplekleren krijgen een nog centralere rol in Treant en het LMS gaat hierin meer ondersteunen. Tevens is
gewerkt aan borgen en inzichtelijk maken van kwaliteit en veiligheid.
In navolging van het ziekenhuis is in 2018 het Kwaliteitsdashboard volledig geïmplementeerd in de care en
in het MSCT. Daarnaast is een koppeling tussen het Treant Leerplein en het SAS Dashboard gemaakt
waarin hoofden, managers bedrijfsvoering en RvB inzicht hebben in de verplicht gestelde scholingen vanuit
het Kwaliteitsdashboard op afdeling-, RVE- en organisatieniveau.
E-learning speelt ook een centrale rol bij het Convenant Medische Technologie (CMT). Met Noordhoff en
Ultimo is een directe koppeling tussen Ultimo en het Leerplein gemaakt waarin de apparatuur die
geclassificeerd is als hoog- of middenrisico voor scholing automatisch in de kwaliteitsdashboards van de
medewerkers wordt gekoppeld. Met deze innovatie beheert Treant Zorggroep als eerste in Nederland CMT
op geautomatiseerde wijze.
De QR-code krijgt binnen Treant Zorggroep meer bekendheid en wordt op meer plekken ingezet. Er is
gestart met de implementatie van AskMe, een programma dat in de lijn ligt met het SOP: praktijkgericht
leren. Dit wordt doorgetrokken naar 2019.
De trainingen van Good Habitz zijn ontsloten vanuit het Treant Leerplein. Ze zijn uniek omdat ze persoonlijke
ontwikkeling en groei centraal stellen. Ook zijn de trainingen Zorg, Huiselijk geweld en kindermishandeling,
Ouderenmishandeling en Specialistische zorg vrijgegeven. Treant ontwikkelt zelf ook trainingen, zoals
Ioniserende straling en Allergenen
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CZO erkende leerplaatsen
Treant Ziekenhuiszorg beschikt over door het College Zorg Opleidingen (CZO)-erkende leerplaatsen.
Initiële- en vervolgopleidingen
Anesthesiemedewerker
Cardiac careverpleegkundige
Deskundige infectiepreventie
Dialyseverpleegkundige
Gipsverbandmeester
Intensive care verpleegkundige
Kinderverpleegkundige
Neuroverpleegkundige
Obstetrieverpleegkundige
Oncologieverpleegkundige
Operatieassistent
Sedatiepraktijkspecialist
Spoedeisende hulpverpleegkundige
28. CZO leerplaatsen Treant Ziekenhuiszorg

Instroom 2018
7
5
1
1
0
4
5
2
1
12
4
2
15

Gediplomeerd 2018
5
2
1
3
0
5
2
3
4
12
4
2
9

BBL en BOL
In het studiejaar 2017/2018 zijn diverse (BBL) opleidingstrajecten en (BOL) stages verzorgd in het kader van
mbo, hbo en interne opleidingen. Ten opzichte van het vorige schooljaar zijn meer (BOL) stageplaatsen
verleend. Dit is het gevolg van het starten van meerdere leerafdelingen binnen de care.
In de onderstaande tabel staan de aantallen voor de verpleegkundige en verzorgende opleidingstrajecten en
de agogische stageplaatsen. De met * gemerkte onderdelen zijn betaalde BOL stages.
Aantal BBL leerlingen/ BOL stagiaires studiejaar 2017-2018
Cure
BBL Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
BBL Verzorgende IG niveau 3
BBL Verpleegkundige niveau 4
3
BBL Maatschappelijke zorg niveau 3-4
HBO-V incompany Windesheim
HBO-V Windesheim, Hanze, NHL, Viaa
10
BBL Doktersassistent niveau 4
3
BBL Apothekersassistent niveau 4
2
BBL Steriele Hulpmiddelen niveau 3
1
BBL Medewerker ICT Beheer niveau 4
BOL Zorg en Welzijn niveau 2 t/m 6
180*
Geneeskunde (1e jaar zorgstage)
16
BOL overig
87*
29. V&V opleidingstrajecten en agogische stageplaatsen Treant

Care
1
66
109
2
17
15
1

Holding

2
694*
3
55

12*

V&V opleidingstrajecten en agogische stageplaatsen Treant
Treant biedt beroepsoriënterende stageplaatsen in de care en workshops in de cure voor leerlingen uit het
voortgezet onderwijs. Daarnaast worden zowel in de care als cure leerwerktrajecten en stageplaatsen
geboden aan leerlingen van de praktijkschool en Entree onderwijs niveau 1. Dit zijn onbetaalde stages.
Verder verleent Treant stageplaatsen voor andersoortige opleidingen, zoals binnen de paramedische
afdelingen als de ondersteunende diensten.
Subsidies
Treant Zorggroep maakt gebruik van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg. In
2019 verschijnt het jaarverslag Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg Treant Zorggroep 2018, waarin
alle uitgevoerde activiteiten en resultaten staan beschreven. Voor de care is er een extra impuls gegeven
voor de ontwikkeling van medewerkers door de subsidie SectorplanPlus Zorg.
Subsidieregelingen zoals bovenstaande, het Stagefonds, Praktijkleren en Beschikbaarheidsbijdrage
(medische) vervolgopleidingen geven aanvullende financieringsmogelijkheden voor opleidingsactiviteiten.
Verbeteren en verduidelijken P&C-cyclus opleidingen
Er is een ontwikkelingstool ontwikkeld om continu inzichtelijk te hebben welke opleidingen/ontwikkelingen
zijn begroot en wat hierin vervolgens is gerealiseerd. Opleidingen en ontwikkelingen worden jaarlijks
geïnventariseerd en uitgewerkt in deze tool. Monitoring vindt vanaf 2019 plaats.
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6.1.

Kwaliteit en veiligheid

6.1.1 Treant Zorggroep
Kwaliteit en veiligheid vormen één geheel en zijn als speerpunten benoemd in het ’Beleidskader Treant
Zorggroep 2015-2020’. Het is één van de richtinggevende aspecten bij de inrichting, integratie en verdere
optimalisatie van onze organisatie. Met optimale kwaliteit en veiligheid bedoelen we:
 Zorg bovengemiddeld op orde. Daarom werken we voortdurend aan de verbetering en borging van kwaliteit
en veiligheid. Kwaliteit wordt bepaald in het primaire proces en de ervaring van de cliënt is onze leidraad.
 Structureel meten van de ervaringen van de cliënt. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om
processen efficiënter in te richten en beter te laten aansluiten op de behoeften van de cliënt.
 Samen toewerken naar één kwaliteit- en veiligheidssysteem met bijbehorende accreditatie en keurmerken.
Hierbij hebben we aandacht voor de specifieke kenmerken van de care en de cure.
 Elke medewerker/elk team is betrokken bij de kwaliteitsborging. We willen dat medewerkers zich hiervan
bewust zijn en hiernaar handelen. We nemen deel aan de verplichte kwaliteits- en veiligheidsindicatoren en
stellen ons transparant op in de verantwoording richting cliënten, patiënten, partners en maatschappij.
Treant hanteert het INK-managementmodel, dat structuur geeft aan activiteiten en ondersteuning biedt in het
continu verbeteren en het kwaliteitsdenken. Het kwaliteitsbeleid maakt hier integraal onderdeel vanuit.
De cliëntenraden worden periodiek geïnformeerd over de voortgang van de verbeteracties. Uitkomsten van
zorgresultaten zijn via het Kwaliteitsvenster/ Ziekenhuischeck ook beschikbaar voor patiënten.
Voor bewoners, cliënten, mantelzorgers en andere geïnteresseerden van de care worden cijfers jaarlijks op
de website gepubliceerd in het kwaliteitsverslag. Daarnaast kunnen uitkomsten van zorg in de care
geraadpleegd worden doordat cijfers van de landelijke uitvraag kwaliteitsgegevens worden gepubliceerd op
de website van zorginzicht.nl.
Geweldsincidenten
Sinds 1 maart 2018 is het bij Treant Zorggroep mogelijk én verplicht om geweldsincidenten tussen patiënten
of cliënten/bewoners onderling te melden. Het gaat om een uitwerking van nieuwe beleidsregels van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Dit soort incidenten moet geregistreerd worden, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen ernstige en minder ernstige vormen van onderling geweld.
Klachtbehandeling
Op basis van de wetgeving is op 1 januari 2017 binnen Treant een klachtenregeling ingevoerd. Inmiddels
zijn via de koepelorganisaties algemeen geaccepteerde modellen voor een klachtenregeling beschikbaar
gesteld. Deze modellen, gecombineerd met de binnen Treant opgedane ervaringen met de klachtenregeling,
zijn in 2018 voor de raad van bestuur aanleiding voor het laten opstellen van een nieuwe klachtenregeling.
Daarin zijn bepalingen toegevoegd die binnen Treant Zorggroep van belang zijn voor een goede
klachtenopvang die recht doet aan ieders belangen en bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Uitgangspunt van
de klachtenprocedure is dat de klacht wordt opgelost daar waar deze zich voordoet. De
klachtenfunctionarissen hebben een centrale rol in het totale proces van klachtenbehandeling.
Bij de oordeelsvorming kan de raad van bestuur advies vragen aan de Klachtenonderzoeksraad. Deze raad
is een vertegenwoordiging van medewerkers en van externe leden (op voordracht van beide cliëntenraden)
en heeft een externe voorzitter. De raad is zodanig samengesteld dat ook BOPZ-klachten kunnen worden
behandeld. Treant Zorggroep is aangesloten bij een erkende geschillencommissie.
Calamiteiten
Ziekenhuizen en de IGJ hebben afgesproken meer informatie openbaar te maken over calamiteiten in de
zorg. In de afgelopen jaren is in de zorg hard gewerkt aan patiëntveiligheid.
Treant wil veilige en goede zorg bieden. Openheid over de fouten die gemaakt zijn, wat hiervan geleerd is en
wat er gedaan wordt om herhaling te voorkomen is belangrijk. Daarom publiceert Treant voortaan ieder
kwartaal het aantal calamiteiten in de patiëntenzorg en de maatregelen die genomen zijn om de calamiteit te
voorkomen. Het uitgangspunt hierbij is dat Treant de privacy van patiënten en artsen optimaal beschermt.
(Mogelijke) calamiteiten worden gemeld bij de IGJ en worden onderzocht door een calamiteitencommissie.
Deze commissie bestaat uit hiervoor opgeleide onderzoekers. Het onderzoek leidt tot een
gestandaardiseerde rapportage aan de IGJ, waarin naast de bevindingen van de onderzoekscommissie ook
de door te voeren verbetermaatregelen zijn beschreven. Deze verbetermaatregelen worden in iProva
ingevoerd en toegewezen aan de verantwoordelijk manager. Wanneer nog niet duidelijk is of er sprake is
van een calamiteit, incident of complicatie wordt gesproken over een intern onderzoek. Ook dit onderzoek
wordt uitgevoerd door getrainde onderzoekers.
Treant heeft voor de medisch specialisten peer-support. ‘Peers’ zijn geschoolde specialisten die opvang
bieden aan collega-specialisten na een ernstige gebeurtenis. Voor alle andere zorgverleners is er het BOT
(Bedrijf Opvang Team).
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Treant letselschadeverzekeraar
Treant Zorggroep heeft het risico van wettelijke aansprakelijkheid ondergebracht bij de Onderlinge
Waarborgmaatschappij Centramed. De verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid ligt primair bij de
verzekerde zorginstellingen; Centramed biedt hierbij ondersteuning. Naast het bieden van
schadeoverzichten en het opstellen van de Centramed CentraWijzers kan dossieronderzoek meer inzicht
geven in de oorzaken van incidenten en claims. Het instrument 'Analyse en Advies Schade' (AAS) is een
vast onderdeel geworden van hun dienstenpakket. Naast het bieden van meer inzicht in risicogebieden biedt
Centramed ook ondersteuning door gerichte schade preventie-activiteiten en initieert zij symposia,
workshops, trainingen en presentaties om de kennis te delen met de leden.
6.1.2 Treant Ziekenhuiszorg
De ‘NIAZ Kwaliteitsnorm Zorginstellingen’ is het referentiekader voor het kwaliteitsmanagementsysteem van
het ziekenhuis. Deze norm neemt alle relevante aspecten van een organisatie mee, zoals patiëntveiligheid
en informatiebeveiliging. Ook de ondersteunende diensten van Treant voldoen aan deze kwaliteitsnormen.
Door onderzoeken en registraties wordt beoordeeld of het kwaliteitssysteem doeltreffend functioneert en
worden verbeteringen doorgevoerd. Het systeem wordt ingezet om aan te tonen in hoeverre we voldoen aan
geldende kwaliteitscriteria en hoe we continu werken aan verbetering van kwaliteit en veiligheid. Het efficiënt
en doelmatig inrichten van processen is hierbij een voorwaarde. Het risicomanagement speelt een
belangrijke rol. Het ziekenhuis laat het kwaliteitsmanagementsysteem toetsen via een externe audit door het
NIAZ. De drie ziekenhuislocaties zijn NIAZ-geaccrediteerd volgens norm 2.4. In maart 2019 vindt de eerste
gezamenlijke accreditatie op basis van het nieuwe Qmentum-normenkader 3.1 plaats.
6.1.3 Kwaliteitsinstrumenten
Er zijn verschillende instrumenten waarmee wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitsmanagement
doeltreffend functioneert. Een aantal wordt uitgewerkt in dit hoofdstuk.
Interne audits
Met de overgang naar het Qmentum-normenkader 3.1 van het NIAZ was het noodzakelijk om het beleid
interne toetsingen en onderliggende procedures aan te passen aan de nieuwe normering. De interne
auditoren zijn in april 2018 geschoold om traceraudits uit te kunnen voeren en er is gestart met een nieuwe
cyclus interne toetsingen. Hierbij zijn er twee auditvormen geïntroduceerd:
 de experttoetsingen waarbij interne experts tweewekelijks afdelingen bezoeken ten aanzien van Arbo,
infectiepreventie, steriele hulpmiddelen, medische techniek, bedrijfshulpverlening, informatie- en
medicatieveiligheid;
 de traceraudits, waarbij interne Qmentum-auditoren onderdelen van zorgprocessen toetsen.
Externe audits
Binnen Treant Ziekenhuiszorg of per locatie zijn de volgende externe audits uitgevoerd:
 Audit BVO darmkanker, Screeningsorganisatie BVO Noord (Scheper en Bethesda 15-05-2018 en Refaja
18-06-2018);
 Klinisch Chemisch Labteam, Raad van accreditatie, ISO15189:2012 behaald in 2017 en geldig tot 01-072022. Eens per 4 jaar is er een herbeoordeling en jaarlijks een controlebezoek (Scheper en Bethesda);
 Lab voor Pathologie, Darmkankerscreening BVO Noord, (Scheper en Bethesda;15-10-2018);
 Lab voor Pathologie ISO 15189:2012, RvA voorwaarden, (Scheper en Bethesda;16-10-2018);
 Nefrovisie, Dekra: HKZ normenkader 3 (Scheper; 30-05 en 01-06-2018);
 Stichting Zorg voor borstvoeding WHO/Unicef: 10 vuistregels (alle drie locaties; 01-06-2018);
 College perinatale zorg (Bethesda 19-03 en 17-09-2018; Refaja 28-05-2018 en Scheper 17-05-2018);
 IGJ jaargesprek: 13 december 2018;
 VVCZ, perioperatieve richtlijn en eisen IGJ, OKC (Refaja 11-04-2018 en Scheper 05-09-2018);
 Penetratietest Ommelander Patiëntenportaal, Fox-IT (mei 2018);
 Vulnerability scan Ommelander Patiëntenportaal, Fox-IT (mei 2018);
 Security Assessment ICT, Fox IT (juni 2018);
 DigiD audit ICT deel patiëntenportaal Ommelander, ITRisk Control (juni 2018);
 Penetratietest Gebouw Beheer Systeem ziekenhuis Scheemda, Fox-IT (juli 2018);
 Penetratietest Treant Patiëntenportaal, Fox-IT (oktober 2018);
 Vulnerability scan Treant Patiëntenportaal, Fox-IT (oktober 2018).
 Inkada voert ieder kwartaal VSR controles uit op iedere ziekenhuislocatie. Dit betreft de technische
schoonmaakkwaliteit volgens WIP-richtlijnen aan de hand van AQL-waarden;
 Anticimex voert tweemaal per jaar technische HACCP inspecties uit op iedere ziekenhuislocatie. Dit is in
2018 geharmoniseerd, voorheen vond deze inspectie alleen plaats in Hoogeveen;
 Christeyns voert jaarlijks een validatie uit voor de hygiënische reiniging van Clean Air Suits (OK-pakken)
in/voor de cleanroom in de Wasserij van Hoogeveen;
 VRA: waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties van de Raad Kwaliteit (OMS).
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Indicatoren
Binnen het ziekenhuis worden kwaliteitsindicatoren gebruikt voor interne sturing en externe verantwoording.
Er wordt deelgenomen aan programma’s van de IGJ, Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars,
beroepsgroepen en patiëntenverenigingen.
 De IGJ gebruikt de uitkomsten van de indicatoren voor het gefaseerd toezicht houden op instellingen.
Indicatoren, die in de benchmark met andere ziekenhuizen buiten de bandbreedte vallen, komen aan de
orde tijdens de jaargesprekken met de IGJ.
 Zorginstituut Nederland (ZiNL) beheert een aantal openbaar toegankelijke indicatorensets.
 Zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen hanteren IGJ- en ZiNL-indicatoren en kwaliteitscriteria van
beroepsgroepen samen met hun eigen criteria bij contractonderhandelingen en het toekennen van
kwaliteitskeurmerken.
 Beroepsgroepen stellen kwaliteits- en volumecriteria op. Ziekenhuizen krijgen na publicatie van de normen
een jaar de tijd hieraan te voldoen. Daarna gaat de IGJ over tot handhaving. In het ziekenhuis wordt hierin
proactief beleid gevoerd.
 De Stichting Oncologische Samenwerking maakt met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de
kwaliteit van de oncologische zorgverlening inzichtelijk in een normkader.
 De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) stelt eenduidige kwaliteitsnormen op betreffende het
verlenen van optimale chirurgische zorg. De kwaliteitsnormen worden door de leden van de beroepsgroep
ondersteund. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg ligt bij individuele
zorgverleners en zorginstellingen.
 DICA: Specialisten, patiënten en zorgverzekeraars hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van zorg en
de verbetering daarvan. DICA biedt het betrouwbare meetsysteem waar deze gegevens uit voortkomen.
DICA faciliteert 22 registraties voor meerdere disciplines en diverse aandoeningen.
 Voor alle indicatoren is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor registratie, rapportage en interpretatie en
wie hierop (verbeter)actie onderneemt. Over het algemeen scoren we gemiddeld. De verantwoordelijk
manager bespreekt de uitkomsten van indicatoren met de specialisten en hoofden. De resultaten worden
vergeleken met voorgaande jaren en de benchmarkgegevens van Nederlandse ziekenhuizen. Ook worden
afspraken gemaakt om verbeteringen door te voeren. Dit past in het veiligheidsmanagementsysteem,
waarbij aandacht is voor indicatoren, die informatie bevatten over mogelijk onveilige zorg.
Voor alle indicatoren is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor registratie, rapportage en interpretatie en wie
hierop (verbeter)actie onderneemt. De verantwoordelijk manager bespreekt de uitkomsten van indicatoren
met de specialisten en hoofden. De resultaten worden vergeleken met voorgaande jaren en de
benchmarkgegevens van Nederlandse ziekenhuizen. Ook worden afspraken gemaakt om verbeteringen
door te voeren en/of mogelijk onveilige zorg te voorkomen.
Veiligheidsronde (VHR)
De VHR wordt gelopen om de veiligheidscultuur te bevorderen door de medewerkers met direct
patiëntencontact (meer) bewust te maken van het belang van proactief denken aan veiligheid en van het
herkennen van mogelijke risicovolle situaties in de patiëntenzorg en het adequaat reageren hierop. Men kan
daarbij van elkaar leren en het onderwerp veiligheid bespreekbaar maken. Tijdens de ronde wordt gekeken
naar veilige werkomstandigheden voor de medewerker, de cultuur op de afdeling en naar de veiligheid voor
patiënten. Er is aandacht voor risicovolle situaties en er wordt een checklist bijgehouden. Volgens een vast
format wordt gerapporteerd en worden verbeterpunten opgepakt. De VHR wordt uitgevoerd door een
vertegenwoordiging van de raad van bestuur, een medewerker van Bureau Kwaliteit en Veiligheid, een lid
van de cliëntenraad en het hoofd en een medewerker van de betreffende afdeling. Voorafgaand aan- en
tijdens de VHR zijn er gesprekken met medewerkers. In 2018 is begonnen met een nieuwe driejaarlijkse
cyclus. Tijdens de jaarlijkse procesevaluatie met de cliëntenraad is het programma geëvalueerd en de
borging van de verbeterpunten besproken. In 2018 zijn 21 veiligheidsrondes gelopen.
De jaarlijkse ziekenhuisschouw is door de raad van bestuur, de facilitaire dienst en de cliëntenraad
uitgevoerd in de drie ziekenhuislocaties.
Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
Binnen het ziekenhuis hebben kwaliteit en veiligheid prioriteit en een VMS is voor ziekenhuizen verplicht. Het
VMS is integraal onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem en bevat de volgende onderdelen.
• Veiligheidsbeleid, waarin zaken worden geregeld die we willen borgen voor de veiligheid van patiënten,
medewerkers, bezoekers en omgeving. Eventuele onvermijdbare risico´s dienen gerechtvaardigd en
acceptabel te zijn en men moet voldoen aan de wettelijke kaders. Het VMS-raamwerk is vastgelegd in
beleidsnotities. Het VMS is op alle normelementen aangepast aan de nieuwe normering NEN8009:2018.
• Veiligheidscultuur, waarbij de doelstelling is een proactieve veiligheidscultuur. Aanspreekcultuur en -gedrag
zijn hierbij voorwaarden.
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Ondermeer ter voorbereiding van NIAZ Qmentum is in 2018 aan alle zorgmedewerkers de cultuurmeting
COMPaZ aangeboden, die door ruim 1000 medewerkers is ingevuld en waarna de rapportages zijn
aangeleverd op teamniveau. Verbeteracties worden in 2019 doorgevoerd.
• Veilig Incidenten Melden (VIM), waarbij de (bijna-)incidenten decentraal op afdelingsniveau worden gemeld
en geanalyseerd. Er worden waar mogelijk verbeteringen doorgevoerd om herhaling te voorkomen.
In de tabel staan de meldingen van (bijna-)incidenten gerubriceerd naar de aard van het incident.
Categorie en aantal meldingen
2018
Medicatie
603
Voeding
38
Vallen
198
Bloedproducten en bloedtransfusie
30
Identificatie en verwisseling
186
Onderzoek en behandeling
873
Communicatie, documentatie en standaardisatie
1358
Totaal alle meldingen
3088
30. Categorie en aantallen VMS-meldingen Treant Ziekenhuiszorg

2017
611
53
214
45
243
733
1083
2984

Prospectieve risico-inventarisatie (PRI)
Zorgprocessen worden veiliger als prospectief, oftewel vooraf, risico’s worden geïdentificeerd, geanalyseerd
en beoordeeld. Hiervoor wordt de PRI gebruikt van de HFMEA-methodiek (Health Failure Mode en Effect
Analysis). Alle hoofden worden via de verplichte e-learning ‘VMS training’ geïnformeerd over de procedures
en de taken en verantwoordelijkheden aangaande het uitvoeren van een PRI.
Er is een PRI-module (aanvraagformulier, invullen risicovragen en uitvoeren PRI) en aanschafdossiermodule
met koppeling PRI in iProva. Daarin staat ook de controlevraag of het aanschafdossier volledig is. Borging
vindt ook plaats door de koppeling van een uitgevoerde PRI aan de beschrijving van een zorgpad en de
signalering van een nieuw en/of gewijzigd zorgproces door de documentbeheerders.
Er is een tool om te bepalen wanneer er een PRI uitgevoerd moet worden aan de hand van vijf vragen. Deze
zijn gebaseerd op de vijf domeinen die binnen het integraal veiligheids- en risicomanagement zijn
onderscheiden, te weten patiënt/cliënt, medewerker, facilitair, informatie en financieel.
Indien het uitvoeren van een PRI niet noodzakelijk is op basis van de risicovragen, vindt er registratie plaats
in iProva om aan te tonen dat de eventuele noodzaak wel vooraf getoetst is.
Aard van de gebeurtenis
PRI op nieuwe processen
PRI op gewijzigde zorgprocessen of verbouwing
PRI in kader CMT
Totaal
31. Aantallen PRI’s Treant Ziekenhuiszorg

2018
21 ( 1 niet noodzakelijk)
55 ( 9 niet noodzakelijk)
16 (28 niet noodzakelijk)
92

2017
24 ( 2 niet noodzakelijk)
20
25 (48 niet noodzakelijk)
69

‘Tien’ landelijke veiligheidsthema’s
Op basis van patiëntveiligheidsonderzoek van NIVEL/EMGO zijn tien inhoudelijke thema’s vastgesteld voor
het terugdringen van onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen. Zes zijn ook relevant voor kinderen
en die zijn specifiek voor deze doelgroep uitgewerkt in het onderdeel ‘Veilige zorg voor zieke kinderen’.
Binnen de ziekenhuislocaties heeft 2018 in het teken gestaan van het verder implementeren en borgen van
de thema-inhoud en het meetbaar en inzichtelijk maken van de resultaten voor de patiënt. Er wordt per
kwartaal per thema op indicatorniveau gerapporteerd aan het management, waardoor trends te volgen zijn.
Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR)
Treant Ziekenhuiszorg laat jaarlijks de sterftecijfers berekenen. De HSMR over 2018 wordt in het najaar van
2019 opgeleverd. De aangeleverde gegevens worden onder andere gecontroleerd op LMR-deelname,
datakwaliteit en casemix voordat ze als betrouwbaar vrijgegeven worden.
De HSMR van het ziekenhuis in 2017 bedroeg 94 met een driejaars-HSMR (2015-2017) van 100.
Uit het HSMR-rapport zijn de volgende uitbijters geconstateerd.
• SMR 2015-2017: 118 voor het hoofdcluster ziekten van het spijsverteringskanaal.
• SMR 2015-2017: 137 voor het hoofcluster ziekten van het urogenitaal stelsel.
• SMR 2015-2017: 181 voor de diagnosegroep influenza.
Bij een sterk afwijkende uitslag vindt dossieronderzoek plaats met de IHI Global Trigger Tool. Uitkomsten
zijn besproken in de Commissie Mortaliteit en Morbiditeit.
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Calamiteitenonderzoek
In 2018 zijn er in totaal veertien onderzoeken uitgevoerd waarvan er twaalf als (mogelijke) calamiteit zijn
gemeld bij de IGJ.
Patiëntenparticipatie
Vanuit het VMS is het proactief betrekken van patiënten bij het veiliger maken van de zorg een actueel
onderwerp. Gegevens uit diverse onderzoeken worden gebruikt om de mening van de patiënt te benutten bij
het verbeteren van de zorgverlening, zoals klachten, patiëntenfeedback via ZorgkaartNederland,
verdiepende raadplegingen met patiënten en PREMs (vragenlijsten over de ervaringen met het zorgproces).
De trajecten van PROMs (vragenlijsten over de ervaren uitkomsten van de ontvangen zorg) zijn in 2018 voor
oogheelkunde en orthopedie verbeterd en de uitvraag voor borstkanker is gecontinueerd. Het aantal
PROMs-uitvragen is uitgebreid met chronische pijn voor revalidatie en de fysiotherapie in zowel de care als
de cure en er is gestart met de PROMs voor de basis-GGZ en urologie (prostaatkanker).
Er zijn voorbereidingen getroffen om het aantal PROM-trajecten uit te breiden. Hiervoor is een pilot gestart
met een nieuwe applicatie die de manier van meten verder moet verbeteren, zodat er een fundament ligt om
met Uitkomstgerichte Zorg aan de slag te gaan.
De patiëntveiligheidskaart wordt actief aangeboden aan patiënten en via diverse media wordt de kaart bij
patiënten en bezoekers onder de aandacht gebracht.
Treant is gestart met ‘De 3 goede vragen’ als onderdeel van ‘Samen beslissen’. Het betreft de vragen:
Worden de voor- en nadelen van de behandeling aan u als patiënt verteld? Bepaalt u samen met de
zorgverlener welke zorg of behandeling u krijgt? Krijgt u adviezen hoe u met uw ziekte of klachten kunt
omgaan in de thuissituatie? Via de website wordt de patiënt hierover geïnformeerd. Deze drie vragen worden
in het patiëntenportaal en in het EPD opgenomen.
Klachtbehandeling
In 2018 is het totaal aantal klachten voor het ziekenhuis t.o.v. 2017 afgenomen met 6 procent. Sinds de
evaluatie en bijstelling van de klachtenprocedure conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) is er in 2018 een geringe toename van het aantal klachten dat niet wordt opgelost binnen het
(informele) bemiddelingstraject, maar wordt doorgezet als formele klacht naar de raad van bestuur.
In 2018 zijn bij de RvB achttien formele klachten ingediend, waarvan er dertien rechtstreeks door de RvB zijn
behandeld. In vijf klachtenprocedures heeft de RvB de Klachtenonderzoeksraad gevraagd om advies uit te
brengen over tenminste elf klachten, ingediend door vijf klagers tegen negen verweerders. Hiervan zijn zes
klachten gegrond verklaard. Twee klachten zijn ingetrokken tijdens en na de mondelinge behandeling door
de Klachtenonderzoeksraad. Eén procedure met tenminste drie klachten is nog niet afgerond in 2018. De
aard van de gegronde klachten betrof de kwaliteit van zorg.
De Geschillencommissie heeft twee zaken behandeld en geschikt met de klager.
De tabel vermeldt de geregistreerde klachten en onderwerpen waarover geklaagd is.
Treant Ziekenhuiszorg
2018
Aantal geregistreerde klachten
1730
Onderwerp klacht (aspect)
2018
Medisch technisch handelen
412
Verpleegkundige zorg
481
Relatie/bejegening
1115
Informatie/communicatie
720
Organisatie/afstemming/planning
686
Medicatie
159
Voorzieningen
163
Hotelfunctie
156
Administratie/financiën/anders
156
Totaal
4048
32. Aantal klachten en klachtaspecten Treant Ziekenhuiszorg

2017
1838
2017
317
302
881
569
593
104
288
187
159
3400

Het totaal van de onderwerpen is hoger dan het aantal klachten, omdat er per klacht meerdere
onderwerpen/aspecten geregistreerd kunnen worden. Het doel van de klachtenbemiddeling is om patiënten
laagdrempelig ondersteuning te bieden bij het oplossen van onvrede. Van de diverse mogelijkheden die
worden geboden om klachten en feedback te melden, worden het formulier op de website (digitaal) en de
evaluatiefolder (papier) het meest gebruikt. Het meegeven van de evaluatiefolder na opname stimuleert
patiënten hun ervaringen met ons te delen en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van
zorg. De trends van de klachten over relatie, informatie en communicatie zijn herkenbaar en scoren al jaren
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hoog. In 2018 zien we een toename van klachten gericht op de organisatie van de zorg (concentratie van
zorg op bepaalde locaties).
Naar aanleiding van klachten zijn onder andere de volgende verbeteracties in gang gezet:
 Het optimaliseren van het contact tussen arts en patiënt met behulp van het beleidsdocument ‘Op weg naar
Samen Beslissen’ uit het project ‘De drie goede vragen’.
 Spiegelbijeenkomsten worden gebruikt als middel voor feedback en het identificeren van verbeterpunten.
 Betere afstemming tussen verpleegkundigen op de afdeling en het transferbureau, waardoor
zorgindicatiestelling bij overplaatsing naar de woonomgeving beter verloopt.
 Afspraken tussen de SEH en de HAP over adequate pijnbestrijding (Bethesda). Een alarmknop voor
patiënten, waardoor zowel de SEH als de CHD worden gealarmeerd (Scheper).
 Project medicatieverstrekking bij ontslag.
 De timeout-procedure waarbij alle te verwijderen onderdelen van lichaamsvreemd materiaal afzonderlijk
worden benoemd.
 Goede voortgang ‘Senior vriendelijke zorg’ op de SEH locatie Scheper. Mede door de nieuwe draaideur
met verzonken mat is de veiligheid verbeterd.
 Een pilot bij Cardiologie, Neurologie en Longgeneeskunde voor locatieoverstijgende aansturing door één
hoofd per specialisme. De harmonisatie van werkprocessen verbetert hier mogelijk mee.
Patiëntenervaringen
In 2018 is besloten de patiënttevredenheid te meten middels de PREMs. Dit meetinstrument is ontwikkeld
vanuit de CQI maar eenvoudiger van opzet is en het aantal vragen is met zo’ 75 procent gereduceerd.
Patiënten geven aan vertrouwen te hebben in de deskundigheid van de zorgverleners, dat er goed geluisterd
wordt en dat er schoon wordt gewerkt. Verbetering valt te halen op het gebied van Samen Beslissen.
Daarnaast valt op dat veel mensen minder positief zijn over hun gezondheid als gevolg van de behandeling.
De NET Promotor Score gemeten over de laatste drie maanden van 2018 geeft het volgende beeld.
Locatie
Klinische opname
Dagbehandeling
Treant Ziekenhuiszorg
39,4%
31,6%
Refaja
51,7%
39,6%
Bethesda
45,5%
34,3%
Scheper
29,7%
25,6%
33. NET Promotor Score Treant Ziekenhuiszorg

Polikliniek
23,7%
34,0%
19,7%
17,9%

6.4.4
Kwaliteitssystemen, accreditaties en ranglijsten cure
De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht zorginstellingen via kwaliteitssystemen de kwaliteit van de
zorgverlening systematisch te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Alleen dan kan gesproken worden
van een organisatie die gericht is op het verlenen van verantwoorde zorg. Onderstaand een overzicht van
accreditaties, certificaten en keurmerken van Treant Ziekenhuiszorg per 31 december 2018.

Naam toetsende
instantie

Naam certificaat, label of
accreditatie

NIAZ

NIAZ accreditatiebewijs

LOC Zeggenschap in
zorg, Koksgilde
Nederland, B+B
Vakmedianet
Borstkanker Vereniging
Nederland (BVN)

VMS certificering (binnen
het NIAZ)
Gastvrijheidszorg met
sterren

Roze lintje Borstkanker
Vereniging Nederland

Reikwijdte (bv.
afdeling of
dienstverlening)
Ziekenhuis breed

Scheper
Bethesda
Refaja
Datum van expiratie geldigheid

01-03-2021 01-10-2018

01-12-2019

Ziekenhuis breed

02-03-2021 02-10-2018

02-12-2019

Kwaliteit van hun
gastvrijheid,
ambiance, eten en
drinken
Borstkankerzorg

2 sterren

3 sterren

HKZ

HKZ accreditatie

Dialysecentrum

De Hart & Vaatgroep,
patiëntenorganisatie

Vaatkeurmerk
(domeinkeurmerk perifeer
arterieel vaatlijden)

Aandoeningen in de
slagaders van benen,
bekken, buik, aorta en
hals.

Vaatkeurmerk
(domeinkeurmerk
aneurysma)

3 sterren

Grijze lintje

Roze lintje
vanaf
02-07-2018
14-12-2019 n.v.t.

n.v.t.

11-09-2019

11-09-2019 n.v.t.
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Naam toetsende
instantie

De Hart & Vaatgroep
Stichting Kind en
Ziekenhuis

Nederlandse Hart
Registratie (NHR)
ISO

Naam certificaat, label of
accreditatie
Vaatkeurmerk
(domeinkeurmerk
halsslagader)
Spataderkeurmerk
Smiley voor Kinderafdeling
Smiley voor
dagbehandeling
Certificaat NHR

Reikwijdte (bv.
afdeling of
dienstverlening)

Scheper
Bethesda
Refaja
Datum van expiratie geldigheid

11-09-2019 n.v.t.

Spataderen
Kwaliteitskeurmerk
Kindergeneeskunde

Cardio vasculair

13-09-2019
2018
n.v.t.
Goud
2018
n.v.t.
Goud
Lidmaatschap

ISO accreditatiebewijs

Klinisch chemisch
laboratorium &
Trombosedienst
CCKL
CCKL accreditatiebewijs
Laboratorium voor
Infectieziekten
34. Accreditaties, certificaten en keurmerken Treant Ziekenhuiszorg
Naam ranglijst*
Te behalen resultaat
Locatie Scheper
AD Ziekenhuis Top 100
1 – 100
Elsevier-enquête (eindoordeel)
0 - 4 bolletjes
Locatie Bethesda
AD ziekenhuis Top 100
1 – 100
Elsevier-enquête (eindoordeel)
0 - 4 bolletjes
Locatie Refaja
AD ziekenhuis Top 100
1 - 100
Elsevier- enquête (eindoordeel)
0 - 4 bolletjes
35. Ranglijsten Treant Ziekenhuiszorg

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

01-07-2022

01-11-2021 (Certe)

Behaalde positie 2018

Behaalde positie 2017

44
2 bolletjes

50
1 bolletje

43
2 bolletjes

71
2 bolletje

42
2 bolletjes

52
1 bolletje

*De ranglijst geeft een ander beeld. Dit komt (mede) doordat de topklinische ziekenhuizen niet zijn meegenomen in de ranglijst
algemene ziekenhuizen in 2018; dat was in 2017 wel het geval.

6.1.4 Treant Care
Treant Care hanteert een kwaliteitssysteem gebaseerd op het Prezo-certificatieschema, waarin de resultaten
van cliëntervaringsonderzoeken een belangrijke plaats innemen. Dit prestatiegerichte kwaliteitssysteem
verbindt de dagelijkse praktijk van professionals met de voorwaarden, die gesteld worden aan verantwoord
ondernemerschap. Het is gebaseerd op de normen voor Goede Zorg en het Kwaliteitskader Verpleeghuis.
In 2018 zijn alle locaties geaudit. Met uitzondering van locatie De Horst hebben alle locaties het Gouden
Keurmerk behaald. Locatie De Horst verwacht deze in 2019 alsnog te behalen. In 2019 vindt daarnaast voor
alle locaties een nieuwe (jaarlijks terugkerende) toetsing plaats op basis van het PREZO kwaliteitssysteem.
Er zijn interne instrumenten die het kwaliteitssysteem ondersteunen zoals rapportages over klachten,
meldingen incidenten, cliënten- en medewerkersraadplegingen en onderzoeken naar de toedracht van
calamiteiten. Uitkomsten worden gebruikt om verbeterplannen te formuleren en uit te voeren. De care
hanteert een hernieuwde commissiestructuur. De zeven kwaliteitscommissies hebben een signalerende,
analyserende en adviserende rol naar het management over (beleid ten aanzien van) hun aandachtsgebied.
Deze aandachtsgebieden omvatten belangrijke carebrede (en ook landelijke) thema’s zoals huidletsel,
incontinentie, stemming en gedrag, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperkende maatregelen. In de
commissie zitten aandachtsvelders vanuit de locaties, behandelaren en procesbegeleiders, waardoor het
continu verbeteren ingebed is in alle lagen van de organisatie.
Het zorgleefplan is een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te borgen en de kwaliteit van leven
van de cliënt te ondersteunen. Er wordt gebruik gemaakt van het vier-domeinen model van ActiZ (woon- en
leefsituatie, participatie, mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden en gezondheid).
In 2017 is het project Migratie Caress gestart met als doel synergie te bereiken, het zorgproces te faciliteren
en daarmee de beoogde fusievoordelen te behalen. Standaardisatie en harmonisatie van de digitale
cliëntgegevens door het migreren van de verschillende Caress-omgevingen van voor de fusie naar één
Treant Care Caress omgeving wordt na een intensief proces op 3 januari 2019 gerealiseerd.
Eigen regie van de bewoner is leidend in de visie op zorg en dienstverlening bij Treant Care. Daarvoor is het
actief betrekken van de bewoner/cliënt bij de besluitvorming rond zijn of haar zorg en het goed informeren
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over die zorg essentieel. Dit is de aanleiding geweest te starten met het Cliëntportaal. Dit portaal biedt
bewoners en/of hun vertegenwoordigers online toegang tot informatie in het elektronische cliëntdossier.
Daarmee krijgen zij op ieder gewenst moment inzicht in de gemaakte afspraken en de voortgang van het
zorgproces. In 2019 wordt het portaal op alle locaties geïmplementeerd.
Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid
Voor de borging van de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid zijn diverse instrumenten beschikbaar. Naast
interne audits vinden er audits plaats door Care & Quality. Uitkomsten worden gebruikt om verbeteringen
aan te brengen. De incidentenmeldingen worden geanalyseerd en op basis hiervan worden eveneens
verbeteringen voorgesteld. Daarnaast spelen de diverse commissies een belangrijke rol in het verbeteren en
borgen van de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid.
Veiligheidsmanagement (VMS)
De care streeft integraal veiligheidsmanagement na als nadrukkelijk onderdeel van
kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij er aandacht is voor veiligheid van zorg, werk, gebouwen
bedrijfsvoering. Deze aspecten komen tevens terug in het Prezo-certificatieschema. De taak van
analyseren van incidenten en het op basis daarvan adviseren en voorstellen doen ter verbetering aan
afstemmingsoverleg ligt bij specifieke commissies.

het
en
het
het

Klachtbehandeling
In 2018 zijn in totaal 46 klachten geregistreerd. De meeste klachten hebben meerdere klachtaspecten, zoals
hieronder aangegeven. De registratie van de klachten is gedaan door de klachtenfunctionarissen. De
klachten zijn naar tevredenheid afgerond, enkele klachten zijn nog in behandeling.
Er zijn in 2018 geen klachten ingediend bij de raad van bestuur.
Ook is de geschillencommissie niet ingeschakeld.
Treant Care
Aantal geregistreerde klachten
Onderwerp klacht (aspect)
Behandeling en verzorging
Organisatie en voorzieningen
Informatie en communicatie
Financiën
Overig
Totaal
36. Aantal klachten en klachtaspecten Treant Care

2018
46
2018
39
15
24
0
0
78

2017
37
2017
24
14
11
0
0
49

Verbeteractiviteiten naar aanleiding van klachten
Naar aanleiding van klachten zijn er door de betreffende afdelingen verbeteracties in gang gezet. Periodiek
bespreekt de klachtenfunctionaris de klachten en de afhandeling hiervan met hoofden en/of managers.
Tuchtraad
In 2018 is er door een nabestaande van een patiënt die in 2015 verzorgd is in de Horst een tuchtklacht
ingediend tegen een specialist ouderengeneeskunde. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
heeft aan de arts een berisping opgelegd. De arts is niet tegen de uitspraak in beroep gegaan. Daarnaast is
er in 2018 door een oud-patiënt tegen elf betrokken zorgverleners (van Weidesteyn, De Horst en
ziekenhuislocaties Scheper en Bethesda) een tuchtklacht ingediend. Deze tuchtklachten zijn nog in
behandeling bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen.
Calamiteiten care
Van de onderzochte incidenten met ernstig letsel zijn in 2018 zes calamiteiten gemeld bij de IGJ. Deze
meldingen worden onderzocht door middel van de PRISMA-methodiek. Uitkomsten worden op locatie
gebruikt voor het leren en verbeteren. In 2018 is op diverse punten de aansluiting gezocht met de procedure
uit de cure. Zo is er een pilot geweest met de inzet van het Coördinatie Team Calamiteiten om de weging
van een calamiteit objectiever te laten plaatvinden. Hier wordt in 2019 op door gebouwd. Ook krijgt het leren
van calamiteiten over de locaties heen vernieuwde aandacht.
Van de onderzochte incidenten met ernstig letsel zijn in 2018 vier calamiteiten gemeld bij de IGJ. Een groot
aantal medewerkers is geschoold in de Prisma-methodiek, die gebruikt wordt bij onderzoek naar incidenten
met ernstig letsel. In het kader van de harmonisatie, maar ook als verbeteractie, is het proces onderzoeken
en melden van calamiteiten herschreven voor de care.
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Incidenten cliënten Treant Care
De meldingsbereidheid bij medewerkers is groot. Ook worden gevaarlijke situaties gemeld om deze in de
toekomst te voorkomen. Voor het melden, registreren en afhandelen van incidenten maakt de care vanaf
2019 gebruik van iTask. Op een aantal locaties is dat al gebruikelijk. iTask biedt tevens mogelijkheden voor
het genereren van rapportages. De tabel vermeldt de meldingen gerubriceerd naar de aard van het incident.
Aard van de gebeurtenis
2018
Vallen
3531
Medicatie
2869
Agressief gedrag
154
Vermissing bewoner
101
Stoten, knellen, botsen
24
Verbranden
6
Inname gevaarlijke stoffen
8
Voeding
11
Anders
287
Totaal
6991
37. Categorie en aantallen VMS-meldingen Treant Care

2017
2743
2889
215
36
28
4
0
3
274
6192

6.4.4
Keurmerken care
Treant Care beschikt over de volgende keurmerken in 2018.
Keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk
Prezo gouden keurmerk

Locaties Treant Care
De Horst
De Paasbergen
De Schutse
Selkersgoorn
Het Ellertsveld
De Schoel
De Korenhof
Holdert
Holtingerhof
Oostermarke
Valkenhof
Veltman
Zuidermarke

Prezo gouden keurmerk
Weidesteyn
Prezo gouden keurmerk
Tonckenshuys
Prezo gouden keurmerk
Olden Kinholt
Prezo gouden keurmerk
Bilderdijk
38. Keurmerken Treant Care

Van
04-07-2017
29-04-2017
29-04-2017
29-04-2017
29-04-2017
29-04-2017
29-04-2017
29-04-2017
29-04-2017
15-09-2017
29-04-2017
05-05-2017
29-04-2017

Tot
04-07-2020
29-04-2020
29-04-2020
29-04-2020
29-04-2020
29-04-2020
29-04-2020
29-04-2020
29-04-2020
15-09-2020
29-04-2020
05-05-2020
29-04.2020

Toetsende instantie
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt

14-09-2015
16-11-2015
14-09-2015
14-09-2015

14-09-2018
16-11-2018
14-09-2018
14-09-2018

Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt
Stichting Perspekt

In het kader van harmonisatie van de carelocaties is in alle carelocaties een initiële audit voor het gouden
keurmerk van Perspekt uitgevoerd in november 2018. Alle locaties, m.u.v. De Horst, worden voorgedragen
voor het gouden keurmerk. Tijdens de audits op de locaties zijn door de auditoren veel complimenten
uitgedeeld. Het registratiebesluit wordt door Perspekt medio februari 2019 genomen. Locatie De Horst
scoorde onvoldoende punten op de prestatie cliëntveiligheid. Er is inmiddels een verbeterplan opgesteld. In
het eerste halfjaar van 2019 vindt een heraudit in De Horst plaats.
6.2.
Programmabureau
In 2018 heeft Treant Zorggroep gewerkt conform de oorspronkelijk gewenste inrichting van het
Programmabureau. Een aantal strategische trajecten is met enthousiasme en daadkracht opgepakt en heeft
bruikbare resultaten opgeleverd voor de organisatie. Conform planning is gestart met het uitbreiden van de
systematiek van werken. Een aantal methodieken en tools is geïmplementeerd om doelstellingen,
verwachtingen, kosten, doorlooptijd en resultaat te managen. In sommige projecten heeft de planmatige
voorbereiding te veel tijd gekost en is de uitvoering vervolgens in het gedrang gekomen.
In 2018 is de scholing van interne medewerkers voortgezet. Er is een poule ontstaan van enkele tientallen
projectleiders die op organisatievraagstukken kunnen worden ingezet. De structuur was in 2018 nog
onvoldoende aantrekkelijk zodat veel van deze medewerkers nog niet kozen voor een actieve rol in een
project. De constructie met inleenovereenkomsten en deels terugkeergarantie blijkt onaantrekkelijk voor
inlenende- en uitlenende partij en vooral voor de individuele medewerker.
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In 2018 heeft de manager van het Programmabureau een andere functie aanvaard. Dat heeft opnieuw
geleid tot een evaluatie van het Programmabureau. De evaluatie heeft opgeleverd dat het nut en noodzaak
van het Programmabureau voor Treant bestaat, maar ook dat er in 2019 nieuwe accenten worden gelegd.
Speerpunten voor 2019 zijn het opnieuw vaststellen van governance rondom projecten, het versterken van
de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, het vervangen van externe projectleiders en
programmamanagers door interne medewerkers om daarmee Treant meer eigenaarschap te bezorgen en
het realiseren van formatie binnen het Programmabureau. Als laatste wordt portfoliomanagement
geïntroduceerd met als heldere doelstellingen dat opdrachtgevers en de lijn optimaal worden ondersteund
met herkenbare, herbruikbare oplossingen en dat individuele initiatieven collectief kunnen worden uitgerold.
Al met al wordt het een intensief, spannend en inspirerend jaar. De portefeuille is goedgevuld en de
aanvragen stijgen gestaag.
6.3.
Communicatie & Externe Relaties
De afdeling Communicatie & Externe Relaties (C&ER) richt zich op het bevorderen van samenwerking
tussen Treant en haar omgeving. Daarbij is specifiek aandacht voor de stakeholders in de regio zoals onze
cliënten, zorgaanbieders en overheden. C&ER werkt daarin samen met de interne betrokkenen van Treant.
We willen een bijdrage leveren aan de reputatie van Treant.
In 2018 heeft Treant intensief met haar omgeving gecommuniceerd. De belangrijkste punten zijn de dialoog
rond de regiovisie en de sluiting van klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde in Hoogeveen en
Stadskanaal. Daarnaast zijn we nauw betrokken bij de communicatie rond de financiële ombuigingen.
Regiovisie
Voor de zomer is het nieuwe concept van de regiovisie gepresenteerd. Dit kreeg veel aandacht van de
media en stakeholders. Daarvoor is een mini-symposium georganiseerd met ongeveer 150 stakeholders.
Met elkaar is van gedachten gewisseld over de toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen.
Ook hebben we veel stakeholders bezocht om het gesprek te voeren. Het concept van de regiovisie is intern
toegelicht tijdens medewerkersbijeenkomsten.
Sluiting klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde Stadskanaal en Hoogeveen
De sluiting van deze afdelingen en de communicatie daarover heeft veel aandacht gevergd. De interne en
externe communicatie heeft de nodige afstemming vereist en er is veelvuldig gepubliceerd. De media, zowel
landelijk als regionaal, hebben hier ook ruim aandacht aan besteed. Er zijn diverse
medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. De communicatie en informatie naar de (aanstaande) moeders,
ouders en patiënten is een belangrijk aspect geweest.
Professionalisering van de communicatie
Het afgelopen jaar is de communicatie verder geprofessionaliseerd. Een aantal voorbeelden:
 De afdeling heeft diverse beleidsplannen geschreven en deze zijn door de raad van bestuur goedgekeurd.
 Het crisiscommunicatieplan is klaar en er zijn gezamenlijk twee trainingen gevolgd.
 Er wordt zowel intern als extern meer gewerkt met beeld door het inzetten van korte video’s. Dit heeft tot
een hoog bereik en positieve reacties geleid.
 De digitalisering van de informatieverstrekking aan patiënten is verbeterd en steeds meer informatie is
digitaal beschikbaar. We bereiden de introductie voor van het VIPP (Versnellingsprogramma informatieuitwisseling patiënt en professional)in 2019.
 Er is gestart met een nieuwe vorm van de advertorials in de huis-aan-huiskranten en via online media.
 Tenslotte is veel focus geweest op goed nieuws verhalen. Zowel in de huis-aan-huisbladen als in de
regionale kranten is het gelukt om de positieve kanten van onze organisatie te belichten. Wekelijks zijn
innovaties en andere belangrijk ontwikkelingen met de media gedeeld. Enkele voorbeelden van
succesvolle thema’s zijn de maanden over borstkanker en prostaatkanker.
 Om Treant goed onder de aandacht te brengen zijn verschillende publiekslezingen georganiseerd en is
extra geïnvesteerd in aandacht via sociale media. Nieuwe media zoals Instagram hebben een goed bereik.
6.4.
Risicomanagement
Algemeen en risicoanalyse
Risicomanagement vindt plaats op niveau van de raad van bestuur en het management. Op basis van de
uitkomsten van risico-inventarisaties neemt de RvB maatregelen om risico’s af te dekken en te beheersen.
De RvB rapporteert aan de raad van toezicht over de risico’s, die verbonden zijn aan de activiteiten van de
organisatie, de financiering van de organisatie en over de maatregelen die in dit kader worden genomen.
Risicomanagement komt verder aan de orde in de periodieke werkoverleggen tussen RvB en management
en medisch specialisten en tussen management en hoofden.
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In 2018 is op operationeel niveau veel aandacht besteed aan het analyseren en beheersen van risico’s. Bij
wijzigingen in de werkwijze en bij de aanschaf van nieuwe medische technologie en ICT-systemen zijn
prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd.
De implementatie van integraal risicomanagement heeft in 2018 minder aandacht gekregen door andere
prioriteiten. In 2019 zal dit onderwerp weer volop aandacht krijgen.
6.4.1 Compliance management
Treant is gestart met de inrichting van compliance management. Als zorgorganisatie zijn we dagelijks bezig
om aan onze patiënten en bewoners kwalitatief goede zorg te leveren. Daarbij hebben we te maken met een
enorme hoeveelheid verplichtingen die voortkomen uit interne en externe eisen en wensen, bijvoorbeeld
eisen over van patiëntveiligheid, infectiepreventie, informatieveiligheid en privacy en milieu.
Om binnen Treant aan al die verplichtingen te voldoen, is het nodig integraal inzicht te krijgen in alles wat er
geregeld is. Compliance management is het ‘in control’ brengen van de organisatie als het gaat om het
naleven van zowel de externe wet- en regelgeving als de interne reglementen, richtlijnen, procedures en
instructies. Dit om onacceptabel geachte risico’s zo goed mogelijk te beheersen en de optimale veiligheid
voor patiënten, cliënten, medewerkers en organisatie te waarborgen.
6.4.2 Financieel risicomanagement
Financieel risicomanagement is onderdeel van de P&C-cyclus. Beheer en monitoring van risico’s wordt
uitgevoerd door de afdeling Financiën. Maandelijks wordt aan de raad van bestuur en het management
gerapporteerd over geconstateerde risico’s incl. de voortgang van risico mitigerende maatregelen. Eens per
tertaal worden de exploitatie en de afwijkingen hierop en de genomen of te nemen stuurmaatregelen
besproken in een overleg tussen de raad van bestuur en de managers.
Tijdens de interim- en jaarrekeningcontrole beoordeelt de externe accountant de opzet, het bestaan en de
werking van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle.
Diverse ontwikkelingen in de zorg (personeel, kwaliteit enz.) in het algemeen en in Zuid-Drenthe en OostGroningen in het bijzonder zorgen bij ongewijzigd beleid voor druk op omzet en stijgende (personele) kosten
en daardoor druk op het rendement van Treant Zorggroep. Hier wordt door middel van het gezamenlijk
uitwerken van de regiovisie met diverse stakeholders op geanticipeerd. De presentatie van de regiovisie is
begin 2019 gepland. Op basis van de regiovisie worden scenario’s uitgewerkt en aansluitend
geïmplementeerd. Op deze wijze wordt inhoud gegeven aan een duurzame en renderende bedrijfsvoering.
Dat dit gevolgen heeft voor formatie en investeringen is evident. Echter de snelheid en omvang van de
transitie zijn thans nog onduidelijk.
6.4.3 Informatiebeveiliging
De zorg- en ondersteunende processen zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de
informatievoorziening. Uitval, verminking of onbevoegde kennisname van gegevens kunnen grote gevolgen
hebben. Een ongestoorde voortgang van de werkzaamheden, waarbij informatie tijdig, correct en volledig op
de juiste plek komt, is van essentieel belang voor de veiligheid van de cliënt en belangrijk bij het vervullen
van taken en behalen van doelstellingen. Dit alles vergt een goede beveiliging van gegevens waarbij
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid centrale begrippen zijn.
In het informatiebeveiligingsbeleid staan de uitgangspunten over het omgaan met en het toegang hebben tot
informatie van Treant. Dit is uitgewerkt in een ISMS (Information Security Management System) en
beschreven beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, toegangsbeheer, gegevensuitwisseling,
registratie en controle, mobiele apparatuur, gebruik van internet, e-mail en sociale media.
De raad van bestuur heeft het Toegangsbeleid Medische Dossiers vastgesteld. Dit beleid is een handreiking
voor de inrichting en het beheer van autorisaties voor de toegang tot medische dossiers en bevat een uitleg
over de achterliggende wet- en regelgeving en de uitgangspunten voor toegang tot medische dossiers, die
alleen is toegestaan als er sprake is van een behandelrelatie. Er wordt ook uitgelegd hoe wordt
gecontroleerd of men zich aan de regels houdt en op welke wijze door het systeem geautomatiseerd wordt
bepaald of er een behandelrelatie is.
Veel aandacht is besteed aan de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze nieuwe wet betekent voor iedereen meer rechten om hun ‘digitale’ privacy te beschermen en meer
verantwoordelijkheden voor organisaties. Er is nieuw privacybeleid uitgewerkt, een register van
verwerkingen opgezet en in privacyverklaringen is toegelicht welke gegevens wij verwerken en waarom. Via
de landelijke Alert Online campagne en interne communicatie is de bewustwording bij de medewerkers
bevorderd over het veilig omgaan met informatie en persoonsgegevens. Treant heeft een Functionaris
Gegevensbescherming in dienst die als zodanig ook geregistreerd staat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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6.4.4 Security managementsysteem
Binnen Treant Ziekenhuiszorg functioneert een security managementsysteem voor het beheersen van de
risico’s op het gebied van CBRN-veiligheid (chemische, biologische, radiologische en nucleaire veiligheid).
Dit systeem omvat een beschrijving van het beleid, de organisatie en de verantwoordelijkheden van de
CBRN-beveiliging, maatregelen voor de organisatie, fysieke beveiliging, informatie en kennis, processen,
administratie en respons en de wijze van monitoring van de uitvoering en effectiviteit van de CBRNmaatregelen. In locatie Refaja is het systeem niet uitgerold, omdat deze locatie destijds niet is geselecteerd.
Voor de care is CBRN-beveiliging niet relevant, omdat het stoffen betreffen, die ziekenhuisgebonden zijn.
6.4.5 Fraudebeleid
Er is geen algemeen fraudebeleid aanwezig. Wel zijn elementen van integer handelen opgenomen in de
‘Gedragscode en gedragsregels Treant Zorggroep’. In het ziekenhuis zijn in het kader van het security
managementsysteem diverse maatregelen ingevoerd op het gebied van beveiliging en integriteit.
Treantbreed zijn maatregelen genomen in het kader van informatiebeveiliging. Ook via de
klokkenluidersregeling kan fraude gemeld worden. In 2018 is binnen Treant geen fraude geconstateerd.
6.5.
Gebouwen en overige infrastructuur
Treant is voortdurend bezig om de ontwikkelingen in de gezondheidszorg om te zetten in actief
huisvestingsbeleid. Het strategisch beleidsplan vormt onder andere het kader, waarbinnen het
vastgoedbeleid vorm krijgt en is een belangrijk richtsnoer voor de vastgoedinvesteringen. In 2019 wordt
hiervoor het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP) verder vorm gegeven. Het Lange Termijn
Onderhoudsplan (LTOP) voor 2018 is uitgevoerd. In de tabel staan de belangrijkste huisvestingsprojecten.
Bouwactiviteiten
 Vernieuwing gebouwbeheersysteem en brandmeldinstallaties
 Verbouw endoscopiecentrum
 Restylen vergaderruimten
 Verbetering parkeervoorzieningen
 Bouw dagcentrum oncologie
 Vernieuwing noodstroomvoorzieningen
 Verbouwing CSA afdeling
 Nieuwbouw Trombosedienst
 Centrale koelinstallatie aanpassen
 Voorbereiding ouder-/kind
 Bekabeling hoofdverdeelinrichting vervangen
 Branders stoomketel vervangen
 Voorbereiding bouw HC kamer
 Vervangen tourniquet hoofdingang
Locatie
 Start verbouw operatiekamer complex (vier nieuwe operatiekamers met opdekruimten)
Bethesda
 Restylen vergaderruimten
 Vernieuwing gebouwbeheersysteem en brandmeldinstallatie
 Verplaatsing polikliniek Plastische Chirurgie
 Centrale koelinstallatie aanpassen
 Aanpassen Angio-kamer
 Dakrenovaties
Locatie Refaja
 Verplaatsing Zwartsenbergzaal
 Aanpassen overkapping bij entree
 Realisatie medicijnbereidingsruimten
 Aanpassingen isolatiekamers
 Vernieuwing noodstroomvoorzieningen
 Vernieuwing personeelsrestaurant
Treant Care
 Verbouw Veltman
 Verbouw Lunzenhuus – Paasbergen Vervanging
 Vervanging cv-ketels locatie Het Ellertsveld
 Uitbreiding huiskamers Zuidermarke
 Dak- en gevelrenovatie Weidesteyn
 Herhuisvesting RvB
Holding
 Afstoting Kop van Zuid en herhuisvesting van huurders
39. Bouwactiviteiten Treant
Locatie
Scheper
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Op alle locaties lopen projecten voor het verbeteren van de infrastructuur en de gebouwveiligheid om de
bedrijfscontinuïteit en veiligheid voor cliënten, medewerkers en gasten te waarborgen. Treant behoort als
werkgever te zorgen voor een goede en veilige werk- en verblijfsomgeving. Daartoe behoort ook een goede
toegankelijkheid van de locaties. Met de gemeente Emmen lopen nog gesprekken om de bereikbaarheid van
locatie Scheper te verbeteren.
6.6.
ICT
Eén Treant
Net als in 2016 en 2017 is er ook in 2018 veel bereikt in de realisatie van het ‘ICT Beleidsplan 2015-2020’.
Het plan is gericht op het creëren van een toekomstbestendig digitaal platform dat zowel binnen Treant als in
de regio de zorgverlening faciliteert. Ook stelt het de organisatie in staat haar strategische doelstellingen te
bereiken. Dit IT-fundament is de digitale basis voor alle geharmoniseerde zorg die Treant levert, dus zowel
voor de ziekenhuislocaties als voor alle locaties voor wonen en zorg. Naast de realisatie van de
doelstellingen uit het beleidsplan heeft de ICT-afdeling fors ingezet op de professionalisering en besturing
van de ICT-afdeling
In 2018 is door de ICT-afdeling verder gewerkt aan het afronden van het ICT-beleidsplan 2015-2020, gericht
op harmonisatie, modernisatie en digitale transformatie. De digitalisering van de coupes voor Pathologie is
hiervan een mooi voorbeeld, net als de implementatie van AZN-Connect waarbij de oude (gefaxte)
ambulance-informatie volledig digitaal binnenkomt op de spoedafdelingen.
In digitale harmonisatie zijn stappen gezet. Zoals de implementatie van het digitaal instrumentenvolgsysteem
op de CSA waarmee het volgen van instrumentarium beter wordt ondersteund. Eind 2018 is dit operationeel
geworden in Emmen, de andere locaties volgen in februari en maart 2019.
Ook is in alle ziekenhuislocaties het systeem voor maaltijdverstrekkingen geharmoniseerd tot één Foodcare.
De echte livegang is in januari 2019. In dit rijtje mag ook de harmonisatie van Caress voor onze 17
carelocaties niet ontbreken. Harmonisatie heeft ook plaatsgevonden in ons printerpark. Er zijn nu zoveel
mogelijk printers van hetzelfde merk en afdrukken geschiedt grotendeels door het follow-me principe. Dat
betekent dat afdrukken met bijvoorbeeld patiëntinformatie niet meer onbeheerd op de printer kunnen liggen,
maar ook dat per ongeluk gegeven printopdrachten niet geprint worden. Zo wordt veel papier bespaard.
Eén Ommelander
De nieuwbouw van het ziekenhuis in Scheemda was voor veel medewerkers van de ICT-afdeling een uniek
project. Het betrof geen verbouwing of vervanging, maar een compleet nieuw aardbevingsbestendig
ziekenhuis waarbij nieuwe (patiënten)logistieke concepten en duurzaamheid de nodige uitdagingen met zich
meebrachten, maar zeer succesvol zijn opgeleverd. Het sluiten van de ziekenhuizen in Winschoten en
Delfzijl, een compleet nieuw netwerk inclusief Wifi, een nieuwe telefonie-omgeving, een volledig digitaal
ondersteund aanmeld- en poliproces, de fysieke verhuizing van meer dan 1.000 werkplekken en
randapparatuur en de nazorg, hebben een grote impact gehad. Bij de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis
is ook de printervloot vervangen, waarbij zowel op het vlak van inkoop als op de techniek intensief is
samengewerkt met Treant. In 2018 is in navolging van Treant en Bernhoven de EPD-module Acute Zorg bij
het Ommelander live gegaan. Een andere mijlpaal is de succesvolle livegang van het patiëntenportaal en de
geslaagde DigiD-audit die hiervoor nodig was. Bij Treant staan deze zaken voor 2019 op de rol.
Onder de motorkap
Veel werkzaamheden van de ICT-afdeling zijn onzichtbaar, maar voorwaardelijk om goede en betrouwbare
patiënten- en cliëntenzorg blijvend te kunnen leveren. Dit zijn projecten die onder regie van de ICT-afdeling
plaatsvinden en waar de afdeling erg trots op is.
Zo is in 2018 de standaardisatie van de digitale werkplek volledig afgerond, waarbij we van drie
verschillende werkplekomgevingen naar één werkplek zijn gegaan voor zowel care als cure én het
Ommelander Ziekenhuis. Medewerkers kunnen, uiteraard afhankelijk van autorisaties, nu met hetzelfde
account op alle locaties en vanuit huis inloggen en hebben de beschikking over dezelfde gegevens en
applicaties. Naast de werkplek is het thuiswerkportaal verder uitgebreid met zogenaamde 2-factor
authenticatie voor extra veiligheid. Ook het datacenterproject is afgerond, waarbij we van vijf naar twee
datacenters (computerruimtes waar de centrale infrastructuur staat) zijn gegaan. Hierbij is de volledige
storageomgeving (dataopslag) vervangen. Al deze werkzaamheden zijn met minimale overlast uitgevoerd.
Veiligheid wordt steeds belangrijker, ook binnen ICT. In 2018 is er binnen de ICT-afdeling een CERT
(Computer Emergency Response Team) opgericht waarmee we snel kunnen inspelen op dreigingen en
proactief onze omgevingen bewaken. Er is een nieuw SPAM-filter voor e-mail geïmplementeerd en zijn we
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aangesloten bij een extern SOC (security operating center) dat 24/7 onze netwerkomgeving bewaakt op
dreigingen van buitenaf.
Om overal digitaal te kunnen werken zijn alle carelocaties voorzien van een Wifi-dekkend netwerk, dat al
geschikt is voor het nieuwe telefonieplatform dat Treantbreed in 2019 en 2020 wordt geïmplementeerd.
Professionalisering en besturing
Na het vaststellen van het Service Level Agreement voor de generieke IT-dienstverlening met Treant en het
Ommelander Ziekenhuis is in 2018 voor het eerst een heel jaar onze dienstverlening bewaakt en
gerapporteerd aan beide raden van bestuur. Dit gebeurt maandelijks met een zogenaamde Balanced Score
Card waarmee we rapporteren over onze KPI’s, zoals beschikbaarheidsdoelstellingen en oplostijden. Zowel
bij het Ommelander als bij Treant is het eigenaarschap van de meeste applicaties en systemen eenduidig
belegd. Bij het Ommelander is per cluster een adviseur benoemd die helpt bij ICT vraagstukken op tactisch
en strategisch niveau. Binnen Treant is hiermee een begin gemaakt en wordt dit uitgebreid in 2019.
Vooruitblik 2019 en verder
Ook de komende jaren wordt er gewerkt aan de digitale transformatie en harmonisatie, waarbij de rol van de
patiënt in de informatievoorziening steeds dominanter wordt. Zowel in de basisvoorzieningen als bij het
uitvoeren van projecten zal hier veel aandacht naar uitgaan. Meer dan in eerdere jaren zal de aandacht
uitgaan naar innovatie en een e-health-architectuur.
In Treant gaan we naar één uniform telefonieplatform en moet het netwerk van de ziekenhuislocaties
vervangen worden. Dit is een zeer complex en intensief project. In 2020 vervalt de ondersteuning voor
Windows 7, waarvoor we gestart zijn met het ontwerp van de opvolger die gebaseerd zal zijn op Windows 10
en Office 2016. Het thuiswerkportaal wordt uitgebreid met applicaties die nu vaak rechtstreeks van buiten –
en dus minder veilig – worden benaderd.
Veiligheid en continuïteit van dienstverlening zal onverminderd aandacht krijgen met onder meer een
volledig nieuwe antivirus-oplossing en de zogenaamde EDA PC. Ondanks dat de infrastructuur op alle
niveaus dubbel is uitgevoerd blijft er een kleine kans bestaan dat er een storing optreedt. Om de zorg te
waarborgen is daarom in samenwerking met de BCM-Commissie de EDA ontworpen. Op deze netwerk- en
stroomonafhankelijke PC’s staan de meest noodzakelijke medische gegevens uit het EPD, medicatie en
protocollen (Iprova) zodat in geval van een ICT calamiteit de hoogste nodige zorg geleverd kan worden.
6.7.
Inkoop
De afdeling Inkoop heeft een bijdrage geleverd aan de organisatiedoelstellingen van Treant, vooral als het
gaat om harmonisatie en standaardisatie van gebruiksartikelen. In totaal zijn er in 2018 83 inkoopprojecten
gestart waarvan ongeveer de helft is afgerond en geïmplementeerd. De andere helft van inkoopprojecten
loopt door en wordt in 2019 geïmplementeerd.
Er was een financiële doelstelling om besparingen te realiseren van in totaal € 2,3 miljoen. Deze doelstelling
is gerealiseerd door inkoopprojecten als orthopedische implantaten (€ 1 miljoen), EVAR (€ 180.000),
procedure trays (€ 100.000), trauma pakket (€ 60.000) en diverse kleinere projecten gezamenlijk. Bij het
project orthopedische implantaten is het bijzonder om te vermelden dat in goede samenwerking met de
orthopeden een keuze is gemaakt voor één leverancier voor de drie ziekenhuislocaties voor zowel de heupals de knie-implantaten. Deze keuze biedt naast de financiële voordelen ook de mogelijkheid om innovatieve
operatietechnieken toe te passen en meer ondersteuning van de leverancier te krijgen ter verbetering van
het werkproces rondom de patiënt.
In 2018 is ook verder gegaan met het harmoniseren van de facilitaire inkoopcontracten. Inkoopprojecten als
facilitaire disposables (€ 50.000), liftonderhoud (€ 230.000), voeding (€ 80.000) en maaltijdwagens (€
90.000) en diverse kleinere projecten hebben bijgedragen aan het resultaat.
De structurele en jaarlijks terugkerende financiële besparing is circa € 3,5 miljoen.
Het schaalgroottevoordeel van één ziekenhuis met meerdere locaties wordt wat betreft inkoop vooral benut
als er gekozen wordt voor harmonisatie. Primaire focus is een kwaliteitsslag die ook een financiële besparing
oplevert. Overal de best practice hanteren, eenheid van beleid, daardoor minder fouten, etc. Verder streven
we naar het aantal medische artikelen met dezelfde toepassing te verminderen en deze bij één leverancier
in te kopen. Hierdoor zijn betere condities met de leveranciers mogelijk.
Ook op indirecte wijze zijn er besparingen mogelijk, bijvoorbeeld de vermindering van geïnvesteerd
vermogen door reductie of eliminatie van veiligheidsvoorraden en het terugdringen van logistieke kosten
(vierkante meters). In 2018 is daarom de uniforme AOC codering voor medische gebruiksartikelen bij Treant
ingevoerd. Met deze AOC codes kan sneller en vollediger harmonisatie plaatsvinden.
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In 2018 is na een pilotperiode definitief gekozen voor de structurele inzet van een coördinator medische
hulpmiddelen bij afdeling Inkoop. Deze houdt zich actief bezig met het assortiment en ondersteunt de
gebruikers. Ook is besloten om de functie van contractbeheer uit te breiden naar contract- en
leveranciersmanagement. Doelstelling van deze activiteiten is het meer proactief managen van onze
leveranciersrelaties. Vanaf 2019 vinden er periodieke leveranciersbeoordelingen plaats en wordt er actief
gestuurd op compliance van onze inkoopcontracten.
6.8.
Financieel beleid
Het strategisch beleid van Treant Zorggroep is de basis voor het te voeren financieel beleid. In de
inspiratiebrief wordt het voor het komende jaar te hanteren financieel kader nader uitgewerkt.
Randvoorwaarde is een financieel gezonde positie, gericht op voldoende rendement en een structureel
goede vermogenspositie. Daarmee blijft de realisatie van toekomstige ontwikkelingen en investeringen
mogelijk.
Met zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeenten zijn productieafspraken gemaakt voor alle door Treant
Zorggroep te leveren productie. Daarbij zijn enkele ontwikkelingen zichtbaar.
 Productieafspraken cure staan zowel qua volume als prijs onder druk.
 Bij de care is als gevolg van een verruiming van het macrokader bekostiging van een hoger volume
mogelijk én realistisch.
 Accent en aandacht voor substitutie van zorg uit tweede lijn naar ELV en anderhalvelijnszorg.
 Het financiële risico van over- of onderproductie ligt grotendeels bij Treant.
De met partijen gemaakte afspraken zijn in het algemeen te typeren als een plafondafspraak. De gemaakte
productieafspraken zijn verwerkt in het totale financieel kader 2018.
Het door de cure geleverde zorgvolume 2018 ligt plusminus -3 procent lager dan het volume van 2017.
Tegelijkertijd is een aanzienlijke stijging zichtbaar van de kosten van dure geneesmiddelen, wijzigt de
productmix DBC’s en is er een geringe prijsmutatie DBC’s. Deze effecten zorgen ervoor dat ten opzichte van
de productieafspraak 2017 er sprake is van een lagere schadelastdeclaratie cure van plm.
-2 procent. Echter, deze bruto lagere schadelast is niet gelijkmatig over zorgverzekeraars verdeeld. Bij
enkele zorgverzekeraars wordt het afgesproken schadelastplafond niet volledig gerealiseerd, terwijl bij
andere zorgverzekeraars een aanzienlijke niet betaalde overproductie zichtbaar is. Dit zorgt voor een nettoomzet die plusminus -2 procent lager ligt dan het afgesproken schadelastkader.
Daarentegen levert care een groter volume dan het initieel met zorgkantoor/-verzekeraars afgesproken
volume. Omdat enerzijds de geleverde productie nacalculeerbaar is en anderzijds gemaakte afspraken
tussentijds zijn aangepast, is het mogelijk geweest om het financiële risico van overproductie te beheersen.
De variabele exploitatiekosten stegen ten opzichte van het boekjaar 2017 met ruim 4 procent. Deze
kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door autonome loon- en prijsstijgingen.
De loonkostenstijging is de resultante van cao, autonome loonstijging en stijging van formatie. In 2018
groeide de Treant-formatie (exclusief medisch specialisten in loondienst) met 43 fte (cure -18 fte, care 65 fte,
stafdiensten -4 fte). Wel is zichtbaar, dat vacatures voor specifieke functies moeilijk vervulbaar zijn; hieraan
zijn hoge kosten verbonden voor personeel niet in loondienst. Door de invulling van aanwezige vacatures
met externen staat het rendement onder druk.
De formatieve daling cure en stafdiensten is ten opzichte van voorgaande jaren een trendbreuk. Deze trend
hangt samen met het in 2018 gestarte ombuigingsprogramma cure. Dit ombuigingsprogramma richt zich op
het verbeteren van het rendement; de uitkomsten vertalen zich in het over 2018 behaalde financiële
resultaat. Het geïnitieerde ombuigingsprogramma wordt in 2019 onverminderd voortgezet.
Geconsolideerd groeide de omzet 2018 ten opzichte van 2017 met plusminus 3,8 procent. Naast reguliere
prijsindexering is deze stijging vooral het gevolg van ontvangen kwaliteitsgelden care, hogere subsidies en
overige bedrijfsopbrengsten. Tegelijkertijd is de kostenstijging beperkt gebleven tot ruim 2 procent waardoor
het geconsolideerde resultaat zich positief heeft ontwikkeld.
In Treant zijn, net als in vele andere ziekenhuizen, vrijgevestigd medisch specialisten en medisch
specialisten in loondienst actief. Vanaf 1 juli 2018 zijn ze samengebracht in het MSCT.
In het maandelijkse bedrijfsvoeringsoverleg tussen Treant en het MSCT vindt afstemming plaats over o.a.
productieontwikkeling, opbouw zorgprofielen, voortgang ombuigingen, taakverdeling en (voorlopig)
honorariumkader. In de eerste helft 2018 is het honorariumkader 2017 definitief vastgesteld. Tevens is
constructief overleg gevoerd en zijn er afspraken gemaakt over het voorlopige honorariumkader 2018. De
definitieve vaststelling en afrekening hiervan wordt in de eerste helft van 2019 verwacht.
Het ter beschikking hebben van voldoende liquide middelen is een belangrijk thema. In dit verband is onder
andere het snel vaststellen van de definitieve prijslijsten van belang. Inzet was om voor 1 april de definitieve
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prijslijsten met verzekeraars af te spreken; dit bleek té ambitieus. Pas eind mei/begin juni zijn met de meeste
zorgverzekeraars de prijslijsten definitief afgesproken en kon het facturatieproces cure worden opgestart. Ter
overbrugging zijn met enkele verzekeraars afspraken over tijdelijke bevoorschotting gemaakt. Deze tijdelijke
bevoorschotting is vervolgens verrekend met gefactureerde bedragen waardoor ontvangen voorschotten
binnen afzienbare tijd zijn terugbetaald. Tevens zijn met de huisbankier afspraken gemaakt over een
tijdelijke verruiming van de kredietfaciliteit.
Aangezien de care in het algemeen op basis van maandelijkse bevoorschotting liquide middelen ontvangt,
speelt het onderwerp van prijslijsten en liquiditeit daar niet of op beperkte schaal en zijn er geen afspraken
over tijdelijke bevoorschotting nodig.
Het werken met DBC’s impliceert dat er sprake is van onderhanden werk. Ter financiering van het
onderhanden werk zijn met verzekeraars afspraken gemaakt. Periodiek zijn deze afspraken herijkt op basis
van de werkelijke hoeveelheid onderhanden werk.
Als gevolg van de bovenstaande set aan maatregelen beschikt Treant geheel 2018 over voldoende liquide
middelen.
In 2018 zijn de uitkomsten van het over 2017 uitgevoerde selfassessment met zorgverzekeraars besproken
en aansluitend vastgesteld. Gelet op de snelle vaststelling door verzekeraars én het lage foutpercentage
naar aanleiding van het selfassessment is de conclusie gerechtvaardigd dat Treant Zorggroep haar
zorgregistratie op orde heeft. De aandacht voor tijdige, juiste en volledige registratie en facturatie van
zorgproductie is ook in 2018 onverminderd hoog geweest.
Tevens is het proces ter verkrijging van het label Horizontaal Toezicht voortvarend opgepakt. Zowel in het
management van Treant participeren medisch specialisten ook actief in hiervoor ingerichte stuur- en
werkgroepen. Gelet op de positieve reacties lijkt het realistisch dat het door Treant gestelde doel om het HTlabel eind 2019 te behalen wordt bereikt.
Eind 2017 is het investeringskader 2018 vastgesteld en goedgekeurd. Daarmee is mandaat verkregen om
investeringen te realiseren. In 2018 zijn de binnen het investeringskader uitgevoerde investeringen
maandelijks gevolgd en zijn daar waar nodig binnen het totale investeringskader aanvullende besluiten
genomen over te realiseren investeringen. De totaal gerealiseerde investeringen zijn binnen het
investeringskader 2018 gebleven.
Financiering van gerealiseerde investeringen is net als in voorgaande jaren gedaan vanuit beschikbare
eigen middelen. Dit zorgt voor druk op de liquiditeitspositie van Treant en een zeer lage loan-to-value ratio.
Mede vanuit optiek van (gedeeltelijk) herstel van balansverhoudingen (goudenbalansregel) zijn
mogelijkheden onderzocht om door middel van het aantrekken van een langlopende lening zowel
balansverhouding als liquiditeitspositie te verbeteren. In overleg met de financiers is afgesproken om een
definitief besluit hierover door te schuiven naar het jaar 2019.
De afgelopen jaren drukte de cure het financiële resultaat van Treant Zorggroep. Om dit een wending te
geven is in 2018 een begin gemaakt met een omvangrijk ombuigingsprogramma. Onder andere omzetdruk
cure, verkregen kwaliteitsgelden care en kostenstijgingen cure/care in het algemeen hebben gezorgd voor
een geconsolideerd resultaat ad. € 9,0 miljoen. Daarmee is ten opzichte van eerdere boekjaren een
aanzienlijke verbetering van resultaat gerealiseerd.
In onderstaande tabel is de opbouw van het geconsolideerde resultaat opgenomen.
Resultaat (x € 1.000)
Treant Ziekenhuiszorg
Treant Care
Overige
Resultaat Treant Zorggroep

€
€
€
€

2018
5.215
3.795
31
9 .041

€
€
€
€

2017
-5.219
5.645
-7
419

Het positieve resultaat over boekjaar 2018 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Daardoor worden de
uitkomsten van relevante ratio’s verder verbeterd. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste kengetallen
voor resultaat, vermogen, solvabiliteit en cash flow opgenomen.
Resultaat (x € 1.000)
Bedrijfsopbrengsten (omzet)
Bedrijfslasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Resultaatsratio (resultaat/omzet)

norm

2018
€
€
€
€

>2%
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475.997
-464.298
-2.644
9.041
1,9%

2017
€
€
€
€

458.535
-455.127
-2.989
419
0,1%
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Vermogen en Solvabiliteit (x € 1.000)
Eigen vermogen
Vermogensratio (vermogen/omzet)
Solvabiliteit (EV/TV)
Liquiditeit
DSCR
Current ratio
Loan-To-Value
Net debt/ EBITDA
Cash flow (x € 1.000)
Liquide middelen
EBITDA

norm

2018
€

120.042
25,2%
39,3%

22,5%
25,0%
norm
>1,3
>1
<75%
<3
norm
€
€

2017
€

111.001
24,2%
37,2%

2018

2017

2,8
73,4%
25,6%
1,2

1,3
75,7%
30,8%
1,8

2018
9.266
38.360

€
€

2017
12.377
28.996

Het positieve financiële resultaat over 2018 zorgt voor een verbetering van de vermogens en resultaatratio’s.
Met het oog op de te realiseren regiovisie is het hebben van een goede financiële basis belangrijk. Gestreefd
wordt om de komende jaren deze positie verder uit te bouwen. Daarom wordt ook in 2019 continu aandacht
besteed aan het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering; dit door onder andere aandacht voor
ombuigingen ter verhoging van effectiviteit en efficiency.
Doordat gedurende meerdere jaren investeringen uit eigen middelen zijn gefinancierd is de
liquiditeitsontwikkeling een punt van aandacht. Gestreefd wordt om in 2019 door middel van het aantrekken
van een langlopende financiering zowel de liquiditeitspositie als de balansverhouding te verbeteren.
Daarnaast zal 2019 in het teken staan van:
 het uitwerken van een toekomstbestendig zorgmodel voor Drenthe en Zuidoost Groningen (regiovisie);
 de verdere integratie tussen cure en care;
 een blijvend goede relatie met financiers van zorg (zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeenten, banken);
 het maken van meerjarenafspraken met zorgverzekeraars;
 het verkrijgen van het certificaat voor Horizontaal Toezicht (cure);
 het inzichtelijk maken en aanscherpen van de inhoud van zorgprofielen en de hieruit voortkomende
bedrijfsvoering;
 de flexibilisering van de bedrijfsvoering.
Gelet op de ingezette ontwikkelingen verwacht Treant Zorggroep, dat hiermee een gezonde basis wordt
gecreëerd voor een duurzaam financieel gezonde bedrijfsvoering en een versterking van relevante ratio’s.
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7.

Speerpunten 2019

De kaders waarbinnen en de richting waarin Treant Zorggroep zich wil ontwikkelen zijn vastgelegd in de
(concept) regiovisie van het Kernteam; deze bepaalt de in 2019 te leggen accenten. Wij doen dit in
samenwerking met onze ketenpartners en met alle medewerkers binnen Treant. Op deze wijze geven we
invulling aan het thema voor 2019: samen slimmer werken!
Evident is dat voor het uitvoeren van de regiovisie een goede basis noodzakelijk is. Onderverdeeld in de
categorieën markt, processen, innovatie en groei, financieel en personeel worden de accenten gelegd die in
2019 een voorwaarde zijn. Dit vertaalt zich in een stijging van het rendement van Treant.
Markt
 Verwijzers en vooral huisartsen zijn voor de instroom van nieuwe klanten belangrijk. De verwijsscan geeft
inzicht in de verwijspatronen binnen het adherentiegebied. De ontwikkeling en uitvoering van programma’s
gericht op het binden van verwijzers (en klanten) moeten leiden tot minimaal het behouden van het
marktaandeel 2017 en bij voorkeur het herwinnen van het marktaandeel zoals dat in 2014 bestond.
 Patiënten maken steeds vaker hun keuze voor korte toegangstijden. Treant Zorggroep streeft naar
toegangstijden die lager zijn dan de Treeknormen.
 Met de doorvoering van VIPP wordt voor de klant volledige transparantie gerealiseerd.
 Vooral voor specifieke beroepsgroepen is er krapte op de arbeidsmarkt. Als bijdrage aan aantrekkelijk
werkgeverschap worden opleidingsprogramma’s uitgevoerd die deels vanuit KIPZ worden bekostigd.
Processen
Inzicht in en sturen op zorgprocessen en -profielen is cruciaal voor het innemen van een concurrerende
marktpositie en het behalen van rendement. Tegen deze achtergrond worden onderstaande acties ingezet.
 Normen van IGJ en WV-en zijn de absolute ondergrens voor de inrichting en uitvoering van zorgprocessen.
 Voor de segmenten chronische zorg, acute zorg, houding en beweging is integratie tussen cure en care
volledig doorgevoerd. Een onderdeel hiervan is het verbinden van xCare en Caress.
 Uniformering en standaardisatie van de procesinrichting ten aanzien van poliklinieken, diagnostiek, OK,
kliniek en ontslag.
 In het kader van de optimalisatie van capaciteitsbeheer en -management wordt gestuurd op de
vastgestelde ontslagdatum (VOD) en een reductie van de herhaalfactor polibezoeken tot 1,5. De
formatieve inzet wordt hierop afgestemd.
 Diagnosen en zorgactiviteiten worden aan de bron geregistreerd. Daarbij gelden de uitgangspunten dat
aan het einde van de dag alle registraties volledig en in één keer juist (zero defects) zijn uitgevoerd.
Innovatie en groei
 Het Bestuurlijks Hoofdlijnenakkoord MSZ beschrijft tot en met 2022 onder andere een afname van
volumegroei tot 0% en het bevorderen van juiste zorg op de juiste plaats (tweedelijnszorg naar
nulde/eerste lijn en ELV), te realiseren door middel van een incidentele transitiefinanciering (€ 425 miljoen).
Daarvoor worden projecten ontwikkeld om structureel de zorgvraag om te buigen. Treant Zorggroep wil
aanspraak maken op de beschikbare transitiefinanciering en ontwikkelt initiatieven die daaraan invulling
geven. Hierover worden met verzekeraars afspraken gemaakt met expliciet aandacht voor de integratie
cure-care.
 Om in te kunnen spelen op o.a. arbeidsmarkt- en ICT-ontwikkelingen worden initiatieven uitgewerkt voor
toepassing van e-health.
Financieel en Personeel
 Het jaar 2018 is ‘Het jaar van de waarheid’ geweest. Dit betekent dat rendement gerealiseerd moést
worden. Daarvoor is een ombuigingsprogramma cure ontwikkeld. Dit ombuigingsprogramma is integraal
onderdeel van de begroting 2019.
 Met ondersteuning van de productiemonitor wordt gestuurd op het realiseren van de productieafspraken
care en cure. Inzicht in de afgesproken en gerealiseerde productmix is aanwezig. Efficiënte
capaciteitsbenutting is leidend voor de effectieve inzet van medewerkers.
 Er is aandacht voor verzuim en de juiste persoon op de juiste plaats. Doelstelling is voortzetting van de
huidige maximale verzuimpercentages van 3,5 procent voor de cure, de OD’s en de care 5 procent en een
re-integratiepercentage van minimaal 40 procent.
Bepalend voor de voor exploitatiekosten beschikbare middelen zijn de te verwachten omzet en het gewenste
rendement. Voorde omzet is het volgende van toepassing.
 Afspraken WLZ, plm. 85 procent van de care-omzet, kennen een budgetgestuurd karakter. Gevolg hiervan
is, dat de door NZA vastgestelde OVA en materiële index automatisch worden verwerkt. In het Bestuurlijk
Hoofdlijnenakkoord MSZ (BHA MSZ) is de OVA-compensatie afgesproken. De definitieve cijfers worden
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medio 2019 bekend. Voor begroting 2019 wordt daarom gerekend met een (voorlopige) gewogen index
van 2,25 procent.
 Uitgangspunt voor de begroting 2019 is de verwachte productie 2018.
 Extra middelen vanuit het kwaliteitskader care en transitie cure worden pas in de begroting verwerkt nadat
duidelijkheid bestaat over de toekenning hiervan. Ook exploitatiekosten hiervoor blijven buiten de
begroting.

8.

Jaarrekening en accountantsverklaring

Op de volgende pagina’s staat de geconsolideerde jaarrekening van Treant Zorggroep met de
accountantsverklaring.
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1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)
31 december 2018
ACTIVA

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

31 december 2017
€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Vaste activa
Immateriële vaste activa

[1]

951

468

Materiële vaste activa

[2]

213.279

209.776

Financiële vaste activa

[3]

460

1.753
214.690

211.997

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden projecten uit hoofde van
DBC's/DBC zorgproducten
Vorderingen
uit
hoofde
van
financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen

[4]

479

-

[7]

64.302

58.732

Liquide middelen

[8]

9.266

6.191

6.266

10.503

9.191

[5]
[6]

Totaal activazijde

12.377
90.741

86.566

305.431

298.563

31 december 2018
PASSIVA

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

31 december 2017
€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Groepsvermogen
Kapitaal

[9]

307

307

Algemene Reserve

[10]

68.701

63.455

Bestemmingsfonds

[10]

51.034

47.239
120.042

111.001

Voorzieningen
Overige voorzieningen

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Schulden
uit
hoofde
financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden

[11]

7.210

[12]

8.709
7.210

8.709

54.518

64.533

van [13]
[14]

-

366

123.661

113.954

Totaal passivazijde
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1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2018
2018
€
Opbrengsten zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige bedrijfsopbrengsten

€

€

[15]
444.703

429.739

[16]
[17]

9.167

7.381

22.127

21.415

Som der bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Honorariumkosten vrijgevestigd
medisch specialisten die aan de instelling
voor medisch specialistische zorg
declareren
Afschrijvingen
Overige waardeveranderingen van
immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

2017
€

475.997
[18]

458.535

256.121

260.396

51.721

41.004

26.661

25.595

[26]

[19]
[20]
[21]

40

53

129.755

128.116

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

464.298

455.164

11.699

3.371

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

[22]

137

65

Rentelasten en soortgelijke kosten

[23]

-2.781

-3.054

Som der financiële baten en lasten

-2.644

-2.989

9.055

382

-14

-23

-

60

9.041

419

Algemene reserve

5.246

-5.356

Bestemmingsfonds

3.795

5.775

9.041

419

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Aandeel in het resultaat van
deelnemingen

[24]
[25]

Resultaat na belastingen

Bestemming resultaat:
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1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2018
€

2017
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

11.699

3.371

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

[19]

Overige waardeveranderingen

[20]

40

53

Mutatie voorzieningen

[11]

-1.499

-3.564

26.661

25.595

25.202

22.084

Verandering in werkkapitaal:
Voorraden en onderhanden werk
Onderhanden projecten DBC's/DBCzorgproducten
Vorderingen uit hoofde van
financieringstekort
Vorderingen
(excl.
vennootschapsbelasting)
Schulden uit hoofde van
financieringsoverschot
Kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen en
vennootschapsbelasting)

[4]

75

-173

-1.312

-5.276

-479

69

-5.522

-13.821

-366

366

-17.260

-6.548

[5]
[6]
[7]
[13]
[14]

-24.864
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-25.383

12.037

72

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

[22]

137

65

Rentelasten en soortgelijke kosten

[23]

-2.781

-3.054

-62

-65

Belastingen
ontvangen dividend

25

Kasstroom uit operationele activiteiten

-2.705

-3.029

9.332

-2.957

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste
activa
Verwerving deelnemingen

[2]

-30.275

-24.172

489

210

[2]
649

Vervreemding deelnemingen

-1

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-29.138

-23.962

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitkering dividend

-50

Opgenomen leningen
Aflossing leningen

2.960
[12]

-10.211

-21.662

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-10.211

-18.752

Mutatie geldmiddelen

-30.017

-45.671

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari

12.377

58.048

Mutatie geldmiddelen

-30.017

-45.671

Stand per 31 december

-17.640

12.377

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de schulden aan
kredietinstellingen.
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1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN
Algemene gegevens
De stichting Treant Zorggroep is houdsterstichting van de twee werkmaatschappijen: Stichting Treant
Ziekenhuiszorg en Stichting Treant Care, alsmede de in de paragraaf Consolidatie genoemde stichtingen en
vennootschappen. De vestigingsplaats is Hoogeveen, Dr. G.H. Amshoffweg 1, ingeschreven onder nummer
01170406 bij de Kamer van Koophandel. De Treant Zorggroep bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties en
20 centra voor verpleeg- en ouderenzorg. Bij de Treant Zorggroep kunnen de 300.000 inwoners van de regio
Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal terecht voor curatieve-, verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Samen met
partners zorgt de Treant Zorggroep voor zorg dicht bij huis als het kan, verder weg als het nodig is.

Vaststelling jaarrekening
De raad van bestuur heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2019. De raad van
toezicht van de Stichting Treant Zorggroep heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van 21
mei 2019.
Bestuurlijke - en juridische fusie
In oktober 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaats gevonden tussen de Stichting Scheper Bethesda ziekenhuis
en het Refaja ziekenhuis. Beide ziekenhuizen waren tot de juridische fusiedatum aparte rechtspersonen en
beide stichtingen stelden een jaarrekening op. De enkelvoudige jaarrekeningen van beide ziekenhuizen zijn tot
2014 in de geconsolideerde jaarrekening van de Treant Zorggroep meegenomen. Op 1 januari 2015 zijn de
Stichting Scheper Bethesda Ziekenhuis en Refaja ziekenhuis juridisch gefuseerd. De gefuseerde enkelvoudige
jaarrekening van de nieuwe fusie organisatie (Stichting Treant Ziekenhuiszorg) is meegenomen in de
consolidatie van de Treant Zorggroep.
Per 1 januari 2017 zijn de stichtingen Leveste Care te Emmen, Zorgpalet te Hoogeveen en Leveste Vastgoed te
Emmen gefuseerd in de Stichting Treant Care.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2
BW en de onder voorzitterschap VWS vestgestelde Handreiking Omzetverantwoording. De in deze paragraaf
opgenomen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn zowel van toepassing op de geconsolideerde
jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening van stichting Treant Zorggroep.

Transacties met verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Treant Zorggroep of de
moedermaatschappij van Stichting Treant Zorggroep en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Als verbonden partijen worden hier bedoeld de in deze consolidatie vermelde partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Dit is gebaseerd op een positieve
meerjarenraming, door bankiers en zorgverzekeraars ondersteunde regiovisie, voldoende productieafspraken
en het voldoen aan het bankconvenant.
Vergelijking met voorgaande jaren
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande
jaar, met uitzondering van hetgeen is vermeld bij stelselwijzigingen.

-6-

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Treant Zorggroep

1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Stelselwijziging
Besloten is om de wijze van verwerking van groot onderhoud met ingang van 1 januari 2018 aan te passen. De
reden voor deze stelselwijziging is gelegen in de verbetering van het inzicht dat de jaarrekening geeft,
aangezien de nieuwe waarderingsgrondslag meer in overeenstemming is met de bedrijfseconomische normen.
Als gevolg van de stelselwijziging is het geconsolideerde resultaat over 2018 € 457.194 hoger dan op basis van
de in het voorgaand verslagjaar gehanteerde grondslag; de invloed op het vermogen per 1 januari 2018
bedraagt € 4.575.777. Het is niet mogelijk om de invloed van de stelselwijziging op volgende boekjaren
betrouwbaar in te schatten.
De ter vergelijking opgenomen cijfers van balans van het voorgaande jaar zijn aangepast aan het nieuwe
stelsel.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling van de Treant Zorggroep. In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van
de Stichting Treant Zorggroep samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen
zijn rechtspersonen waarin de Treant Zorggroep direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen
doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en
operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten
die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie
betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop Treant Zorggroep een overheersende
zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie
betrokken. Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend (geassocieerde
deelnemingen) worden niet betrokken in de consolidatie.
Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt het desbetreffende belang proportioneel
geconsolideerd. Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de
zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt uitgeoefend.
Intercompany-transacties,
intercompany-winsten
en
onderlinge
vorderingen
en
schulden
tussen
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor
zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Treant Zorggroep zijn gerealiseerd.
Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een
bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de
consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende
waarderingsgrondslagen voor de Treant Zorggroep.
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1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De volgende rechtspersonen zijn betrokken in de consolidatie:
Stichting/vennootschap

vestiging

consolidatie

zeggenschap

%

%

* Stichting Treant Zorggroep (groepshoofd)

Hoogeveen

100

100

* Stichting Treant Ziekenhuiszorg

Hoogeveen

100

100

* Stichting Treant Care

Emmen

100

100

* Bethesda Holding B.V.

Hoogeveen

100

100

* Bethesda Diabetes Research Centrum B.V.

Hoogeveen

50

50

* Stichting SSZOG

Winschoten

33

33

* Stichting Trenta

Emmen

100

100

* Treant Participaties B.V.

Emmen

100

100

* Scheper Apotheek B.V.

Emmen

50

50

* Stichting Eerstelijns verloskunde Emmen

Emmen

100

100

* Dialyse Kliniek Noord B.V.

Beilen

100

100

Kernactiviteiten van de in de consolidatie betrokken partijen
De kernactiviteit van de Treant Zorggroep en haar werkmaatschappijen is het behartigen van de
gezondheidszorg en verpleging & verzorging in de meest brede zin des woords.
De kernactiteit van de B.V.'s Bethesda Holding B.V. en Treant Participaties B.V. is optreden als
houdstermaatschappij voor resp. de deelnemingen in BDRC (research op het gebied van diabeteszorg),
Scheper apotheek BV (exploitatie van een 1e lijns apotheek).
Kernactiviteit van Stichting Trenta is het voeren van de inkoop- en verkoop en administratie van dialyse-zorg
voor de deelneming DKN (Dialyse Kliniek Noord te Beilen).
De activiteiten van SSZOG (Stichting Samenwerkende ziekenhuizen Noord Oost Groningen) zijn in 2015 geheel
gestaakt en overgedragen aan de partijen die in deze stichting deelnemen (Ommerlanden ziekenhuis en Treant
Ziekenhuiszorg).
De stichting EVE (eerstelijns verloskunde Emmen) levert vanuit de locatie Scheperziekenhuis verloskundige
zorg.
Op 1 januari 2018 heeft Treant Zorggroep 100% van de aandelen Dialyse Kliniek Noord B.V. verworven.
Consolidatie van Dialyse Kliniek Noord B.V. heeft over het gehele boekjaar voor 100% plaatsgevonden.

Joint ventures
Bethesda Diabetes Research Centrum B.V. - 50% Treant Zorggroep en 50% Omnicura B.V.
De activiteiten van Omnicura B.V. betreffen speur- en ontwikkelactiviteiten op het gebied van gezondheidszorg
en voeding. Omnicura heeft één zelfstandig bevoegde bestuurder en is gevestigd aan de Stapelerweg 21 in De
Wijk.
Scheper Apotheek Ziekenhuis BV - 50% Treant Zorggroep en 50% Coop. Apothekers Zuid-Oost Drenthe U.A.
De activiteiten van de Coöperatie apothekers Zuid-Oost Drenthe U.A. betreft het beheren en exploiteren van
een poliklinische apotheek. De cooperatie heeft twee bestuurders welke gezamenlijk bevoegd zijn en is
gevestigd aan de Seinstraat 20 in Emmen
Samenwerkingsverband
Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Oost Groningen - 33% Treant Zorggroep, 66% Ommerlander
ziekenhuis. De Stichting SSZOG is door de het voormalige Refaja ziekenhuis en het Ommerlander ziekenhuis
opgericht om gezamenlijk de ICT activiteiten te beheren en exploiteren. Na de fusie tussen het Refaja
ziekenhuis en het Scheper Bethesda ziekenhuis in 2013 zijn de activiteiten afgebouwd.
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Aquisitities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen
vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de
verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien
de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva
wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs
lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het
verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.
De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment
dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt
overgedragen.
Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)
heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het maken
van deze jaarrekening gehanteerd.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van eventueel verworven
groepsmaatschappij(en) worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover
betaling in geld heeft plaatsgevonden.
Financial- en operational lease
Bij de Treant Zorggroep en haar werkmaatschappijen kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot
deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze
leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de
looptijd van het contract.
Treant Zorggroep heeft geen lease contracten afgesloten die als financial lease kunnen worden gekwalificeerd.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financiële verplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten
tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Voor de financiële instrumenten
beoordeelt de Treant Zorggroep op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzigen zijn voor bijzondere
waardevermindering van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen
voor bijzondere waardevermindering bepaalt Treant de omvang van het verlies uit hoofde van deze
waardevermindering en verwerkt dit direct in de resultatenrekening. Treant Zorggroep en haar
werkmaatschappijen maken geen gebruik van afgeleide financiële instrumenen.
Renterisico’s
Het doel van renterisicomanagement is het uitsluiten van rentekasstroomrisico. Leningen zijn bij voorkeur
vastrenterend er is zoveel als mogelijk sprake moet van spreiding van risico’s binnen de totale
leningenportefeuille.
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Liquiditeitsrisico’s
Het doel van liquiditeitenmanagement is te allen tijde voldoende liquiditeit ter beschikking te hebben om de
financiële continuïteit van Treant Zorggroep te waarborgen. Het beleid hieromtrent voorziet in periodieke
toetsing van gestelde ratio’s over solvabiliteit en liquiditeit, zoals die zijn opgenomen in de bankconvenanten.
Indien niet wordt voldaan aan gestelde ratio’s zal conform het treasury statuut, de Raad van Bestuur op de
hoogte worden gebracht.
Tegenpartijrisico’s
Het doel van tegenpartijrisicomanagement is het minimaliseren van tegenpartijrisico. Kern van het beleid
hieromtrent is dat de partijen goedgekeurd zijn door de Raad van Bestuur conform de procedures uit het
treasurystatuut en deze partijen een minimale rating moeten hebben. De partijen waar Treant Zorggroep zaken
mee doet, hebben minimaal de rating A(+) en dit vormt derhalve een zeer laag risico.
Het tegenpartijrisico op zorgverzekeraars is voldoende afgedekt doordat de treasury organisatie op de hoogte
wordt gebracht van contracten die met de verzekeraars worden afgesproken. Ook van beleidsveranderingen
van de overheid of het WfZ wordt de treasury organisatie op de hoogte gebracht.

Ultimo het boekjaar zijn er door de raad van bestuur geen risico's geidentificeerd die in de jaarrekening moeten
worden vermeld. Zie ook het onderdeel continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen van waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het
actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare
waarde ervan.
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering,
wordt verwezen naar ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’.
Positieve goodwill voortkomend uit acquisities en berekend in overeenstemming met de paragraaf “Acquisities
en desinvesteringen van groepsmaatschappijen” wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de
geschatte economische levensduur.
Negatieve goodwill valt vrij in de winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen, indien
hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen betrouwbaar
zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de negatieve
goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de
verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de
geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
• Aanloopkosten en -verliezen 2,5-10%
• Goodwill 10%

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige
verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
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De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen en terreinen : 0 - 20%.
• Machines en installaties : 10 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 20 %.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting Treant Zorggroep beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet
is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare
biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn
gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn
om de verkoop te realiseren.
Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen
bij voortgezet gebruik van het actief/de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen
contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd van 3,6%. De disconteringsvoet geeft geen
risico’s weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger
gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou
zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht
kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De nettovermogenswaarde wordt berekend
volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens
beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van
de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde
negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de Stichting Treant Zorggroep in deze
situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen
heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening
getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast
die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. Als resultaat wordt
verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is
gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van
de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare
waarde, afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde
onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
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Bijzondere waardevermindering van financiele vaste activa
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de vennootschap op iedere balansdatum of er objectieve
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële
activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de vennootschap de omvang
van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst-enverliesrekening.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke
schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële
actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat
daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien de afname van de waardevermindering
verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het
bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de
terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen
verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder
toepassing van de FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere opbrengstwaarde.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te
brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de
onderhoudsafdeling en interne logistiek.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Onderhanden DBC's en Zorgproducten
Het onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten is bepaald op basis van de opbrengstwaarde van een
tussentijds zorgproduct, gebaseerd op de per balansdatum geregistreerde verrichtingen, dan wel
verpleegdagen/behandeluren. Bij deze methode is berekend wat de omzetwaarde van het product is als het
product, gegeven de gerealiseerde verrichtingen/zorgactiviteiten, dan wel verpleegdagen/behandeluren op het
moment van bepaling van het onderhanden werk ook daadwerkelijk wordt afgesloten. Bij de bepaling van de
onderhanden projecten worden de nog openstaande zorgtrajecten (op de peildatum) in combinatie met de
uitgevoerde zorgactiviteiten (uitgevoerd voor de peildatum) afgeleid tot een DBC-zorgproduct/DBC GRZ.
Het onderhanden werk DBC's GRZ is gewaardeerd op basis van de geschatte opbrengstwaarde op balansdatum
van de DBC's als waren zij op die datum afgesloten. Ten behoeve van de juiste toerekening van de opbrengst
naar het boekjaar, wordt rekening gehouden met het aantal gerealiseerde behandeldagen in het boekjaar en
gerealiseerde behandeldagen in het boekjaar +1.
De waardering van het onderhanden werk is gecorrigeerd met de te verwachten schadelastoverschrijdingen bij
de zorgverzekeraars (nuancering). Deze schadelastoverschrijding is toegerekend aan boekjaar 2017 en 2018.
Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Vorderingen
De vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt
de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op
basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de resultatenrekening gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen en resultaatbestemming
Het eigen vermogen bestaat uit het kapitaal, een bestemmingsfonds en het resultaat boekjaar.
Het bestemmingsfonds betreft het voormalig RAK waar de NZA beperkingen t.a.v. de besteding aan heeft
gesteld.
Bestemming resultaat boekjaar
In de statuten van de Treant Zorggroep is geen bepaling opgenomen over de resultaat bestemming. Het
resultaat boekjaar (Treant Care) is toegevoegd aan het bestemmingsfonds, danwel onttrokken aan de
algemene reserve (Treant Ziekenhuiszorg).
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum
af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende
het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente (staatsobligaties) ad 2% als
disconteringsvoet gehanteerd.
De voorziening Persoonlijke Levensfase Budget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAOverplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het Persoonlijk Levensfase Budget kwalificeert als een
beloning met opbouw van rechten. Deze voorziening is opgebouwd op basis van het saldo van verkregen
rechten minus bestede uren gewaardeerd tegen het ultimo boekjaar geldende uurtarief inclusief een opslag
voor werkgeverslasten. De gehanteerde contante waarde percentage is 2%.
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van
de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en
verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien
geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde).
Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

De belastingvoorziening betreft de nieuwbouw Springplank. Nieuwbouw de Springplank is in het jaar 2012 in
gebruik genomen (btw-behandeling cf. HR 12 september 2008, nr. 43.011). De Springplank staat sinds
ingebruikname voor 34,82% leeg. De btw op de leegstand is in het jaar 2012 als voorbelasting in aftrek
gebracht (btw-behandeling cf. HR 27 oktober 2011, nr. 09/02214). Treant zal de leegstaande ruimten voor
eigen (btw-vrijgesteld) gebruik aanwenden (gedurende de herzieningstermijn) en zal tot en met ultimo 2021 de
btw afdragen.
Het verlieslatende contract is gewaardeerd op de contante waarde van de schuld minus de in mindering
gebrachte aflossingen. Het verlieslatende contract op leegstand is gewaardeerd op basis van de contante
waarde van de toekomstige verliezen op leegstand door Treant Ziekenhuiszorg gehuurde ruimtes.
De reorganisatievoorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en
wordt gevormd indien voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.
De overige voorzieningen betreffen een transitievoorziening voor langdurig zieken en een voorziening voor het
eigen risico ziekteverzuim (tot 24 maanden).
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Langlopende Schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt
op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de
resultatenrekening als interestlast verwerkt.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de resultatenrekening als interestlast
verwerkt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Financieringstekort respectievelijk -overschot
Het financieringstekort of—overschot is berekend aan de hand van de definitieve vaststelling van de
aanvaardbare kosten door de NZa, onder aftrek van ontvangen vergoedingen en reeds gedane terugbetalingen.
Bij het ontbreken van een definitieve vaststelling door de NZa is een interne berekening van de aanvaardbare
kosten gemaakt aan de hand van de vigerende beleidsregels, tariefbeschikkingen en afspraken met
zorgverzekeraars/zorgkantoor. Afwijkingen tussen deze interne berekening en de definitieve vaststelling door
de NZa worden via de resultatenrekening verantwoord.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Baten, waaronder nagekomen budgetaanpassingen, en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de
voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
• het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald;
• waarschijnlijke economische voordelen;
• de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald;
en
• gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald;
Als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening).
Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de naindexering. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de
baten zijn verantwoord.

Opbrengsten DBC's en zorgproducten
De omzet DBC's en Zorgproducten betreft de daadwerkelijk gefactureerde DBC's en zorgproducten, de
afgeronde, maar nog te factureren DBC's en DBC-zorgproducten en de mutatie in de onderhandenwerkpositie
van de DBC zorgproducten. In de omzet zijn eveneens de overige producten opgenomen.

In 2018 zijn integrale tarieven gedeclareerd. De in 2018 verantwoorde omzet uit geleverde zorgprestaties
betreft de integrale tarieven. Onder integrale tarieven wordt verstaan het deel opbrengsten ziekenhuis plus het
honorarium medisch specialist.

- 14 -

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Treant Zorggroep

1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Zoals vermeld in de paragraaf "onderhanden werk DBC's"is er bij de bepaling van de omzet gebruik gemaakt
van een voortgangspercentage om de, met verzekeraars afgesproken, aanneemsommen en plafonds toe te
rekenen aan het boekjaar 2018.
Honoraria medisch specialisten
Ingevolge de invoering van integrale bekostiging per 1 januari 2015 behoren de honorariumvergoedingen voor
medisch specialisten tot het opbrengstbegrip van de instelling. Baten uit hoofde van integrale bekostiging
worden verantwoord wanneer gerealiseerd. De verdeling van de integrale bekostiging in opbrengsten voor het
ziekenhuis en opbrengsten voor vrijgevestigde medisch specialisten vindt plaats op basis van gemaakte
afspraken tussen het ziekenhuis en het medisch specialistisch bedrijf. Onder de kosten zijn samenhangend met
deze post vergoedingen aan het medisch specialistisch bedrijf verantwoord.

Uitgangspunten (WMO)
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet hebben de Care-instellingen de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van
de transitie een deel van de toenmalige AWBZ overgeheveld van de zorgkantoren naar de gemeenten
(‘decentralisatie’)
Als gevolg van deze decentralisatie en andere factoren is er voor 2015 sprake van een bepaalde mate van
omzetonzekerheden. Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij
continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en
schattingsrisico's in deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur
van stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar.
Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn
afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking,
woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, e.d.).
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle
gemeenten waar de stichting een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke IZA-protocol. Niet
alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan
worden gesteld.
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet
bekend, echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in
deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot
nagekomen financiële effecten in 2018 of later.
Uitgangspunten (Wijkverpleging)
Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie van de AWBZ zorg (onder meer wijkverpleging)
overgeheveld van de zorgkantoren naar de zorgverzekeraars. Zoals dit ook al in 2013 is gebeurd met de
geriatrische revalidatiezorg
Als gevolg van deze decentralisatie en andere factoren is er voor 2018 sprake van een bepaalde mate van
omzetonzekerheden. Overeenkomstig de landelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van
zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in
de omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van stichting en
verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan liggen
een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat binnen de wijkverpleging er sprake is van inherent
ontbrekende onafhankelijke indicatie (wettelijk zo verankert) door zorgaanbieders en het ontbreken van een
onafhankelijk indicatieorgaan. Hetgeen kan leiden tot discussies over de prikkels in het stelsel en in individuele
gevallen zou kunnen leiden tot bijstelling van het oorspronkelijk geïndiceerde niveau met mogelijke effecten
voor de financiële verrekening en verantwoording bij materiële controles door de zorgverzekeraars. Dergelijke
materiële controles kunnen ook plaatsvinden op de geriatrische revalidatiezorg met nagekomen effecten.
De raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening
waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële
effecten in 2018 of later.
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(Overheid)subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Overheidsheffingen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat aan alle voorwaarden voor
de overheidsheffing is voldaan.

Overige opbrengsten
De overige opbrengsten wordten als bate verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin deze
opbrengsten zijn gerealiseerd. Deze opbrengsten omvatten niet zorggerelateerde opbrengsten.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers en de belastingautoriteiten.

in de

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
Pensioenen
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en
worden
op
verplichte,
contractuele
of
vrijwillige
basis
premies
aan
pensioenfondsen
en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de Treant Zorggroep. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende
activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet
betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Stichting Treant Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij Treant Zorggroep. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Treant Zorggroep betaalt hiervoor premies
waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden
jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per 1 januari 2016 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,3% te hebben. De
dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 97%. Per 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor
pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad
is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2018 is de actuele dekkingsgraad 97,5%. De
gemiddelde dekkingsgraad 2018 bedroeg 101,3%. Treant Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. Treant Zorggroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De Treant Zorggroep heeft alle pensioenregelingen
verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
verantwoord.
Rente baten en -lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van rechtspersonen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in
de resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van de groep.
Belasting en resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de resultatenrekening,
rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet
opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van nietaftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Specifieke aandachtspunten omzet medisch specialistische zorg
De landelijke onzekerheden met betrekking tot de omzetverantwoording voor instellingen voor medisch
specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s) zijn de afgelopen jaren verder verminderd. Sinds het jaar
2012 is sprake van landelijke onzekerheden rondom de omzetverantwoording. In 2014 zijn de risico’s drastisch
afgenomen met de invoering van de vaststelling van de uitkomsten van het expertonderzoek naar de
omzetverantwoording 2012 en 2013 en de vaststelling van transitiebedragen. In 2017 en 2018 zijn de risico’s
verder verminderd.
De resterende in de jaarrekening 2018 van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten voor Treant
Ziekenhuiszorg hebben betrekking op:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2017 en evt. eerdere jaren;
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2018;
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en
afwikkeling oude jaren.
Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft Treant Ziekenhuiszorg de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 1.4 van deze
jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2018 meegenomen en is de
“Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek 2018 Medisch Specialistische Zorg” gevolgd.
Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2018:
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2018 zijn hierna toegelicht voor
Treant Ziekenhuiszorg:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2017 en evt. eerdere jaren
Treant Ziekenhuiszorg heeft de over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2017 en eerdere jaren nog geen
finale overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De afloopcontrole van de micro correcties ligt nog
ter behandeling bij de zorgverzekeraar. Over de macro correcties is overeenstemming bereikt. Deze zijn
verwerkt in de schuldposities met de zorgverzekeraars.
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2018
De NFU, NVZ en ZN hebben een Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2018 gepubliceerd. Door de NZa
is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke regelgeving, waarmee een
inherent risico blijft bestaan. Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende
zorgverzekeraars. Op basis van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de
facturatie 2016 concluderen. De instelling heeft, voor de jaarrekening deels op basis van een risicoanalyse,
onderzoek verricht naar de risico’s die voor Treant Ziekenhuiszorg materieel zijn. In deze risicoanalyse zijn de
uitkomsten van eerder uitgevoerde aanvullende omzetonderzoeken en beschikbare overige in- en externe
controles betrokken. Ook is een inschatting gemaakt van de DGM-controles over 2017 resp. 2018 op basis van
eigen tooling.
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Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het
macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor
curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing
macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing
Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan
een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per
instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen
gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbiomzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
De minister van VWS zou uiterlijk vóór 1 december van het opvolgende jaar moeten beslissen over inzet van
het MBI, als sprake is van een macro-overschrijding. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze periode van elf
maanden te kort is om de werkelijke realisatie vast
Voor 2017 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau 2016).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over
2018. Treant is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking
gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2018.

3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en
afwikkeling oude jaren.
Treant Ziekenhuiszorg heeft met de zorgverzekeraars voor 2018 schadelastafspraken op basis van een
aanneemsom, plafondafspraken en open eindeafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken
aan het boekjaar 2018 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage
ultimo 2018 in lijn met de Handreiking omzetverantwoording, rekening houdend met de verwachte effecten van
het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet
2018 in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2018.
De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening
is de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten verwerkt.
Ook afrekening van oude schadelastjaren met zorgverzekeraars kan nog tot nagekomen effecten leiden.
Treant Ziekenhuiszorg heeft tot en met het schadejaar 2013 definitief afgerekend."

Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn
resultatenrekening gemaakt in segmenten Care en Cure.
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1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa [1]
31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Immateriële vaste activa
Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen

354

Goodwill

597

61

951

468

Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Kosten van
Goodwill
oprichting en
uitgifte van
aandelen
€ (x 1.000)
€ (x 1.000)

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen

407

Totaal 2018

Totaal 2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

832

429

1.261

1.373

-424

-368

-792

-811

408

61

469

562

-

640

640

-

110

-

110

-112

-110

-

-110

112

Afschrijvingen

-54

-104

-158

-94

Mutaties 2018

-54

536

482

-94

Afschrijvingen desinvesteringen

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Afschrijvingspercentages

942

1.069

2.011

1.261

-588

-472

-1.060

-793

354

597

951

468

5%

10%

De afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische
gebruiksduur van het vast actief.
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31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Materiële vaste activa [2]
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

127.466

126.517

Machines en installaties

17.553

16.344

Andere vaste bedrijfsmiddelen

52.789

52.047

Vooruitbetaald op materiële vaste activa

15.471

14.868

213.279

209.776

Het verloop van de materiële vaste activa in het boekjaar 2018 wordt als volgt weergegeven:

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

Bedrijfsgebouwen en
-terreinen

Machines en
installaties

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Vooruitbetaald
op materiële
vaste activa

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

288.117

75.206

148.907

-161.611

-58.862

-96.907

14.868
-

126.506

16.344

52.000

14.868

Investeringen

240

-

659

29.631

Reclassificatie

11.467

3.083

14.478

-29.028

-88

82

-24.701

-

Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen

13

-19

24.245

Afschrijvingen

-10.672

-1.937

-13.892

-

Mutaties 2018

960

1.209

789

603
15.471

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Afschrijvingspercentages

299.736

78.371

139.343

-172.270

-60.818

-86.554

-

127.466

17.553

52.789

15.471

0 - 20%

10%

10 - 20%

0%

Indien niet anders wordt vermeld wordt op materiële vaste activa lineair afgeschreven. Op de lopende
projecten wordt niet afgeschreven. Het moment van gereedmelden is bepalend voor het moment van
afschrijven.
Op de afschrijvingstermijn van bedrijfsgebouwen en -terreinen is een uitzondering voor Olden Kinholt. Dit
gebouw wordt in 4 jaar afgeschreven.
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Materiële vaste activa

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen/correctie
Afschrijvingen

Totaal 2018

Totaal 2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

527.098

509.740

-317.380

-292.430

209.718

217.310

30.530

24.172

-24.707

-6.686

24.239

544

-26.501

-25.438

Waardeverminderingen
Mutaties 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

-

-126

3.561

-7.534

532.921

527.100

-319.642

-317.324

213.279

209.776

Een deel van de MVA wordt verhuurd. De huuropbrengsten zijn opgenomen onder de overige opbrengsten.

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Financiële vaste activa [3]
Deelnemingen

-

Overige vorderingen

1.253

460

500

460

1.753

Toelichting op de zeggenschapsbelangen:
In 2017 is onder deelnemingen verantwoord Dialyse Kliniek Noord B.V. In 2017 was deze B.V. voor 32,5% van
Treant Zorggroep. Deze B.V. is in 2018 volledig eigendom geworden van Treantparticipaties en derhalve mee
geconsolideerd in 2018.

2018

2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Deelnemingen
Boekwaarde per 1 januari

1.253

Diverse mutaties
Aandeel in het resultaat

1.002

-1.253

-

-1

189

-1

1.191

Ontvangen dividend

-

62

Verkoop deelneming

1

-

Boekwaarde per 31 december

-

1.253

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Overige vorderingen
Vordering Oudbouw Springplank
Disagio op geborgde leningen
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2018

2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Overige vorderingen
Stand per 1 januari

500

551

-

-51

Afschrijvingen
Mutatie

-40

-

Stand per 31 december

460

500

De overige vorderingen hebben een looptijd langer dan 1 jaar.
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Voorraden [4]
Medische goederen en dergelijke

6.191

6.266

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (‘first in,
first out’). Er is geen sprake van incourante voorraden.
31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten [5]
Onderhanden projecten DBC's GRZ
Onderhanden projecten DBC's / DOT-zorgproducten
Ontvangen voorschotten

3.118

8.165

35.286

36.069

38.404

44.234

-27.901

-35.043

10.503

9.191

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s / DBC-zorgproducten:
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten zijn gewaardeerd tegen de verkoopwaarde
(integraal tarief) van het op 31-12-2018 afgeleide product. De afgeleide producten zijn bepaald middels een
OHW grouper.
De producten waarvan geen afgeleid product bekend is (uitval), zijn gewaardeerd tegen het afgeleide
zorgproduct op basis van eigen fractietabellen, waarbij een voortgangspercentage op basis van de kosten is
gebruikt.
De bevoorschotting op onderhanden werk betreft geheel voorschot DBC's / DBC-zorgproducten.
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€

€

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort [6]
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

479

-

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Het verloop van het nog in tarieven te verrekenen van de Care wordt als volgt weergegeven:
t/m 2016

2017

2018

Totaal

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Stand per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar

69

-435

-

-366

-

-

504

504

-267

2.148

-

1.881

Betalingen/ontvangsten

-

-1.540

-

-1.540

Stand per 31 december

-198

173

504

479

3

3

1

Correcties voorgaande jaren

Stadium van vaststelling
1 = interne berekening
2 = overeenstemming met zorgverzekeraar
3 = definitieve vaststelling NZa

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Waarvan gepresenteerd als:
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

479

-

-

-366

479

-366

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (Wlz excl. GGZ)
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: Ontvangen voorschotten

- 23 -

86.333

79.421

-85.829

-79.787

504

-366

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Treant Zorggroep

1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Debiteuren en overige vorderingen [7]
Handelsdebiteuren

36.825

Vorderingen op OZG
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Belastingen en premies sociale verzekeringen

15.672

189

579

17.629

32.967

71

20

Overige vorderingen

4.954

4.467

Overlopende activa

4.634

5.027

64.302

58.732

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Handelsdebiteuren
Debiteuren

37.525

Voorziening oninbare debiteuren

16.498

-700

-826

36.825

15.672

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting

68

Premies pensioen

20

3

-

71

20

3

-

Premies pensioen
Pensioenen

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Liquide middelen [8]
Rekeningen courant bank
Deposito rekeningen
Kasgelden

8.577

11.557

646

746

43

74

9.266

12.377

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
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PASSIVA
GROEPSVERMOGEN

Kapitaal

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

307

307

Algemene Reserve

68.701

63.455

Bestemmingsfonds

51.034

47.239

120.042

111.001

307

307

Kapitaal [9]
Stand per 31 december

Het effect van de stelselwijziging genoemd in de waarderingsgrondslagen betreft een toename van € 4.575.776
in het eigen vermogen van 2017.
Algemene Reserve

[10]

Het verloop van de Algemene reserve wordt als volgt weergegeven:

Algemene Reserve

Stand per
01-01-2018

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2018

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

63.455

5.246

-

68.701

63.455

5.246

-

68.701

Bestemmingsfonds [10]
Het verloop van het bestemmingsfonds wordt als volgt weergegeven:
Stand per
01-01-2018
€ (x 1.000)
Bestemmingsfonds

ResultaatOverige Stand per
bestemming
mutaties
31-12-2018
€ (x 1.000)

47.239

3.795

47.239

3.795
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VOORZIENINGEN [11]
Overige voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen wordt als volgt weergegeven:
Stand per
01-01-2018
€ (x 1.000)

Dotatie

Onttrekking

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Stand per
31-12-2018
€ (x 1.000)

Belastingvoorziening

364

-

-91

273

Jubileumvoorziening

5.554

143

-856

4.841

Verlieslatende contracten

1.008

-

-1.008

-

Persoonlijk levensfase budget

540

-

-294

246

Voorziening reorganisatie

149

-

-149

-

1.094

1.126

-370

1.850

8.709

1.269

-2.768

7.210

Overige voorziening

Toelichting per voorziening:
Belastingvoorziening:
De belastingvoorziening betreft de nieuwbouw Sprinplank. Nieuwbouw de Springplank is in het jaar 2012 in
gebruik genomen (btw-behandeling cf. HR 12 september 2008, nr. 43.011). De Springplank staat sinds
ingebruikname voor 34,82% leeg. De btw op de leegstand is in het jaar 2012 als voorbelasting in aftrek
gebracht (btw-behandeling cf. HR 27 oktober 2011, nr. 09/02214). Treant zal de leegstaande ruimten voor
eigen (btw-vrijgesteld) gebruik aanwenden (gedurende de herzieningstermijn) en zal tot en met ultimo 2021 de
btw afdragen.
Uitgestelde personeelsbeloning
De voorziening uitgestelde personeelsbeloning betreft een reservering voor de kosten van toekomstige
jubileumuitkeringen. De werknemer, die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016
onregelmatigheidstoeslag heeft genoten, heeft van Treant een individuele schikking ontvangen ter compensatie
van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT over de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2017. De
vaststellingsovereenkomsten zijn opgenomen onder de lange en kortlopende schulden. Voor het bedrag dat nog
niet is vastgesteld is een voorziening getroffen.
Overige voorzieningen
De overige voorziening betreft een transitievoorziening voor langdurig zieken en een voorziening voor het eigen
risico ziektewet.

Verlieslatende contracten
Voorziening verlieslatende contracten bestaat uit de voorziening leegstand Kop van Zuid € 1.008.000.
Het effect van de stelselwijziging genoemd in de waarderingsgrondslagen betreft een afname van € 4.575.777
in de voorzieningen.

Kortlopend, looptijd < 1 jaar

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

939

2.364

Langlopend, looptijd > 1 tot 5 jaar

2.381

2.798

Langlopend, looptijd > 5 jaar

3.890

3.547
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LANGLOPENDE SCHULDEN [12]

Schulden aan kredietinstellingen

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

54.518

Overige langlopende schulden

64.091

-

442

54.518

64.533

Kortlopend, looptijd < 1 jaar

9.546

10.211

Langlopend, looptijd > 1 jaar

54.518

64.533

Langlopend, looptijd > 5 jaar

38.001

40.550

2018

2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Langlopende schulden
Saldo 1 januari

74.302

Opgenomen
Aflossing

93.004

-

2.960

-10.238

-21.662

Stand per 31 december

64.064

74.302

Aflossingsverplichting komend boekjaar

-9.546

-10.211

Langlopend deel per 31 december

54.518

64.091

Voor een gedetailleerd overzicht van de onderhandse leningen verwijzen wij u naar de bijlage in paragraaf 1.6
Geconsolideerd overzicht langlopende schulden.
Aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector als ook aan de ABN AMRO is onroerend goed als hypothecaire
zekerheid door Stichting Treant Ziekenhuiszorg, Stichting Treant Care. Het maximale bedrag dat verhaald kan
worden op de hypothecaire zekerheden betreft € 195.074.136. Dit bedrag is inclusief rente en kosten terzake
van Gesecureerde Verbintenissen
De Treant Zorggroep heeft de volgende onroerende goederen als hypothecaire zekerheid afgegeven:
- perceel grond en opstallen ziekenhuis locatie "Scheper"
- perceel grond en opstallen ziekenhuis locatie "Bethesda"
- perceel grond en opstallen "De Horst"
- perceel grond en opstallen "De Paasbergen"
- perceel grond en opstallen "Ellersveld"
- perceel grond en opstallen "Weidesteijn
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Schulden uit hoofde van bekostiging [13]
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

-

366

De specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar (2018) wordt toegelicht bij de toelichting
debet van de geconsolideerde balans onder "Vorderingen uit hoofde van financieringsoverschot" .

OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Overige kortlopende schulden [14]
Schuld aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar
Handelscrediteuren
Rekening courant SSZOG
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen

26.906

-

9.547

10.211

12.695

17.735

567

796

9.361

10.231

872

889

Schulden aan personeel

32.327

30.987

Overige schulden

22.076

33.357

6.714

5.900

Rekening-courant medische specialisten
Overlopende passiva

2.596

3.848

123.661

113.954

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. De reële waarde van de financiële
instrumenten benadert de boekwaarde
Tot slot is onder de overige schulden opgenomen de overlopende rente, de schulden inzake de AMS en andere
regelingen voor (loon) specialisten, nog te betalen kosten.

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Schulden aan kredietinstellingen
Schuld aan kredietinstelling

26.906

-

Kredietfaciliteiten:
Stichting Treant Zorggroep, Stichting Treant Ziekenhuiszorg, Stichting Treant Care hebben gezamenlijk een
kredietfaciliteit bij ABN AMRO van € 35 miljoen.
Ter zake van deze faciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld:
De totale zekerheid over registergoederen voor de gehele Treant Zorggroep is inclusief rente en kosten terzake
van de Gesecureerde Verbintenissen € 195.074.136. Tevens zijn overige vorderingen en de inventaris
verpand.
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31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Premies sociale verzekeringen

105

131

9.253

10.100

3

-

9.361

10.231

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Schulden aan personeel
Nog te betalen netto salarissen

2.433

2.574

Reservering vakantietoeslag

7.654

8.165

Reservering vakantiedagen

3.044

3.024

18.319

16.484

Nabetalingen personeel (bruto)

351

276

Schulden aan personeel

526

464

32.327

30.987

Persoonlijk levensfase budget

Onder de schulden aan personeel is een reservering iz de vakantiedagen en het Persoonlijke Levensfase
Budget opgenomen. De stijging van deze post is grotendeels het gevolg van de toename van het aantal PLB
dagen waar de medewerkers van Treant nog recht op hebben.
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Niet in de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen
Obligoverlichting
Eind 2018 is een bedrag ad € 57.337.428 uit hoofde van leningen geborgd door het Waarborgfonds voor de
Zorgsector.
Dit leidt tot een obligoverplichting van 3 % over € 57.337.428 = € 1.720.123

Huur- en leaseverplichtingen
Deze verplichtingen zijn als volgt te specificeren:
< 1 jaar

1 <> 5 jaar

> 5 jaar

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Lease
Huur

210

502

6.969

18.939

16
7.216

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Stichting Treant Zorggroep vormt met Stichting Treant Care, Stichting Treant Ziekenhuiszorg, Stichting Trenta
en Stichting Eerstelijns verloskunde Emmen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond van de
Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het
macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor
curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing
macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing
Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan
een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per
instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen
gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbiomzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
De minister heeft voor verschillende subsectoren in de zorg een MBI ingesteld, waarvan de volgende
omzetplafonds voor 2017 relevant zijn voor Stichting Treant Care:
• MBI-omzetplafond verpleging en verzorging (TB/REG-18641-01)
• MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf (TB/REG-18638-01)

Voor 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 22.542,3 miljoen (prijsniveau 2017).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over
2018. Treant is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking
gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2018.
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Leninggever

Hoofdsom

Werkelijke
rente

€ (x 1.000)

%

Restschuld
per
31-12-2017
€ (x 1.000)

Nieuwe
leningen in
2018
€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Restschuld
per
31-12-2018
€ (x 1.000)

Aflossing in
2018

Resterende
looptijd per
31-12-2018
€ (x 1.000)
jr
Restschuld
over 5 jaar

Aflossingswijze

Aflossing
2019

Gestelde zekerheden

€ (x 1.000)

Gemeente Emmen 345

3.857

7,69%

1.380

-

237

1.143

-

4

annuïtair

255

Pos hyp verklaring (sectie K2473)

BNG 40.083.600

3.131

3,67%

1.814

-

101

1.713

1.208

17

lineair

101

Borgstelling gem.(Borger-) Odoorn

BNG 40.087.743

590

4,70%

504

-

8

496

456

30

annuïtair

8

Borgstelling gem.(Borger-) Odoorn

BNG 40.103.240

20.000

4,73%

15.000

-

-

15.000

15.000

15

overig

-

Waarborgfonds

BNG 40.108.241

3.255

2,80%

2.519

-

155

2.364

1.589

16

lineair

155

Waarborgfonds

ASN 370

3.300

3,54%

743

-

330

413

-

2

lineair

330

Waarborgfonds

BNG 40.106.505

1.504

3,60%

502

-

154

348

-

3

lineair

154

Waarborgfonds

BNG, 40095250

1.687

4,86%

233

-

58

175

-

3

lineair

58

Garantie Staat der Nederlanden

Rabobank, 17204

2.950

2,80%

227

-

113

114

-

1

lineair

113

Garantie Staat der Nederlanden

BNG, 40085709

1.061

6,47%

79

-

40

39

-

1

lineair

40

Garantie Staat der Nederlanden

BNG, 40086476

1.668

6,52%

318

-

45

273

45

6

lineair

45

Garantie Staat der Nederlanden

NWB, 10025766

5.445

4,39%

885

-

272

613

-

3

lineair

272

Waarborgfonds

BNG, 40093402

3.000

5,05%

600

-

150

450

-

3

lineair

150

Waarborgfonds

BNG, 40097902

8.750

5,12%

3.763

-

350

3.413

1.663

10

lineair

350

Waarborgfonds

NWB, 10024005

4.000

3,25%

160

-

160

-

-

-

lineair

-

Waarborgfonds

NWB, 10025751

10.000

4,50%

1.500

-

1.000

500

-

1

lineair

500

Waarborgfonds

BNG, 40103785

4.000

5,17%

2.200

-

200

2.000

1.000

10

lineair

200

Waarborgfonds

BNG, 40104934

13.500

3,16%

3.038

-

1.350

1.688

-

2

lineair

1.350

Waarborgfonds

ASN Bank , ASN369

18.700

3,54%

4.208

-

1.870

2.338

-

2

lineair

1.870

Waarborgfonds

8.500

3,42%

2.763

-

850

1.913

-

3

lineair

850

Waarborgfonds

1.497

3,34%

318

-

182

136

-

1

2.655

3,53%

953

-

272

681

-

3

BNG, 40107367

14.000

3,66%

11.556

-

429

11.127

9.015

27

lineair

425

Waarborgfonds

BNG, 40107368

Waarborgfonds

BNG, 40106450
BNG, 40106634
BNG, 40106633

lineair
lineair

136
272

Waarborgfonds
Waarborgfonds

11.000

3,33%

7.838

-

550

7.288

4.538

14

lineair

550

ABN AMRO, 48.19.67.486

5.000

2,98%

3.125

-

625

2.500

-

4

lineair

625

-

BNG, 40110300

2.500

0,99%

2.000

-

250

1.750

500

6

lineair

250

Waarborgfonds

BNG, 40110301

3.374

1,69%

3.038

-

169

2.869

2.025

16

lineair

169

Waarborgfonds

BNG, 40110900

2.960
300

0,60%
-

2.738
300

-

296
22

2.442
278

962
189

8
12

lineair

296
22

Waarborgfonds

74.302

0

Lening vanuit Scheperapotheek B.V. (50%)
Totaal

162.184

10.238
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GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018
2018
€ (x 1.000)

2017
€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Cure
Opbrengsten zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige bedrijfsopbrengsten

327.070

323.137

7.693

6.272

9.295

9.275

Som der bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Honorariumkosten vrijgevestigd
medisch specialisten die aan de instelling
voor medisch specialistische zorg
declareren
Afschrijvingen
Overige waardeveranderingen van
immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

344.058
170.497

182.184

51.721

41.004

20.259

19.478

40

53

94.518

99.395

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

338.684

337.035

342.114

7.023

-3.430

107

35

-1.770

-1.997

Som der financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Aandeel in het resultaat van
deelnemingen
Resultaat na belastingen

-1.663

-1.962

5.360

-5.392

-145

173

5.215

-5.219

5.215

-5.219

5.215

-5.219

Bestemming resultaat:
Algemene reserve
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GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018
2018
€ (x 1.000)

2017
€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Care
Opbrengsten zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige bedrijfsopbrengsten

117.633

103.061

1.474

4.650

12.832

12.140

Som der bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

131.939
85.624

78.212

6.402

6.117

35.237

28.721

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

119.851

127.263

113.050

4.676

6.801

30

30

-1.011

-1.058

Som der financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Belastingen
Aandeel in het resultaat van
deelnemingen
Resultaat na belastingen

-981

-1.028

3.695

5.773

-14

-23

145

-112

3.826

5.638

3.826

5.638

3.826

5.638

Bestemming resultaat:
Bestemmingsfonds

AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
Cure

5.215

-5.219

Care

3.826

5.638

9.041

419

9.041

419

Resultaat volgens resultatenrekening
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Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

2017
€ (x 1.000)

[15]

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Opbrengsten WMO

2018
€ (x 1.000)

338.655

331.182

88.624

80.141

4.843

4.842

12.581

13.574

444.703

429.739

[16]

Subsidies Wlz/Zvw-zorg

375

343

Overige Rijkssubsidies

7.693

6.272

Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen

1.099

766

9.167

7.381

De rijkssubsidies omvatten de subsidies Arts In Opleiding tot Specialist(AIOS), Fonds Ziekenhuis
Opleidingen(FZO), Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg(KPZ), Praktijkleren & Stagefonds,
scholingsproject regeling cofinanciering sectorplan en overige subsidies.

Overige bedrijfsopbrengsten

[17]

Overige dienstverlening

9.567

7.516

Vergoeding voor verhuur onroerend goed

1.208

1.515

Overige doorbelastingen

5.609

9.396

Overige bedrijfsopbrengsten

5.743

2.988

22.127

21.415

Personeelskosten [18]
Lonen en salarissen

191.966

195.072

Sociale lasten

29.093

28.198

Pensioenlasten

15.912

15.984

Overige personeelskosten
Personeel niet in loondienst
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Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
2018

2017

fte

fte

Cure

2.035

2.053

Care

1.477

1.412

645

649

4.157

4.114

Holding
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden

Specificatie gemiddeld aantal personeelleden (in FTE's) per functie
2018

2017

fte

fte

2.944

Patient/Clientgebonden
Management en ondersteuning

2.913

117

117

1.092

1.079

Leerling verpleegkundige en verzorgende

4

5

4.157

4.114

Overige

Het aantal FTE's personeelsleden werkzaam in het buitenland was in 2018 0 (2017: 0).
Honorariumkosten vrijgevestigd
medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren [26]

2018

2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Kosten honorarium MSB (MSN NON)

51.721

41.004

Afschrijvingen [19]
Overige afschrijvingen immateriële vaste activa
Overige afschrijvingen materiële vaste activa

159

94

26.502

25.501

26.661

25.595

10.672

11.044

Overige afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties

1.937

1.738

Inventaris

13.892

12.711

Vervoermiddelen

-6.097

-5.411

Doorberekende afschrijvingen

6.098

5.419

26.502

25.501

40

53

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa [20]
Overige Waardeverminderingen
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2018

2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Overige bedrijfskosten [21]
Onderhoud en energiekosten

9.867

8.391

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

17.914

17.564

Patiënt- en bewonersgebonden kosten

70.464

68.893

Algemene kosten

22.883

23.701

8.507

9.580

Huur en leasing
Dotaties voorzieningen

120

-13

129.755

128.116

Onderhoud en energiekosten
Onderhoud

-

-

Onderhoud

5.315

4.098

Energie -Electriciteit-

1.863

1.832

Energie -Gas-

2.272

2.013

Energie -Water en overige-

417

448

9.867

8.391

107

33

1

-

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [22]
Rentebate rekening courant banken
Rentebate fiscus
Overige rentebaten
Rentebaten

29

32

137

65

2.781

3.054

-9

23

-

60

Rentelasten en soortgelijke kosten [23]
Rentelasten
Belastingen [24]
Vennootschapsbelasting

Aandeel in het resultaat van deelnemingen [25]
Resultaat deelnemingen
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De WNT is van toepassing op Stichting Treant Zorggroep.
Het voor Stichting Treant Zorggroep toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 het
bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse V, totaalscore 14 punten.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m
12

* De heer Laarhoven heeft op verzoek van de Raad van Toezicht tot 27-06-2018 nog een aantal dossiers
afgewikkeld na de bestuurlijke overdracht aan de heer Van Beers.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1. Controle van de jaarrekening
2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
3. Fiscale advisering
4. Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant

2018

2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

311.363

350.554

35.362
-

37.000
-

-

-

346.725

387.554

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij Treant zorggroep, Treant Ziekenhuiszorg, Treant
Care zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta
(Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe
de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening
over het boekjaar 2018, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. Het
honoraria is inclusief 21% BTW.
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1.8 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Treant heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2019.
De raad van toezicht van Treant heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 21 mei 2019.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
R.J. de Folter

A.C. van Beers

Voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Lid Raad van Bestuur a.i.

M. Dam

D.B.N. Post

Lid Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

J. Anninga
Voorzitter Raad van Toezicht

M. Blacquière

A.J. Huizenga

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

R. Jonkers

M.J. Ubens

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

A.M. van Veldhuizen
Lid Raad van Toezicht
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1.8 Enkelvoudige balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)
31 december 2018
ACTIVA

€ (x 1.000)

31 december 2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Vaste activa
Materiële vaste activa

[1]

Financiële vaste activa

21.895

21.304

2.387

24.282

21.304

Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen

[2]

6.501

Totaal activazijde

3.533
6.501

3.533

30.783

24.837

31 december 2018
PASSIVA

€ (x 1.000)

31 december 2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Eigen vermogen
Algemene reserve

[4]

101

23
101

23

Voorzieningen
Overige voorzieningen

[5]

1.049

1.018
1.049

1.018

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

[6]

29.633

Totaal passivazijde

23.796
29.633

23.796

30.783

24.837
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1.9 Enkelvoudige resultatenrekening over 2018

2018
€ (x 1.000)
Overige bedrijfsopbrengsten

[7]

2017

€ (x 1.000)

62.185

Som der bedrijfsopbrengsten

€ (x 1.000)
62.713

62.185

62.713

Personeelskosten

[8]

40.397

41.341

Afschrijvingen

[9]

7.175

6.253

Overige bedrijfskosten

[10]

14.581

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten

15.121
62.153

62.715

32

-2

-

Som der financiële baten en lasten

€ (x 1.000)

2
-

2

Resultaat
Aandeel in het resultaat van
deelnemingen

32

-

46

-

Resultaat

78

-

78

-

78

-

Bestemming resultaat:
Reserve aanvaardbare kosten
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Algemeen
In deze toelichting worden uitsluitend de aanvullingen op de toelichting op de geconsolideerde financiële
overzichten vermeld.

Bedrijfsgegevens
De vestigingsplaats van Stichting Treant Zorggroep is Dr. G.H. Amshoffweg 1 te Hoogeveen met het KVK
nummer 01170406.

Vaststelling jaarrekening
In de vergadering van 21 mei 2019 heeft het Raad van Bestuur de jaarrekening vastgesteld. De Raad van
Toezicht heeft de jaarrekening op 21 mei 2019 goedgekeurd.

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2
BW en de onder voorzitterschap VWS vastgestelde Handreiking Omzetverantwoording 2017.
De grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens
de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 1.4 van de geconsolideerde jaarrekening onder
het kopje Financiёle vaste activa.
Voor de grondslagen van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar pagina 8
en verder van de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.
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ACTIVA
VASTE ACTIVA
31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Materiële vaste activa [1]
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vooruitbetaald op materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

20.159

20.603

1.736

701

21.895

21.304

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Vooruitbetaald
op materiële
vaste activa

Totaal 2018

Totaal 2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

30.984

701

31.685

-10.381

-

-10.381

27.682
-5.937

20.603

701

21.304

21.745
4.889

Investeringen

-

7.079

7.079

Herrubricering

6.044

-6.044

-

-

-38

-

-38

-760

17

-

17

760

-6.467

-

-6.467

-5.204

Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Waardeverminderingen
Mutaties 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

-

-

-

-126

-444

1.035

591

-441

36.990

1.736

38.726

31.685

-16.831

-

-16.831

-10.381

20.159

1.736

21.895

21.304
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31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2.387

-

Eigen
vermogen
conform laatst
vastgestelde
jaarrekening
€ (x 1.000)

Resultaat
conform laatst
vastgestelde
jaarrekening

2.431

10

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De belangen van de zorginstelling in groepsmaatschappijen zijn als volgt verdeeld:
Naam

Vestigingsplaats

Aandeel in
kapitaal

%
Treant Participaties

Emmen

100%

€ (x 1.000)

31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Treant Participaties

2.387

-

-

-

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Boekwaarde per 1 januari
Aankoop deelneming
Aandeel in het resultaat
Boekwaarde per 31 december

2.341

-

46

-

2.387

-
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VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Debiteuren en overige vorderingen [2]
Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

-

37

3.882

798

90

122

608

426

1.921

2.150

6.501

3.533

-

37

3.287

-

Handelsdebiteuren
Debiteuren
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vordering op groepsmaatschappij Participaties B.V.
Vordering op groepsmaatschappij Treant Care

595

798

3.882

798

90

122

90

122

608

426

608

426

1.921

2.150

1.921

2.150

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overige vorderingen
Overige vorderingen

Overlopende activa
Overlopende activa
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PASSIVA
EIGEN VERMOGEN [4]
31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Eigen vermogen
Algemene reserve

101

Stand per
01-01-2018
€ (x 1.000)
Algemene reserve

Resultaatbestemming
€ (x 1.000)

23

78

Overige
mutaties
€ (x 1.000)

Stand per
31-12-2018
€ (x 1.000)
-

Eigen
Vermogen
31-12-2018
€ (x 1.000)

Overzicht van het vermogen van de instelling:

Vermogen Treant Holding (enkelvoudig)

23

101

101

Resultaat
€ (x 1.000)

Vermogen Treant Care

53.653

78
3.795

Vermogen Treant ziekenhuiszorg

65.244

5.217

Vermogen Trenta

132

37

Vermogen Samenwerkende Ziekenhuizen Oost Gn

368

2-

Vermogen EVE

426

85-

Vermogen Overige

118

Totaal vermogen Treant Zorggroep

120.042

9.040

Het verschil tussen het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans ad € 101.000 en het eigen vermogen
volgens de geconsolideerde balans ad € 120.042.000 wordt verklaard door het feit dat de enkelvoudige
jaarrekening haar opbrengsten en kosten jaarlijks doorbelast aan de werkmaatschappijen Treant
Ziekenhuiszorg en Treant Care.
Het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening ad € 101.000 betreft het resultaat uit 2013, welke niet is
doorbelast aan de werkmaatschappijen en het resultaat deelneming 2018.
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VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen [5]
Het verloop van de voorzieningen wordt als volgt weergegeven:
Stand per
01-01-2018
€ (x 1.000)

Dotatie

Onttrekking

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Stand per
31-12-2018
€ (x 1.000)

Uitgestelde personeelsbeloningen

853

34

-34

Voorziening reorganisatie

149

-

-149

-

16

188

-8

196

1.018

222

-191

1.049

Overige voorziening

853

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend, looptijd < 1 jaar

122

Langlopend, looptijd > 1 tot 5 jaar

331

Langlopend, looptijd > 5 jaar

595

Toelichting per voorziening:
Algemeen: In 2018 is de voorziening reorganisatie vrijgevallen.
Uitgestelde personeelsbeloningen: dit betreft een wettelijk voorgeschreven voorziening ter egalisatie van lasten
die voortvloeien uit de toekomstige jubileumverplichtingen aan medewerkers en een voorziening voor de
uitkering ORT over de vakantiedagen.
De overige voorzieningen bestaan uit een Voorziening langdurig zieken en een Voorziening voor het eigen
risico ziektewet .
KORTLOPENDE SCHULDEN
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Overige kortlopende schulden [6]
Schuld aan kredietinstellingen

10.386

Handelscrediteuren

1.228

920

1.143

Schulden aan groepsmaatschappijen

8.676

12.848

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.744

1.792

Schulden ter zake van pensioenen
Schulden aan personeel
Overige schulden

48

66

5.568

5.674

2.291

1.045

29.633

23.796
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31-12-2018

31-12-2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Schuld aan kredietinstellingen
Schuld aan kredietinstelling

10.386

1.228

920

1.143

8.676

12.848

Handelscrediteuren
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schuld aan groepsmaatschappij Treant ziekenhuiszorg
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing

-

-

1.744

1.792

48

66

Schulden ter zake van pensioenen
Pensioenpremie
Schulden aan personeel
Nog te betalen netto salarissen
Reservering vakantietoeslag
Reservering vakantiedagen
Persoonlijk levensfase budget
Schulden aan personeel 5

259

254

1.232

1.214

216

335

3.855

3.864

6

7

5.568

5.674

Sinds 2015 worden de PLB rechten verantwoord onder "schulden aan personeel" i.p.v. voorziening persoonlijk
levensfase budget.
Overige schulden
Overlopende passiva

2.291

1.045

Onder overlopende passiva zijn posten als te betalen accountantskosten, bijraming crediteuren opgenomen.
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1.10 Toelichting op de enkelvoudige balans
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Per 1 juli 2017 zijn er een tweetal contracten afgesloten voor levering van software. Deze contracten lopen tot
1 juli 2020.
De totale verplichting <1 jaar € 391.640 en tussen 1 en 5 jaar € 391.640.
Tot en met eind 2019 loopt er een leasecontract. Het gaat hierbij om een auto.
De totale verplichting van het aangaande lease contract is: <1 jaar € 11.543 en tussen 1 en 5 jaar € 36.073

De totale zekerheid over registergoederen voor de gehele Treant Zorggroep is inclusief rente en kosten terzake
van de Gesecureerde Verbintenissen € 195.074.136. Tevens zijn overige vorderingen en de inventaris
verpand.
Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Stichting Treant Zorggroep vormt samen met Stichting Treant Care , Stichting Treant Ziekenhuiszorg, Stichting
Trenta en Stichting Eerstelijns verloskunde Emmen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond van
de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

Stichting Treant Zorggroep, Stichting Treant Ziekenhuiszorg, Stichting Treant Care hebben gezamenlijk een
kredietfaciliteit bij ABN AMRO van € 35 miljoen.
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2018

2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Overige bedrijfsopbrengsten [7]
Saldo doorbelast personeel

40.200

Saldo doorbelast afschrijvingen
Saldo doorbelast materieel

6.264

12.401

13.318

Overige subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

41.275

7.309
242

89

2.033

1.767

62.185

62.713

Overige opbrengsten bestaat voornamelijk uit doorbelaste kosten aan werkmaatschappijen binnen de Treant
Zorggroep.
Overige subsidies: In 2017 en 2018 betrof dit een VIPP subsidie

2018

2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Personeelskosten [8]
Lonen en salarissen

28.913

29.235

Sociale lasten

4.294

4.189

Pensioenlasten

2.401

2.344

Overige personeelskosten

2.257

2.194

37.865

37.962

2.532

3.379

40.397

41.341

Personeel niet in loondienst

Specificatie gemiddeld aantal personeelleden (in FTE's) per functie
2018

2017

fte

fte

Patient/Clientgebonden
Management en ondersteuning

-

30

644

618

1

1
649

Overige

645
Hiervan waren werkzaam in het buitenland 0 (2017: 0).
2018

2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Afschrijvingen [9]
Overige afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris

6.465

Vervoermiddelen
Doorberekende afschrijvingen

5.196

2

8

708

1.049

7.175

6.253
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2018

2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Overige bedrijfskosten [10]
Onderhoud en energiekosten
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Algemene kosten

3

14

181

254

1

6

14.215

14.904

36

28

Huur en leasing
Dotaties voorzieningen

145

-85

14.581

15.121

Financiële baten en lasten
2018

2017

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten rekening courant banken

-

-2

46

-

Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Resultaat deelneming
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2.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten is géén bepaling opgenomen over de resultaatbestemming.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Jaarr ekeni ng
31 dec ember 2018
1 januari 2018
Stic hting Tr eant Zorggroep
Control e
Goedkeurend
31005757A034
KVK
mei 2019

Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Treant Zorggroep

Verklaring over de jaarrekening 2018
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Treant Zorggroep een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting en de groep op 31 december 2018 en
van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Treant Zorggroep te
Hoogeveen (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van
Stichting Treant Zorggroep samen met haar dochtermaatschappijen (‘de groep’) en de enkelvoudige
jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;
•
de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2018; en
•
de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de
Regeling verslaggeving WTZi.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT) 2018 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Treant Zorggroep zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
YTNU45S2MVJP-475011269-300
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Burgemeester Roelenweg 13G, 8021 EV Zwolle, Postbus 513,
8000 AM Zwolle
T: 088 792 00 38, F: 088 792 94 61, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de
klassenindeling bezoldigingsmaximum 2015
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT
2015 zoals bepaald en verantwoord door Stichting Treant Zorggroep als uitgangspunt gehanteerd voor
onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit
bezoldigingsmaximum 2015.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•
het jaarverslag (Voorwoord raad van bestuur, Voorwoord raad van toezicht, Uitgangspunten en
leeswijzer, 1. Profiel van de organisatie, 2. Kernprestaties, 3. Maatschappelijk ondernemen,
4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap, 5. Beleid, Inspanningen en prestaties,
6. Realisatie beleid, 7. Speerpunten 2019, Colofon);
•
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling verslaggeving WTZi en
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht
voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:
•
het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de
Regeling verslaggeving WTZi; en voor
•
een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel
moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Zwolle, 23 mei 2019
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door drs. M.E. Zeephat RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018
van Stichting Treant Zorggroep
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond
onder andere uit:
•
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
•
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de stichting.
•
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
•
Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie
haar continuïteit niet langer kan handhaven.
•
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we
voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de
jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of
het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne
beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de stichting opereert. Op grond hiervan hebben wij
de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële informatie of
specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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