


Enkele highlights 

• mooie resultaten: mens tot mens,  
CQ-index, lean; 

• EPD; 

• verbouwingen; 

• Financiën 

• regiovisie;  

• integrale bekostiging. 



Mooie resultaten 



Hoge patiënttevredenheid 

• We pretenderen niet alleen een mensgericht 
ziekenhuis te zijn. We maken het ook waar.  
Uit de CQI-metingen, waarin patiënten onze 
zorg breed evalueren,  complimenteren 
patiënten ons veel voor ‘aandacht’ en 
‘vriendelijkheid’. 

 



Lean 

• Ook in Lean draait het om beste zorg voor de 
patient. Ziekenhuis met veel enthousiasme 
aan de slag gegaan. 



 EPD 
• Selectiefase afgerond, besluit genomen 

• Afronden contract met leverancier 

• Uitwerken implementatieplanning en plan 
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Voorbereiding Implementatie Nazorg 

Q3 2014 Q1 2016 



ChipSoft 
• Nederlands softwarehuis, alleen zorg-ICT 

• Geïntegreerd zorginformatiesysteem HiX (voorheen 
EZIS) 

• 3e generatie EPD 
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Wat brengt het nieuwe EPD de patiënt? (1) 
• Regie over het eigen zorgproces 

verschuift meer naar de patiënt, 
bijvoorbeeld: 
 
• Digitaal invullen vragenlijsten 

voorafgaand aan een consult 

• Zelf afspraken inplannen 

• Vragen stellen aan een zorgverlener 
(e-consult) 

• Inzien (onderdelen) eigen dossier   
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Wat brengt het nieuwe EPD de patiënt? (2) 
• Verbeterde kwaliteit geleverde zorg, bijvoorbeeld: 

 
• Zorgverlener heeft altijd het volledige en actuele dossier bij de hand 

• Veiligere en betrouwbaardere medicatie voorschriften  

• Arts wordt getriggerd om kwaliteitsprotocollen te volgen 
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Wat brengt het nieuwe EPD de specialist? 
• Werken met één systeem i.p.v. 

meerdere deelsystemen; 

• Duidelijk leesbare dossiers; 

• Meer inzicht in status zorgproces  
en zorglogistiek; 

• Direct alle relevante patiënten-
gegevens beschikbaar; 
• Altijd, overal 

• Privacy geborgd door autorisatie 

• Ordercommunicatie 
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Wat brengt het nieuwe EPD de huisarts? 
• Meer service(s), waardoor de 

huisarts meer betrokken raakt bij 
het zorgproces binnen het 
ziekenhuis, bijvoorbeeld: 
• Orders 

• E-consulten 

• Afspraken 

• Beter geïnformeerd over zorgproces 
patiënt 
• Inzage in onderdelen dossier 

• Status informatie over orders en afspraken 
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Verbouwingen 

Nieuwbouw en Renovatie 

OK-IC-CSA 

Elkerliek ziekenhuis Helmond 



Omvang project 

• Nieuwbouw  2300 m2 

• Renovatie  2900 m2 



Fase 1: Situatie 12-11-2011 



Fase 1: Situatie 02-05-2012 



Fase 1: Situatie 20-04-2013 





Opbouw OK’s in vogelvlucht!  

http://www.youtube.com/watch?v=T9jF8W_xx8s


Fase 1: Oude OK’s 



Fase 1: Situatie 08-04-2013 









Fase 1: Kinderverkoeverkamer 08-04-2013 



Fase 3: Situatie 26-03-2014  



De punt op de i 



Planning uitvoering 
 
 
Fase 1:  Nieuwbouw OK’s   10-2011 / 05-2013 
   
Fase 2:  Interim voorzieningen  05-2013 / 08-2013 
  
Fase 3:  Verkoever + overige ruimten  08-2013 / 04-2014 
  
Fase 4 en 6: Interim + diverse ruimten  04-2014 / 06-2014 
 
Fase 5  opslag steriel, materiaal, koffiekamer 06-2014 / 11-2014 
 
Fase 7  CSA + IC    11-2014 / 08-2015 
 
Fase 8  Familiekamers IC + overig IC  08-2015 / 11-2015 



Elkerliek Apotheek 
juli 2015 





Financiën 
- Productie: Patiënt en overheid (2015, max. 1%) 

 
- DOT:               Dagelijkse workload, imago, jaarrekening,  

  selfassesment, ICD, wijzigingen, etc. 
 
- Elkerliek: Grote investeringen 
   Kostenreductie, Minder Fte’s 
   2013:  resultaat + € 5,3 miljoen 
   Eigen vermogen: ca. € 20%  =  gezond 
   2014:  goed resultaat 
    
- Verzekeraars: Veel focus op prijzen en substitutie…. 
    
 

 

 

 





Regiovisie Zuidoost Brabant  
 

 

• Achmea, CZ, VGZ 

• Per ziekenhuis per zorgstroom huidige volumes in kaart 
gebracht en afgezet tegen optimum volumes: verschillende 
scenario’s 

• Bij keuze voor scenario speelt mee: 

– Bestaande infrastructuur (structuur- en 
procesindicatoren) 

– Indien beschikbaar: zorguitkomsten 

– Toegankelijkheid 

– Voorgenomen fusies 
 

 



Regiovisie – voorlopige resultaten  

Geboortezorg 
 
- Van 11 naar 7 locatie: Amphia, Elkerliek, JBZ, Maxima, fusieziekenhuis 

Tilburg, Lievensberg, Bernhoven 

- Discussie bij enkel ziekenhuis 

 

 

 

 

 

 

 



Regiovisie – voorlopige resultaten  

IC 
 

- Faciliteiten aangepast aan profiel 

- Anna beademingsfaciliteit, overige ziekenhuizen een netwerk- 
of kern IC 

 

 

 

 

 

 

 



Regiovisie – voorlopige resultaten  

SEH 
 
- Faciliteiten aangepast aan profiel 

- Anna en Franciscus geen SEH, overige ziekenhuizen complete 
of profiel SEH  

 

 

 

 

 

 

 



Regiovisie - vervolg 

• Verkenning Catharina – Anna 

• Impact op regiovisie? 

• Rechte rug verzekeraars? 

• Profiel Elkerliek blijft 

• Oriëntatie op samenwerking, locaties en excelleren 

 

 





Integrale bekostiging 

Veranderende verhouding tussen ziekenhuis  
en medisch specialist? 

 



Integrale bekostiging 
Gelijkgerichtheid van belangen van 

ziekenhuis en medisch specialist 
bevorderen 

 

Taakherschikking stimuleren 

• Herverdelen van 
taken/verantwoordelijkheden tussen 
beroepen mogelijk maken 

 

 

Belemmeringen voor  

selectieve inkoop wegnemen: 

• Voorkomen onnodige zorgproductie 

• Verscherpte rol zorgverzekeraars  

Publieke belangen stimuleren: 

• Beter betaalbaarheid 

• Betere kwaliteit 

• Betere toegankelijkheid 

Opheffen deelregulering 
van de 

honorariumtarieven van 
medisch specialisten 



Integrale bekostiging 

Bijkomstig 
gevolg 

‘Via’ declareren 
     vervalt 

Huidige situatie is 
onvoldoende voor 

fiscaal  
ondernemerschap 

Toekomstige 
verandering wordt 
  ingegeven door  

    fiscale motieven 



Aanleiding tot verandering van setting vanuit 
gezamenlijkheid ziekenhuis en specialist 
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Wat is de gemeenschappelijke case for change? 

Financieel 

•Prijserosie door 
zorgverzekeraars 

•Risico werkgevers-lasten 
per 2015 van 
“vrijgevestigden” 

Strategie 

 

• Strategische keuzes ten 
aanzien van portfolio, 
huisvesting en 
positionering 

VWS Kwaliteit 

 

• Samenwerking tussen 
units 

• Patiënt-gestuurd vs 
specialisme-gestuurd 

Besturing 

 

• Slagvaardige besturing van 
het ziekenhuis 

• Onderhandelen over 
honorarium specialist 

Financieel 

• Einde “recht” op 
honorarium VG 

• Afschaffing fiscale 
voordelen VG  in huidige 
setting 

Fiscaal 

• Afschaffing van fiscale 
ondernemerschap in 
huidige setting 2015 

• Impact op beëindiging 
praktijk (oa goodwill) 

VWS Kwaliteit 

• Toetsen (en belonen)  van 
functioneren 

• Samenwerking binnen 
medische staf en met 
ziekenhuis 

 

 

Zeggenschap 

• Borgen van inspraak in 
ziekenhuis (in nieuwe 
setting) 

• Onderhandelen over 
honorarium specialist 

Zi
e

ke
n

h
u

is
 

Sp
e

ci
al

is
t 



De toekomstige situatie: ontwerpcriteria 

Aansluiting met 
strategie 

Zeggenschap 
specialist 

Borgen 
ondernemers-

klimaat 

Samenwerking 
met andere 

ziekenhuizen 

Flexibiliteit in- en 
uittreden 

Carrière-
ontwikkeling 

specialist 

Aanspreken op 
gedrag 

Sturen op output 
van zorg 

Gelijkgerichtheid 
ziekenhuis – staf 

Effectievere 
besluitvorming 

Borgen inkomen 
specialist 

Oplossing 
goodwill 

Verbetering 
werk-prive 
verhouding 

Bevorderen 
kwaliteit van zorg 

Gelijkgerichtheid 
binnen staf 

Bevorderen 
doelmatigheid 

Harmonisatie van 
inkomen 

Verbinden van 
regio-

maatschappen 

Wie is eigenaar 
van het 

ziekenhuis? 
… 



Toekomst – loondienstmodel  

zvz 

 

Medisch specialist/kaakchirurg 

 

 

Ziekenhuis 
 
 
 

 

NB. Overheid heeft subsidieregeling opgesteld om overgang van vrije vestiging 
naar loondienst te versoepelen: onder voorwaarden €100.000 per persoon 

 

 



Toekomst –  samenwerkingsmodel 

Elkerliek 
 

 

samenwerkingsovereenkomst 

zvz 

Maatschap MSB 
 

Risico’s noodzakelijk, voor IB-
ondernemerschap 

Stafmaatschap 
SEZ 

SCOPE 
Kaakchirurgen 

maatschap 

Medisch specialist/kaakchirurg 

Business to business relatie over 
productie, prijs, kwaliteit, 

voorwaarden etc. 



Stand van zaken - landelijk 

• Financiën heeft aangegeven hoe zij fiscaal gezien aankijkt tegen positie van 
medisch specialist en ziekenhuis. 

• VWS heeft definitief besloten dat de integrale tarieven worden ingevoerd. 

• Merendeel van vrijgevestigde medisch specialisten heeft voorkeur voor 
samenwerkingsmodel. Specialisten zijn bezig echte ondernemingen op te zetten.  

• Diverse verzoeken over fiscaal ondernemerschap liggen bij de Belastingdienst. 

• Belastingdienst onderzoekt mogelijkheid landelijke aanpak in plaats van per 
individuele inspecteur. 

• Merendeel van de ziekenhuizen biedt een loondienstaanbod als alternatief. 



Stand van zaken - Elkerliek 
 

• De medisch specialisten zijn bezig met het samenwerkingsmodel 

• Raad van Bestuur heeft het loondienstmodel aangeboden. 

• De voorkeur van de Raad van Bestuur is dat er één MSB komt. 



Stand van zaken - Elkerliek 
 

• De komende drie maanden zal: 

– een definitief besluit worden genomen over de vorm van het 
samenwerkingsmodel; 

– toestemming van de Belastingdienst nodig zijn 

– samenwerkingsovereenkomst(en) opgesteld worden tussen specialisten en 
Elkerliek; 

– financiële afspraken gemaakt worden tussen specialisten en Elkerliek; 

– de inhoud en werking van de specialistenondernemingen geïmplementeerd 
worden. 



Gevolgen huisartsen 

• De organisatie van de specialisten en het Elkerliek lijkt niet bepalend voor de 
relatie met huisartsen. 

 



• Ons verhaal… mens tot mens  

http://www.youtube.com/watch?v=i4ERjz7OHlg


Stellingen 
• Het Elkerliek is inderdaad een mensgericht 

ziekenhuis. Dit merk ik aan……… 

• Online dienstverlening is positief voor patiënten, 
huisartsen en specialisten 

• Fusie Catharina en Anna is een bedreiging voor 
Elkerliek 

• Integrale bekostiging leidt uiteindelijk tot beter 
samenwerking specialist/ziekenhuis/huisarts 

 

 

 


