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Inleiding 
 

1.1. Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur 

 

Het eerste kwartaal van 2011 werd duidelijk dat de financiële problemen van ’t Lange Land groot zijn en 

er verstrekkende maatregelen nodig zijn om het voortbestaan van het ziekenhuis te waarborgen. Deze 

maatregelen beogen ‘t LangeLand Ziekenhuis te herstructureren tot een financieel gezond 

basisziekenhuis met een passend zorgaanbod voor de inwoners van Zoetermeer e.o. 

Om dit mogelijk te maken zijn bezuinigingen en reorganisaties ingezet en is de samenwerking met de drie 

overige Coöperatieziekenhuizen (het Medisch Centrum Haaglanden, Bronovo en het Groene Hart 

Ziekenhuis) geïntensiveerd. Daarnaast vonden onderhandelingen en gesprekken plaats met externe 

stakeholders als de gemeente Zoetermeer, banken, zorgverzekeraars en huisartsen. Deze gesprekken 

werden voortgezet in 2012.  

 

In september 2012 heeft de Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis besloten niet verder te gaan met de 

samenwerking binnen de Coöperatie samenwerkende Ziekenhuizen Zuid Holland. De samenwerking is 

per 1 januari 2013 formeel beëindigd. Wel blijft de Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis onverkort zoeken 

naar partners om samen de medisch specialistische zorg in de regio Zoetermeer vorm te geven. 

Uitgangspunt hierbij is het in stand houden van een basisziekenhuis in Zoetermeer. 

 

Achteraf moet worden geconstateerd dat de voornemens en maatregelen in 2011 niet hebben geleid tot 

het gewenste resultaat, zodat in 2012 gekozen is voor een radicale koerswijziging. De essenties hiervan 

zijn toegelicht in § 5.1.4 van de jaarrekening 2011 en vormen de basis voor de 

continuïteitsveronderstelling van de jaarrekening 2011. In het jaarverslag van 2012 zal uitgebreider 

aandacht geschonken worden aan de totstandkoming van het onderliggende strategisch plan en de 

daarbij betrokken stakeholders. Dit verslag beperkt zich primair tot de voornemens en activiteiten in 2011 

met de kennis en inzichten van vandaag. 

 

Mede namens de Bestuursraad dank ik alle medewerkers, specialisten en vrijwilligers voor hun grote 

inzet in het verslagjaar. 

 

J.W. Brinkman 

Voorzitter Raad van Bestuur a.i. 

 

 

1.2. Voorwoord voorzitter Raad van Toezicht 

 

Naar aanleiding van de verslechterde financiële positie van het ziekenhuis is in april 2011 aan de 

Coöperatie gevraagd om gezamenlijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de financiële basis 

van het ziekenhuis te versterken. Dat plan is eind mei opgeleverd. In deze fase is de heer P.M. Ansems 

teruggetreden als bestuurder van het LLZ en is de heer A. Jonkman benoemd als tijdelijke opvolger. 

Daarnaast is de heer D.J. Verbeek (voorzitter Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis) van 

juni 2011 tot eind 2011 als lid van de Raad van Bestuur a.i. aangesteld.  

In nauwe samenwerking met de Coöperatiepartners is gewerkt aan de nadere vormgeving en 

implementatie van het zogeheten ‘Plan Jonkman’ en nagedacht over de samenwerking op langere 

termijn. In het Meerjarig Financieel Plan (MFP) werd een toekomstscenario geschetst voor het profiel van 

een klein ziekenhuis dat zelfstandig functioneert in nauwe samenwerking met de Coöperatie. Dit plan is 

uiteindelijk niet geïmplementeerd. Na een periode van oriëntatie op andere potentiële 

samenwerkingspartners is in 2013 het “Plan Lange Land 3.0” gepresenteerd en is samenwerkingspartner 

Stichting Vierstroom met inbreng van kapitaal bereid gevonden te participeren in het LLZ. 
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Aan het einde van boekjaar 2011 is besloten over te gaan tot een eenhoofdige Raad van Bestuur. De 

heer M.O.J.M. Visser werd benoemd tot de nieuwe bestuursvoorzitter met ingang van 1 januari 2012. 

In het najaar van 2012 is hij opgevolgd door dr. J.W. Brinkman. De Raad van Toezicht heeft in het 

verslagjaar besloten om in de loop van 2012 plaats te maken voor een nieuwe Raad van Toezicht.  

 

Wij danken alle medewerkers, artsen en vrijwilligers voor hun grote inzet in 2011.  

 

Namens de voltallige Raad van Toezicht, 

 

Mevrouw M. Luyer 

Voorzitter Raad van Toezicht 

 

 

1.3. Uitgangspunten verslaglegging 

 

Dit jaarverslag beschrijft de ambities, de inspanningen en de resultaten van het LLZ in 2011. Naast een 

profiel van de organisatie en een beschrijving van het gevoerde financiële- en personeelsbeleid, wordt 

kort uiteengezet hoe het LLZ zijn kerntaken heeft uitgevoerd. Daarnaast bevat het verslag een beknopte 

financiële paragraaf. De complete jaarrekening is gedeponeerd bij het CIBG. 

De indeling van het jaarverslag is voorgeschreven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport.  

 

Door de grote toename van het aantal gevraagde indicatoren en het wisselende karakter hiervan, is 

besloten de verzamelde indicatoren 2011 niet integraal op te nemen in dit jaardocument. De verplicht 

gedeponeerde IGZ indicatoren zijn in te zien via de website: www.ziekenhuizentransparant.nl. De 

verplicht gedeponeerde ZiZo indicatoren zijn op te vragen via de website van Zichtbare Zorg 

Ziekenhuizen: www.zichtbarezorg.nl. 

 

 

2. Profiel van de organisatie 

 

Naam verslagleggende rechtspersoon ’t Lange Land Ziekenhuis 

Adres Toneellaan 1 

Postcode Postbus 3015, 2700 KJ 

Plaats Zoetermeer 

Telefoonnummer (079) 346 26 26 

Identificatienummer Kamer van 

Koophandel  

41149315 

E-mailadres info@langeland.nl 

Website www.langeland.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziekenhuizentransparant.nl/
http://www.zichtbarezorg.nl/
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2.1. De structuur van het concern 

  

 
 

Kerngegevens  

 

De structuur van ’t Lange Land Ziekenhuis omvat: 

 

 De Stichting 't Lange Land Ziekenhuis. Deze Stichting heeft een WTZi erkenning voor ziekenhuiszorg 

en voert de door de Stichting gecontracteerde Zorg uit. Deze stichting is in 1988 opgericht. 

 De Stichting Beheer Registergoederen. Deze stichting heeft het economisch eigendom van de 

opstallen. 

 Stichting Zorg bij Uitstek. Deze stichting heeft eveneens een WTZi erkenning. Tot en met 2012 wordt 

in deze Stichting de Dermatologische Zorg gecontracteerd. Deze stichting functioneert als een 

Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) en is in 2010 opgericht. 

 

De Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft in 2007 een holding opgericht: de Lange Land Holding BV. 

Deze fungeert als moederbedrijf voor daaronder op te richten exploitatie-BV’s. De Stichting ’t Lange Land 

Ziekenhuis bezit alle aandelen van de holding maatschappij. 

 

Als eerste exploitatie-BV werd de Lange Land Kliniek BV opgericht. In deze BV werd de niet verzekerde 

cosmetische Zorg uitgevoerd in samenwerking met de plastische chirurgen verbonden aan de Stichting 

 ’t Lange Land Ziekenhuis. De aandelen van de Lange Land Kliniek BV zijn voor 100% in handen van de 

Lange Land Holding BV. 

In 2010 is de Lange Land Huidkliniek BV opgericht. De aandelen van de Lange Land Huidkliniek BV zijn 

voor 51% in handen van de Lange Land Holding BV en voor 49% in handen van de Derma BV LLZ/MCH. 

De Lange Land Huidkliniek BV voert de door de Stichting Zorg Bij Uitstek gecontracteerde 

Dermatologische Zorg uit en is gevestigd op de locatie Europaweg in Zoetermeer.  

 
Eind 2010 is de Dialyse BV opgericht. De aandelen zijn voor 50% in handen van de Stichting ’t Lange 
Land Ziekenhuis en voor 50% in handen van de Stichting Haga Ziekenhuis. In de Dialyse BV wordt de 
door het Haga Ziekenhuis gecontracteerde dialyse Zorg voor de regio Zoetermeer uitgevoerd. 
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Intern toezicht  

In paragraaf 3.3. wordt ingegaan op de activiteiten van de Raad van Toezicht in het verslagjaar.  

 

Medezeggenschapsstructuur 

De Raad van Bestuur kent vijf interne overlegpartners. Op wettelijke basis zijn dit de Ondernemingsraad 

(OR) en de Cliëntenraad (CR). Het bestuur van de Vereniging Medische Staf is de aangewezen 

overlegpartner voor zaken die de belangen van de medisch specialisten aangaan. Het bestuur van de 

Coöperatieve Vereniging Medische Staf is de gesprekspartner van de Raad van Bestuur voor de 

financiële belangen van de maatschappen van vrijgevestigde medisch specialisten. De Verpleegkundige 

Adviesraad (VAR) fungeert als gesprekspartner voor verpleegkundige aangelegenheden.  

 

 

2.2. Samenwerkingsrelaties  

 

A12 Coöperatie 

Tot ultimo 2012 maakte het LLZ deel uit van de Samenwerkende Ziekenhuizen West Nederland/U.A., de 

zogenaamde A12 coöperatie. De samenwerking binnen deze coöperatie voldeed echter niet aan de 

gewekte verwachtingen. In oktober 2012 besloot het LLZ de A12 coöperatie te verlaten en op zoek te 

gaan naar een nieuwe partner die een betere aansluiting biedt bij de ambities van het LLZ. Deze is 

inmiddels gevonden in Vierstroom. 

De samenwerking met Vierstroom laat de mogelijkheid open op medisch inhoudelijk gebied afspraken te 

maken met omliggende ziekenhuizen, inclusief de ziekenhuizen deel uitmakend van de A12 coöperatie.  

 

Verwijzers 

Het ziekenhuis werkt intensief samen met verwijzers. Spoedeisende Hulp, huisartsenpost en dienst-

apotheek vormen samen het Centrum voor Acute Zorg voor Zoetermeer en omstreken.  

In het verslagjaar is geconstateerd dat de adherentie van het ziekenhuis niet op alle vakgebieden in 

overeenstemming is met het marktpotentieel. Dit heeft geleid tot intensievere contacten met de 

vertegenwoordigers van de huisartsen en verder onderzoek en analyse.  

 

Lokale samenleving 

Het bieden van ketenzorg is een belangrijk onderdeel van de visie van het LLZ en wordt onder meer tot 

uitdrukking gebracht door het transmuraal (over de grenzen van de eerste en tweede lijn) inzetten van 

gespecialiseerde verpleegkundigen op een breed scala van aandoeningen. Het ziekenhuis heeft 

periodiek overleg met zowel een commissie van huisartsen als met de SGZ, de Stichting Georganiseerde 

eerstelijnszorg Zoetermeer. Daarnaast werkt één dag in de week in het LLZ een huisarts die de 

samenwerking faciliteert tussen ziekenhuis en eerste lijn. 

 

Het ziekenhuis maakt deel uit van het Zorghartoverleg Zoetermeer. In dit samenwerkingsverband zijn de 

volgende organisaties vertegenwoordigd: 

 ’t Lange Land Ziekenhuis; 

 Vierstroom (thuiszorg, woonzorgcentra en verpleeghuis); 

 Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer; 

 Huisartsen Vereniging Zoetermeer e.o.; 

 GGZ Zoetermeer, onderdeel van Rivierduinen; 

 De Jutters (Jeugd GGZ). 

 

De zorgketens: CVA, palliatieve zorg, dementie en kwetsbare ouderen vallen onder de 

verantwoordelijkheid van dit samenwerkingsverband.  
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Organogram interne organisatorische structuur 2011 
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3.  Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

 

3.1. Normen voor goed bestuur 

 

't Lange Land Ziekenhuis (het LLZ) past de richtlijnen van de Zorgbrede Governance Code toe. De 

corporate governancestructuur komt tot uiting in: 

 

 De statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; 

 Een open en volledige verantwoording aan stakeholders over de prestaties van het ziekenhuis. 

 

3.2. Raad van Bestuur 

 

In het verslagjaar 2011 is een nieuwe topstructuur ingevoerd. Vanuit de behoefte van een versterkte 

relatie met de medische staf is de Bestuursraad gevormd. De Bestuursraad wordt gevormd door de Raad 

van de Bestuur van de Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis en twee co-bestuurders welke afkomstig zijn 

uit het bestuur van de Vereniging Medische Staf, zijnde de voorzitter en de vicevoorzitter. De 

Bestuursraad treedt niet in de statutaire rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad 

van Bestuur van de stichting, maar neemt wel deel aan de bestuurlijke besluitvorming.  

 

De heer P.M. Ansems was in de eerste helft van het verslagjaar statutair bestuurder. In zijn rol als CEO 

(Chief Executive Officer) droeg hij de eindverantwoordelijkheid voor de stichting. De heer Ansems was 

voorzitter van de Bestuursraad. Hij werd bijgestaan door de heer J. de Vet, bestuurder a.i. tot oktober 

2011 in de rol van COO (Chief Operating Officer). De COO was verantwoordelijk voor de zorgorganisatie 

en tevens voorzitter van het Management Team.  

 

In het verslagjaar 2010 was sprake van een onrendabele exploitatie. De resultaten in het eerste kwartaal 

van 2011 gaven eveneens dit beeld. Dit was aanleiding voor de Raad van Toezicht van ’t Lange Land 

Ziekenhuis om de Coöperatie te verzoeken een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ’t Lange 

Land Ziekenhuis om te vormen tot een Coöperatieziekenhuis. Naar aanleiding van deze situatie trad de 

heer Ansems in juni 2011 terug als bestuurder van het LLZ. De Raad van Toezicht heeft de heer A. 

Jonkman aangezocht om een plan van aanpak op te stellen gericht op het bereiken van een rendabele 

schaalgrootte van het LLZ, zowel qua zorgfuncties als qua backoffice.  

In juli 2011 is de heer Jonkman benoemd als statutair bestuurder a.i. en gevraagd om uitvoering te geven 

aan genoemd plan van aanpak. Vervolgens heeft de Raad van Toezicht van het LLZ in augustus 2011 de 

heer D.J. Verbeek, voorzitter Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis, eveneens benoemd als 

interim bestuurder van het LLZ. De heer Verbeek bleef tevens voorzitter van het bestuur van het GHZ en 

was in deeltijd beschikbaar. Zijn inzet in het LLZ was gericht op ondersteuning van de heer Jonkman in 

de uitvoering van het zogeheten ‘Plan Jonkman’. 

 

Om tot een renderende ziekenhuislocatie te komen en daarmee de continuïteit van het LLZ te 

waarborgen is door het bestuur het Implementatieplan LLZ nieuwe stijl en het Zorgprofiel LLZ vastgesteld 

en de ambitie uitgesproken om binnen de Coöperatie zelfstandig te blijven. Dit voornemen is in de loop 

van 2012 losgelaten naar aanleiding van de gevoerde profieldiscussie en de urgentie rondom de 

financiële zelfstandigheid van het LLZ. 
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3.3. Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht heeft in 2011 twaalf keer vergaderd met de Raad van Bestuur (RvB). Namens de 

Bestuursraad is de voorzitter van de medische staf in de rol van co-bestuurder eveneens bij deze 

vergaderingen aanwezig.  

 

Aandachtsvelden 

De aandachtsvelden zijn over de leden van de Raad van Toezicht verdeeld. Onderwerpen die in het 

verslagjaar bijzondere aandacht hebben gekregen, zijn de bestuurscrisis, financiële zaken en de 

coöperatie.  

Permanente commissies 

De Raad van Toezicht kent vier permanente commissies, namelijk de financiële commissie, de 

bouwcommissie, de remuneratiecommissie en de kwaliteitscommissie. Deze zijn door de Raad benoemd. 

De financiële commissie bestaat uit twee leden en ondersteunt de Raad van Bestuur op het terrein van 

financieel toezicht. De externe accountant woont in de regel één keer per jaar de vergadering van de 

financiële commissie bij en eenmaal per jaar de vergadering van de Raad van Toezicht. In het verslagjaar 

heeft de accountant tweemaal een vergadering van de Raad van Toezicht bijgewoond en viermaal een 

vergadering van de financiële commissie. De bouwcommissie bestaat uit twee leden en ondersteunt de 

Raad van Bestuur en de bouwdirecteur bij de implementatie van de vernieuwbouw van het ziekenhuis. 

Financiële commissie 

In de vergaderingen met de financiële commissie is gaandeweg meer aandacht gekomen voor het 

Meerjaren Financieel Plan (MFP), dat onderdeel uitmaakt van de afspraken met de Coöperatie en voor 

de contacten met de banken en verzekeraars. De liquiditeitspositie is maandelijks beoordeeld. In zijn 

laatste vergadering heeft de commissie de voorstellen voor de begroting 2012 besproken. In de begroting 

is het zogenoemde ‘Plan Jonkman’ doorgevoerd, maar bovendien is een aanvullende taakstelling 

verwerkt, die ertoe moest leiden dat in 2012 de basis wordt gelegd voor een financieel gezonde situatie. 

De basis voor de financieel gezonde situatie is uiteindelijk in 2013 gevonden in het “Plan LangeLand 3.0”.  

 

Bouwcommissie 

De bouwcommissie is in 2011 eenmaal bijeengekomen over de verbouwing van de parkeerplaats en de 

exploitatie van het betaald parkeren bij het LLZ. Het doel is dat het parkeerterrein positief bijdraagt in de 

exploitatie van het ziekenhuis. Het nieuwe parkeerterrein is in juli 2011 opgeleverd en hiermee is het 

betaald parkeren van kracht geworden. 

 

Kwaliteitscommissie 

Op 15 april 2011 is de kwaliteitscommissie eenmaal bijeengekomen samen met de bestuurder. De 

bijeenkomst van de kwaliteitscommissie is benut om een overzicht van alle aspecten van veiligheid en 

kwaliteit te bespreken.  

Bestuurscrisis en werving en selectie nieuwe bestuurder 

Gelet op de financiële ontwikkelingen in het LLZ en de beoogde samenwerking met de coöperatie-

ziekenhuizen is in het najaar van 2011 besloten om verder te gaan met een eenhoofdige Raad van 

Bestuur. In december is een nieuwe voorzitter van de Bestuursraad geworven in de persoon van de heer 

M.O.J.M. Visser. De heer Visser is m.i.v.1 januari 2012 benoemd en inmiddels uit dienst getreden. Met 

ingang van 30 juli 2012 is dr. J.W. Brinkman benoemd als bestuurslid en later als voorzitter van het 

LLZ-bestuur. 

 

Coöperatie 

De Raden van Toezicht van de coöperatieziekenhuizen zijn in het verslagjaar bijeen geweest in de 

zogenoemde ‘Hofje van Wouw’ bijeenkomsten. Namens de Raad van Toezicht van ’t Lange Land 
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Ziekenhuis waren de voorzitter en de vicevoorzitter tweemaal bij deze bijeenkomsten vertegenwoordigd. 

Onderwerpen die aan bod kwamen, waren: concentratie en spreiding van zorg, toekomst van de 

Coöperatie en de situatie van ’t Lange Land Ziekenhuis. Inmiddels is de oriëntatie op intensieve 

samenwerking met de drie Coöperatie-partners afgerond. De Coöperatie heeft tot spijt van de Raad van 

Bestuur uiteindelijk niet opgeleverd wat er van werd verwacht. Het ziekenhuis wenst zelfstandig voort te 

bestaan. Het is daardoor gedwongen een kapitaalkrachtige partner aan zich te binden. 

 

Governance 

In het kader van ‘good governance’ is het functioneren van de Raad van Toezicht conform het NVTZ-

model (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Gezondheidszorg) in een afzonderlijke  

vergadering geëvalueerd op 15 september 2011. Deze evaluatiebijeenkomst is geleid door een extern 

deskundige. 

 

Werving en selectie nieuw lid van de Raad van Toezicht 

In maart 2011 is mevrouw E. Baars toegetreden tot de Raad. Nadat een profiel was vastgesteld, is door 

een extern wervingsbureau een search gedaan. De selectiecommissie heeft in totaal drie kandidaten 

gesproken. 

 

3.4. Bedrijfsvoering  

 

In het verslagjaar 2010 is er onvoldoende aandacht geweest voor het werkkapitaal, waardoor lopende 

investeringen een te groot beslag legden op de beschikbare middelen. Vanaf eind 2011 wordt er 

structureel aandacht geschonken aan de beheersing van het werkkapitaal. Daarnaast geldt er binnen het 

LLZ een restrictief investeringsbeleid. 

 

In het verslagjaar was sprake van onvoldoende zekerheid over de kwaliteit van cijfers en aansluitingen, 

waardoor foutgevoeligheden zijn ontstaan in o.a. de financiële prognoses. Hierop zijn de volgende acties  

ondernomen:  

 Jaarcontroledossier 2011 is opgesteld; 

 Verbandscontroles zijn ingericht; 

 Verbeteringen in de administratie zijn doorgevoerd; 

 Oracle als inkoop/logistiek/financieel systeem is in gebruik genomen conform coöperatiestandaard; 

 Inzicht in kostprijzen is gerealiseerd; 

 Managementinformatie wordt maandelijks beschikbaar gesteld; 

 De afdeling Financiën is in 2011 tijdelijk onder leiding gebracht van de directeur F&I van het Groene 

Hart Ziekenhuis en wordt gereorganiseerd. 

 

Basis op Orde 

Er is veel tijd gestoken in het herinrichten van de P&C-cyclus ten behoeve van de beschikbaarheid van 

sturingsinformatie voor zowel de financiële bedrijfsvoering als voor de bedrijfsvoering inzake kwaliteit en 

veiligheid. Verder is de P&C-cyclus versterkt, waaronder de implementatie van Tragpi (kostprijssysteem) 

en Casemix, en is een kostenplaatsenstructuur georganiseerd die het mogelijk maakt strategische 

keuzes te maken vanuit een reële onderbouwing (functioneel vanaf najaar 2012).  

 

3.5. Overleg met de Cliëntenraad 

 

De Cliëntenraad heeft in 2011 in totaal zevenmaal intern overleg gevoerd. Daarnaast heeft op basis van 

een afgesproken rooster en een vooraf opgestelde agenda één gestructureerd overleg plaatsgevonden 

tussen de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. 
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De realisatie van een nieuw parkeerterrein is voor de Cliëntenraad een belangrijke mijlpaal geweest. Op 

deze wijze hoeven patiënten niet langer in de wijk te parkeren als ze de poliklinieken bezoeken. De 

Cliëntenraad heeft veel zorgen geuit over de financiële problematiek van het ziekenhuis. Gezien de hoge 

bestuurlijke druk was er in het verslagjaar weinig ruimte voor gestructureerde overleggen tussen 

Cliëntenraad en Raad van Bestuur. In het najaar van 2011 werd er nadrukkelijk toegewerkt naar een 

overname van het LLZ door de Coöperatie. De Cliëntenraad heeft hierover negatief geadviseerd. De 

Cliëntenraad is van mening dat eerst duidelijkheid verkregen moest worden over de tegenvallende 

adherentie. Bovendien heeft de Cliëntenraad de informatievoorziening vanuit de Coöperatie als beperkt 

ervaren en weinig inzichtelijk.  

 

Onderzoek in de wachtruimten 

In de loop van het jaar is in samenwerking met de leidinggevende van de poliklinieken en een project-

medewerker van het LLZ onderzoek gedaan naar de beleving van patiënten in de verschillende wacht-

ruimten. De resultaten zijn gerapporteerd. De Cliëntenraad is uitermate positief over de samenwerking 

met medewerkers van het LLZ aangaande dit initiatief. 

 

Dialysecentrum 

De Cliëntenraad van het LLZ treedt bij formeel besluit tevens op als Cliëntenraad voor het Dialyse-

centrum. Tot nu toe zijn geen kwesties aanhangig gemaakt die tot een advies hebben geleid. 

 

Onderwerpen 

De volgende onderwerpen zijn in de Cliëntenraad besproken: interne en externe communicatie, kwaliteit 

van zorg, onderzoek op de poli naar de beleving van de wachttijden in de wachtkamers en de Coöperatie. 

In de vergaderingen van de Cliëntenraad worden regelmatig vertegenwoordigers van de maatschappen, 

stafmedewerkers en andere functionarissen uitgenodigd om hun werkgebied in het ziekenhuis toe te 

lichten. In 2011 ontving de Cliëntenraad de volgende gasten: de heer K. Graniewski, voorzitter 

klachtencommissie, mevrouw M. Franken, kwaliteitsfunctionaris, mevrouw J. Koster, hoofd communicatie.  

 

In het verslagjaar is na intern overleg en na overleg met de Raad van Bestuur, over een breed scala aan 

onderwerpen advies uitgebracht. Deze adviezen hadden betrekking op: De IC netwerkorganisatie van de 

Coöperatie, mobiliteitsplan, bestuurswisselingen, toekomstprofiel LLZ, klachtenreglement, begroting en 

(her)benoemingen leden Raad van Toezicht.  

 

Externe relaties 

In het jaar 2011 was de Cliëntenraad vertegenwoordigd in de Zorgvragersraad Zoetermeer. 

 

3.6. Overleg met de Ondernemingsraad 

 

Het verslagjaar is voor de Ondernemingsraad ook bijzonder hectisch en intensief geweest. 

Ontwikkelingen volgden zich snel op en met name rondom de bestuurswisselingen ontbrak het de 

Ondernemingsraad aan voldoende tijd om hierover een advies uit te brengen. In die gevallen heeft de 

Ondernemingsraad zich onthouden van adviesrecht. Met name in de tweede helft van het verslagjaar is 

de Ondernemingsraad veel actiever en frequenter op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het 

LLZ en de Coöperatie. De nieuwe bestuurder heeft toegezegd deze ‘open communicatie’ in 2012 door te 

zetten. Naast de formele overlegvergaderingen vindt wekelijks informeel overleg plaats met de 

Ondernemingsraad.  

 

3.7.  Stafbestuur/VMS Jaardocument 2011 

 

Het jaar 2011 heeft voor het Stafbestuur en de Medische Staf vooral in het teken gestaan van het 

omgaan met en het managen van de consequenties van het financieel zware weer waarin het ziekenhuis 

is terecht gekomen.  
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Behoud van het juiste niveau van veiligheid en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening zijn daarbij 

leidend. Kernthema’s hierin zijn de ontwikkeling van een nieuw zorgprofiel voor het LLZ en daarnaast de 

opstart van het IFMS. Naast interne zaken is er in 2011 veel aandacht uitgegaan naar de afstemming met 

de drie coöperatieziekenhuizen, zowel op bestuurlijk niveau als op het niveau van de medische staf.  

 

Strategisch houvast 

Medio 2011 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw zorgprofiel. Dit profiel gaat uit van 

een brede toegangspoort, maar geen hoogcomplexe zorg. Dit laatste wordt vooral ingegeven door de 

sluiting van de IC en de omvorming naar een High Care Unit. Aangezien dit profiel consequenties heeft  

voor bepaalde patiëntengroepen is er nadrukkelijk afstemming gezocht met de bestuurders en 

stafbestuurders van de verschillende coöperatieziekenhuizen. De direct betrokken maatschappen van de 

coöperatieziekenhuizen zijn mede verantwoordelijk voor de verplaatsing van de hoogcomplexe zorg 

 

De ontwikkeling van de buitenpoli ‘Parkzoom’ heeft in 2011 op een relatief laag pitje gestaan. Lang is niet 

duidelijk geweest welke specialismen er gevestigd konden worden vanwege onduidelijkheid rondom de 

mogelijke investeringsruimte. Uiteindelijk is er gestart met een beperkt aantal specialismen en zal in 2012 

opnieuw gekeken worden hoe en of deze mix van specialismen het best tot zijn recht komt, kijkend naar 

het zorgaanbod in die regio.  

 

Naast de wijzigingen in het zorgprofiel zijn er met de coöperatieziekenhuizen stappen gezet op het 

gebied van het oncologisch centrum, de liesbreukstraat voor het LLZ, de ontwikkeling van het IC netwerk 

en de positionering van de verloskunde. Deze onderwerpen zijn mede ingegeven door de landelijke 

discussie rondom spreiding en concentratie van zorg.  

 

Naast de wijziging in zorgprofiel maakte de financiële situatie het ook noodzakelijk om naar de 

managementstructuur te kijken. Eind 2011 is in afstemming met het Stafbestuur een start gemaakt met 

het ontwerp van de nieuwe organisatiestructuur. In 2012 zal dit verder ontwikkeld en uitgevoerd worden. 

Kenmerkend voor dit ontwerp is enerzijds minder management en anderzijds het instellen van duaal 

management, waarbij medisch specialisten in de vorm van een medisch leider, medeverantwoordelijkheid 

gaan dragen voor de organisatie in de volle breedte.  

 

Onderlinge samenwerking 

Het co-bestuur is in 2011 geïmplementeerd. Geheel 2011 hebben twee leden van het Stafbestuur (de 

voorzitter en de vice-voorziiter) deelgenomen als co-bestuurder in de Bestuursraad. Met het vertrek van 

de voorzitter van de Raad van Bestuur, medio 2011, heeft deze constructie, mede gezien de wisselende 

bestuurders a.i. in het najaar, voor voldoende continuïteit kunnen zorgen in de Bestuursraad.  

 

Relatiebeheer 

Eind 2011 is geconstateerd dat het relatiebeheer met de huisartsen veel meer potentie heeft dan er 

uitgehaald wordt. Dit heeft er toe bijgedragen dat de functie van een accountmanager huisartsen is 

gecreëerd. Deze zal in 2012 verder uitgewerkt worden.  

 

Kwaliteit en Veiligheid 

Op het gebied van kwaliteit en veiligheid heeft 2011 in het teken gestaan van de volgende zaken.  

 Het IFMS is medio 2011 van start gegaan. In de periode van twee jaar zullen alle maatschappen/ 

vakgroepen hebben deelgenomen aan het IFMS, waarbij een maatschapsessie onderdeel uitmaakt 

van het geheel.  

 De procedure ‘medisch disfunctionerend specialist’ is vastgesteld en geïmplementeerd. Het inrichten 

van de afstemming met de meldingen van de klachtenfunctionaris zal in 2012 nader worden 

uitgewerkt. Dit alles maakt dat er vroegtijdig, waarnodig, bijgestuurd kan worden.  



  
 

Jaardocument 2011 - 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer 
 

13 

 Er heeft een evaluatie plaatsgevonden ten aanzien van de toepassing van het NRNB-beleid, zoals in 

2010 is ingezet. Dit heeft tot een aanpassing van de te gebruiken sticker geleid. Middels interne 

audits wordt periodiek gekeken in hoeverre de afspraken ook worden nageleefd. Ten aanzien van het 

informed consent zijn er afspraken gemaakt over de wijzigingen in de formulieren. In 2012 zal dit 

geëvalueerd worden.  

 Eind 2011 heeft de necrologiecommissie een reglement opgesteld, waarin onder andere de 

organisatie en naleving van de necrologieregistratie en de necrologiebesprekingen is vastgelegd. Met 

het aanstellen van een nieuwe voorzitter voor deze commissie zijn de necrologiebesprekingen weer 

naar tevredenheid opgepakt. In 2012 zal een evaluatie volgen.  

 In 2012 zijn de maatschappen KNO, Chirurgie en Gynaecologie gevisiteerd. De rapportages zijn in 

het Stafbestuur besproken. Hierdoor zijn de aandachtspunten in beeld gebracht. De terugkoppeling in 

de voortgang van de aan te pakken onderdelen richting het Stafbestuur worden gemonitord. 

 Ten aanzien van de trajecten binnen het Veiligheids Management Systeem (VMS) is er aandacht 

geweest voor de blijvende betrokkenheid van de medisch specialisten op de deelgebieden en het 

elkaar informeren op de overall trajecten om te komen tot een gezonde verbetercultuur.  

 

 

4. Beleid, inspanningen en prestaties 

 

4.1. Algemeen beleid 2011 en meerjarenbeleid 

 

Om de bedrijfsvoering en de financiële positie van het LLZ weer op orde te krijgen, is in het najaar van 

2011 veel energie gestoken in het opstellen van een Meerjaren Financieel Plan (MFP). Was aanvankelijk 

de visie dat de Coöperatie direct of indirect op korte termijn ‘t Lange Land Ziekenhuis zou overnemen, 

uiteindelijk is gebleken dat dit voornemen op korte termijn niet gerealiseerd kon worden. De belangrijkste 

oorzaken hiervoor waren:  

 

-  De complexiteit van het integratievraagstuk van vier ziekenhuizen; 

-  Het op één lijn brengen van de visie van alle direct betrokkenen inclusief alle toezichthoudende-  

en adviesorganen; 

-  De te verkrijgen toestemming van een aantal externe toezichthouders (NMa, NZa en Waarborg-

fonds voor de Zorgsector). 

 

Eind 2011 is met het oog op de begroting 2012 koers gezet op een zoveel mogelijk eigenstandige 

exploitatie met als ambitie een juridisch en financieel zelfstandig LLZ.  

Strategisch betekent dit dat ‘t Lange Land Ziekenhuis zich primair richt op patiënten die ‘dichtbij’ en in een 

vertrouwde omgeving onderzocht en behandeld willen worden voor hun gezondheidsklachten en voor 

hun chronische en acute zorgvraag. Secundair wil ‘t Lange Land Ziekenhuis een antwoord bieden op de 

zorgvraag van patiënten die bereid zijn te reizen voor de beste en/of snelst toegankelijke zorg. 

 

Wat doet het LLZ straks niet meer zelf? Voor welke groepen is ‘t Lange Land Ziekenhuis dan de ‘poort’ 

tot een kwalitatief hoogwaardige behandeling elders? 

 

- Hoogcomplexe behandelingen (zoals chirurgische oncologie en vaatchirurgie). 

- Behandelingen die in aantal onder een landelijk bepaalde volumegrens vallen. 

- Behandelingen of diagnostiek die een kostbare infrastructuur vereisen (bijv.  

  intensive care, laboratorium, radiologie en paramedische diensten). 
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De strategie van ‘t Lange Land Ziekenhuis 2011 is gebaseerd op vier belangrijke pijlers: 

1.  Het belang van de patiënt wordt ondersteund door een hechte werkgemeenschap. Het zogenoemde 

‘Zorghart Zoetermeer’, het netwerk van alle belangrijke zorgaanbieders in Zoetermeer, kenmerkt zich 

door korte lijnen met andere zorginstellingen en het gezamenlijk uitvoeren van zorgketens. 

2. De ambities en kunde van onze medische staf. Deze heeft vanuit de verantwoordelijkheid van de 

medische staf en bestuursraad een stevig verankerde aandacht.  

3. De coöperatieve samenwerking. 

4. Onze geografische en demografische positie: de groei van het aantal inwoners en de vergrijzing die 

een sterke groei van de zorgvraag met zich meebrengen. 

 

 

4.2. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten  

 

Veiligheidsbeleid  

Het veiligheidsbeleid is in 2011 uitgerold binnen de organisatie. De bewaking van het beleid is belegd bij 

de stuurgroep Veiligheid welke maandelijks overleg heeft. Het VMS veiligheidsprogramma is het 

belangrijkste onderdeel van dit veiligheidsbeleid. De elf inhoudelijke thema’s van het VMS-

zorgprogramma hebben een eigenaar en worden geïmplementeerd. Toetsing van dit landelijke 

programma zal door een externe certificeerder gedaan worden. 

 

Uitrol VIM (Veilig Incident Melden)  

In 2011 zijn er totaal 2127 incidenten en bijna incidenten gemeld door medewerkers. Deze meldingen 

worden op afdelingsniveau geanalyseerd door VIM teams. De afdelingsoverstijgende meldingen worden 

geanalyseerd door de MIP commissie. Naar aanleiding van analyses worden verbetermaatregelen 

ingezet (door zowel VIM teams als de MIP commissie). 

 

Calamiteitenmeldingen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)  

In 2011 werd door ’t Lange Land Ziekenhuis viermaal een calamiteitenmelding gedaan bij de IGZ. Vanuit 

de inspectie is éénmaal het verzoek gekomen om een analyse te doen naar aanleiding van een vraag 

aan de IGZ door een privé persoon. De calamiteitencommissie bestaat uit drie medisch specialisten, de 

voorzitter van de MIP commissie en een kwaliteitsfunctionaris. De commissie analyseert incidenten 

volgens de PRISMA methodiek. De adviezen van de calamiteitencommissie zijn overgenomen door de 

Bestuursraad.  

 

Veiligheidsrondes  

Maandelijks worden in het kader van het veiligheidsbeleid veiligheidsrondes op diverse afdelingen van 

het ziekenhuis gelopen. Doel van de rondes is dat de Raad van Bestuur en het Management Team het 

inzicht in veilig werken verhogen en knelpunten herkennen. Het team bestaat uit een afvaardiging van de 

Raad van Bestuur, zorgmanagers en een kwaliteitsfunctionaris.  

 

Inspectiebezoeken 

In het verslagjaar hebben verschillende bezoeken en gesprekken met de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg plaatsgevonden. Thema’s hierbij waren o.a.: Minimaal Invasieve Chirurgie, Intensive 

Care, High Risk Medicatie, NEN 7510, Toezicht Operatief Proces. Ook heeft een bezoek plaatsgevonden 

van de Arbeidsinspectie inzake het inspectieproject Interventieradiologie- en cardiologie. Medewerking is 

verleend aan de verschillende vragenlijsten van de IGZ, maar ook van andere Inspecties (bijvoorbeeld 

Voedsel en Waren Autoriteit).  

Door de nadruk op de financiële problematiek in 2011 is de algemene conclusie, dat de voortgang in het 

plan van aanpak voor het VMS veiligheidsprogramma in 2011 achter is gebleven. De Raad van Bestuur 

heeft de ambitie uitgesproken dat het LLZ in 2012 wel certificeerbaar is.  
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Claims 

Het ziekenhuis heeft claims voor medische aansprakelijkheid verzekerd bij Centramed, waar de claims in 

behandeling worden genomen. In 2011 zijn 10 claims ingediend, tegen 12 in 2010. Omdat claims meestal  

een lange (juridische) doorlooptijd kennen, staan ook uit voorgaande jaren nog claims open. In totaal zijn 

39 claims nog in behandeling. 

 

Klachtencommissie 

De Klachtencommissie is benoemd door de Bestuursraad. Deze bestaat uit medewerkers van het 

ziekenhuis en twee onafhankelijke leden, die geen binding hebben met het ziekenhuis, waaronder de 

voorzitter.  

Klachten kunnen rechtstreeks bij de Klachtencommissie worden ingediend. De commissie behandelt en 

onderzoekt iedere ondertekende schriftelijk ingediende klacht. De beoordeling vindt plaats op basis van 

opgevraagde informatie, dossieronderzoek en hoor en wederhoor.  

Nadat alle benodigde informatie is ontvangen, doet de commissie uitspraak. In beginsel is een klacht 

gegrond dan wel ongegrond. Indien over het geklaagde geen objectiveerbare gegevens zijn te 

achterhalen, zal de commissie over het betreffende klachtonderdeel geen oordeel geven.  

Een aantal klachten heeft ook dit jaar aanleiding gegeven tot het uitbrengen van adviezen aan de 

Bestuursraad. 

 

Jaar 2008 2009 2010 2011 

Aantal klagers 33 31 26 17 

Aantal klachten afgehandeld 30 32 26 17 

Aantal klachten afgehandeld uit het jaar daarvoor 3 8 7 

 

8 

 

In 2011 is er een afname van het aantal ingediende klachten van 34% ten opzichte van 2010. De afname 

sinds 2010 is te verklaren, doordat de klachtenfunctionaris een actievere rol speelt bij het afhandelen van 

klachten die binnenkomen. 

 

Overzicht klachtonderdelen naar aard en beoordeling 

Een klachtbrief bevat vaak meerdere klachtonderdelen. Dit betekent dat het aantal klachtonderdelen 

hoger is dan het aantal ingediende klachten. Om een beeld te krijgen waarover is geklaagd, zijn de 

klachtonderdelen gerubriceerd. 

 

 

Rubriekomschrijving    Oordeel  

  

Aantal 

2010 

Aantal 

2011 Geen oordeel Gegrond Ongegrond 

Relatie of Communicatie 17 10 0 9 1 

Behandeling en Zorgverlening 43 23 1 10  12 

Organisatorische aspecten 5 5 0 1 4 

Anders  2  1 1 

Totaal 65 40 1 21 18 

 

In het overzicht zijn de klachtonderdelen opgenomen die in het jaar 2011 zijn afgehandeld, dus ook de 

klachtonderdelen van de 8 klachten die in 2010 zijn binnengekomen, maar in 2011 zijn afgehandeld.  

Het aantal klachtonderdelen is, ten opzichte van voorgaande jaren, afgenomen.  
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4.3. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers  

Het jaar 2011 heeft in het teken van de bezuinigingen gestaan en het ontwikkelen van plannen met 

betrekking tot de inrichting van de zorgclusters en het aanpassen van het profiel van het ziekenhuis aan 

het ‘Plan Jonkman’.  

Eigen Risico Drager WGA  

Per 1 juli 2011 is ’t Lange Land Ziekenhuis Eigen Risico Drager in het kader van de WGA geworden. Tot 

1 juli 2011 was ’t Lange Land Ziekenhuis publiek verzekerd voor de WGA via het UWV als 

uitvoeringsinstantie. Door te kiezen voor een private verzekering kan in een periode van 5 jaar een 

aanzienlijk bedrag bespaard worden. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden dat de besparingen 

in de toekomst liggen, waarbij het omslagpunt in 2014 zal liggen. Dit heeft te maken met het hoge 

inlooprisico en het afnemende uitlooprisico. Door het eigenrisicodragerschap is het mogelijk om zelf de 

regie te voeren op kosten en resultaat. De verzekeraar levert bovendien ondersteuning door het 

vergoeden van re-integratiekosten en de kosten van juridische bijstand. 

De LangeLand Academie 

De LLA (LangeLand Academie) is in 2011 afgerond. Het idee achter de LLA was om een 

cultuurveranderingstraject te starten voor het gehele ziekenhuis en hierbij gebruik te maken van de Wet 

Afdracht Loonbelasting (WVA). Door veranderde omstandigheden is het niet zinvol gebleken dit initiatief 

door te zetten en is besloten om het LLA project te beëindigen.  

Arbodienstverlener 

In het kader van het verzuimbeleid is een overstap gemaakt naar een nieuwe Arbodienstverlener: 

Metaplanning. Met het oog op de samenvoeging van de HRM afdelingen van het LLZ en het GHZ en uit 

efficiency overwegingen, is het contract met de ARBO dienstverlener van het LLZ (Achmea Vitale) pro 

forma opgezegd en is een aanbestedingsprocedure opgestart. De OR delegaties van beide ziekenhuizen 

zijn bij deze aanbesteding betrokken geweest. Het LLZ hoopt met de keuze voor deze ARBO 

dienstverlener een belangrijke keuze te hebben gemaakt met de vormgeving van een nieuw 

verzuimbeleid voor het LLZ voor 2012. 

Kernpunten van het strategisch beleid voor HRM zijn: 

 Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker om goede zorg aan de patiënt als 

partner te leveren, inclusief de verantwoordelijkheid voor eigen vaardigheden/ontwikkeling/opleiding. 

 Leidinggevenden stimuleren de cultuur waarin dat mogelijk is en het faciliteren van de mogelijkheden 

voor ontwikkeling in die richting. 

 Opleiding ondersteunt ontwikkeling van medewerkers en daarmee voortdurende verbetering van de 

zorg. Extra aandacht is er de komende jaren voor de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. 

Bovendien maakt een goed opleidingsklimaat ‘t Lange Land Ziekenhuis aantrekkelijk als werkgever. 

 

In 2011 is ingezet op de volgende aspecten, die in 2012 en 2013 gerealiseerd moeten worden: 

 De organisatie wordt opnieuw ingericht. 

 Duaal management wordt verder ingevoerd, waarbij de medisch specialist meer direct mede -

verantwoordelijk wordt voor de bedrijfsvoering, kwaliteit en veiligheid. 

 Alle leidinggevende functies zijn nieuwe functies. Leidinggevenden worden geselecteerd op 

leiderschap, innovatief vermogen, wijze van communiceren en verantwoordelijkheid nemen. 

 Er komt een MD programma voor alle leidinggevenden, inclusief de medisch leiders en verpleeg-

kundigen in ‘t Lange Land Ziekenhuis. 

 De P&C cyclus wordt opnieuw ingericht. Door de managementreviews die per kwartaal plaatsvinden 

kan er strakker gestuurd worden. Zowel bedrijfsmatige als indicatoren voor kwaliteit en veiligheid zijn 

daarvoor beschikbaar. 

 Verdere implementatie van de reorganisaties die begin 2012 zijn ingezet in het kader van de 

rendementsverbetervoorstellen. 
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4.4. Samenleving en belanghebbenden 

 

Maatschappelijk ondernemen 

Het LLZ wil als organisatie invulling geven aan verantwoordelijkheden die niet direct in relatie staan tot 

het primaire zorgproces en geeft daar op verschillende manieren uiting aan. 

Uitvoering 

Contact met overheden 

Het LLZ heeft regelmatig overleg en afstemming met locale overheden over een breed scala aan 

onderwerpen zoals zorg, infrastructuur en arbeidsmarkt. Het betreft met name het college van B&W van 

Zoetermeer. Contacten met landelijke overheden betreffen veelal inspectie, rapportage en strategisch 

beleid. 

 

Vrijwilligersbeleid 

Binnen het LLZ zijn 165 vrijwilligers actief. Ze vervullen een wezenlijke functie in de dienstverlening aan 

onze patiënten en cliënten door het bieden van extra aandacht en begeleiding. Als organisatie zetten we 

ons in om de communicatie tussen medewerkers en vrijwilligers te verbeteren en de begeleiding steeds 

meer structuur te geven. 

 

Open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten 

Ook in 2011 deed het LLZ weer mee aan open dagen en bijeenkomsten. Daarnaast ondersteunt het LLZ 

de activiteiten van patiëntenorganisaties door voorzieningen ter beschikking te stellen voor voorlichtings-

bijeenkomsten en lotgenotencontact.  

 

Door medewerkers wordt zelf ook actief meegedaan aan verschillende acties voor goede doelen. 

Bijvoorbeeld: Hart voor Haïti, werkzaamheden in Guinee-Bissau en Tanzania en deelname aan  

De Alpe d’HuZes.  

 

Rookvrij 

Met ingang van 1 juni 2011 is het voor bezoekers, patiënten en personeel niet meer toegestaan 

om binnen ’t Lange Land Ziekenhuis te roken. Met deze maatregelen hoopt het LLZ bij te dragen aan de 

algehele gezondheid van bezoekers, patiënten en personeel.  

 

Rampen 

2011 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op CBRN (chemisch, biologisch, nucleair, 

radiologisch) rampen. Hiervoor zijn enkele medewerkers geschoold en is gestart met de voorbereidingen 

op deze rampen. 
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4.5. Financieel beleid 

 

Resultaat 2011 

In 2011 is een verlies geleden van € 5,261 miljoen. Dit forse verlies in 2011 wordt met name veroorzaakt 

door: 

 

 Een operationeel verlies van circa € 1,2 miljoen. 

 Minder opbrengsten met name door de definitieve afwikkeling van de discussie uit 2010 met de 

zorgverzekeraars met betrekking tot het budget specialistenplaatsen. 

 Transitiekosten als gevolg van de ingezette herstructurering en overige eenmalige kosten van circa  

€ 4 miljoen. 

 

 
Het verloop van het genormaliseerde (geconsolideerd) resultaat in de afgelopen jaren is als volgt: 

  2008 2009 2010 2011 

Jaarrekeningresultaat  € 417.000   € 299.000   € 32.000   € 5.261.000- 

Totaal incidentele baten  € 1.300.000   € 1.500.000   € 4.552.000   € 544.000 

Totaal incidentele lasten  € 600.000   € 8.000  € 1.458.000   € 4.581.000  

Genormaliseerd 

resultaat  € 283.000-  € 1.193.000-  € 3.062.000-  € 1.224.000- 

 

Omzet 2011 

De omzet uit wettelijk budget en DBC zorgproducten kent in 2011 een lichte stijging. 

Deze omzet nam toe van € 69.185 K naar € 71.273 K. 

De overige opbrengsten dalen met ca € 3.000 K. De voornaamste oorzaak zijn de extra baten in 2010 

van € 3.011 K. 

 

Balans 

Het eigen vermogen neemt door het verlies in 2011 af met € 5.113 K naar € 5.023 K. Hierdoor neemt de 

solvabiliteit verder af. Voor 2012 zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat de Stichting niet meer 

in staat zou zijn om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen: 

o Versneld contracten afsluiten met de zorgverzekeraars. 

o Afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de transitiefinanciering. 

o Afspraken gemaakt met de banken over de latere aflossingen van een deel van de 

langlopende schulden. 

o Met een deel van de crediteuren afspraken gemaakt over een langere betalingstermijn. De  

gemiddelde betalingstermijn van de crediteuren ligt nu op 60 dagen. 

o Met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de terugbetaling van de 

financieringsoverschotten 2009 tot en met 2011. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

In september 2012 heeft de Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis besloten niet verder te gaan met de 

samenwerking binnen de A12 Coöperatie. De samenwerking is in 2012 formeel beëindigd. Wel blijft de 

Stichting ’t Lange Land ziekenhuis onverkort zoeken naar partners om samen de medisch specialistische 

zorg in de regio Zoetermeer vorm te geven. Uitgangspunt hierbij is het in stand houden van een 

basisziekenhuis in Zoetermeer. 

 

Na diverse oriëntaties op samenwerking met kapitaalkrachtige partners is in 2013 besloten tot 

samenwerking met Stichting Vierstroom (Gouda). De essenties hiervan zijn toegelicht in § 5.1.4 van de 

jaarrekening 2011 en vormen de basis voor de continuïteitsveronderstelling van de jaarrekening 2011. 
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4.6. Samenstelling Raad van Bestuur 2011  

 

De heer P.M. Ansems, statutair voorzitter (1953) tot 1 juli 2011 

Bedrijfskunde (Interfaculteit Bedrijfskunde, Delft, 1980) 

 

De heer J. de Vet, lid Raad van Bestuur a.i. (1954) van oktober 2010 tot september 2011  
Politicologie en Bestuurskunde (Leiden, 1985) 

 

De heer A. Jonkman, statutair voorzitter (1953) van 1 juli 2011 t/m december 2011 

Geneeskunde (Groningen, 1981) 

 

De heer D.J. Verbeek, lid Raad van Bestuur a.i. (1947) van augustus 2011 tot januari 2012  

Hospital Policy&Management (1987), MHA, Healthcare Strategy, Tilburg (1996)  

 

 

4.7.  Samenstelling Raad van Toezicht 2011  

 

Mevrouw J.P. Rijsdijk (1956) - voorzitter vanaf 01 juni 2008 

Economie (1979). 

 

De heer Th.M.M.H. de By (1951)  

Bedrijfskundige (International Management Centres, Buckingham 1997), Financiering van de 

Gezondheidszorg (KUB, 1987), Economische en Organisatie Sociologie (cand. 1979), 

Ziekenhuiswetenschappen (1979). 

 

Mevrouw E. Baars (1953) 

Geneeskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam 1978), Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (Radboud 

Universiteit Nijmegen 1983), Master in Management & Organisation (TIAS, Tilburg 1991). 

 

De heer H.H. Meppelder (1953) 

Geneeskunde (RUG 1983), Huisartsengeneeskunde (1986), Sociale Geneeskunde (NSPH 1996), 

Executieve MBA/MBI (RSM 1999), MCDM (Nibra 2006). 

 

De heer J.G. Breit (1949) 

M.o. Economie. 

 

De heer P.M. Wormer (1958) 

Studie geneeskunde (1985), Huisartsenopleiding (1987), Executive MBA, Rotterdam School of 

Management/Erasmus Universiteit (2005). 

 

De heer G. van der Houwen (1964) vice-voorzitter (vanaf mei 2010) 

Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, Psychologie, Universiteit Leiden. 

 

De heer H. Jagersma (1957) 

Internationale economie te Tilburg (KUB) afgerond in 1987. 

 

Mevrouw M.A.M. Lablans (1970) 

Accountant Administratieconsulent, HEAO Breda (1994), Information Management/Auditing (doctoraal), 

Universiteit Nyenrode, Registeraccountant, Universiteit NIVRA-Nyenrode post-doctoraal (2000), 

Forensisch Accountant, Universiteit Leiden-Nyenrode (2000). 
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0

Materiële vaste activa 2 61.226.701 62.623.746

Financiële vaste activa 3 82.918 115.000

Totaal vaste activa 61.309.619 62.738.746

Vlottende activa

Voorraden 4 195.098 175.058

Vorderingen en overlopende activa 6 22.576.011 24.301.107

Liquide middelen 9 43.832 33.893

Totaal vlottende activa 22.814.941 24.510.058

Totaal activa 84.124.560 87.248.804

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

PASSIVA € €

Eigen vermogen 10

Stichtingskapitaal 45 45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 4.686.285 9.947.738

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 22.689 22.689

Aandeel derden 314.242 165.699

Totaal eigen vermogen 5.023.261 10.136.171

Voorzieningen 11 1.303.305 864.346

Langlopende schulden 12 43.625.696 36.086.244

Kortlopende schulden

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 -1.538.946 -8.666.882

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 15.784.372 10.017.220

Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 19.926.872 38.811.705

Totaal passiva 84.124.560 87.248.804
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref. 2011 2010

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 44.463.762 46.565.609

 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Omzet DBC B-segment 17 26.809.263 22.619.902

Subsidies 18 781.018 494.765

Overige bedrijfsopbrengsten 19 3.999.943 6.930.005

Som der bedrijfsopbrengsten 76.053.987 76.610.281

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 20 45.915.613 43.182.432

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 6.466.225 9.082.483

Overige bedrijfskosten 23 26.462.163 22.217.546

Som der bedrijfslasten 78.844.001 74.482.461

BEDRIJFSRESULTAAT -2.790.014 2.127.820

Financiële baten en lasten 24 -2.322.896 -1.939.410

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -5.112.911 188.410

Buitengewone baten 25 0 0

Buitengewone lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -5.112.911 188.410

Aandeel derden in resultaat deelneming 148.543 156.879

RESULTAAT BOEKJAAR INSTELLING -5.261.453 31.531

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten -5.261.453 31.531

-5.261.453 31.531
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2011

Ref. 2011 2010

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -2.790.014 2.127.820

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 6.466.225 9.082.483

- mutaties voorzieningen 438.959 779.346

6.905.184 9.861.829

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden -20.040 35.061

- mutatie onderhanden projecten DBC's 7.127.936 -2.667.720

- vorderingen 1.725.096 3.549.298

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 5.767.152 4.738.606

- kortlopende schulden aan kredietinstellingen -21.081.879 4.602.576

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) 2.197.045 -3.715.510

-4.284.690 6.542.311

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -169.520 18.531.960

Betaalde interest -2.286.814 -1.939.410

Buitengewoon resultaat 0 0

-2.286.814 -1.939.410

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -2.456.334 16.592.550

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -5.069.180 -12.390.962

Investeringen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden -4.000 -106.180

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.073.180 -12.497.142

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12.500.000 0

Aflossing langlopende schulden -4.960.548 -4.070.180

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 7.539.452 -4.070.180

Mutatie geldmiddelen 9.938 25.228

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene toelichting met betrekking tot continuïteit van de bedrijfsactiviteiten
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De maatregelen voor de lange termijn betreffen ingrijpender maatregelen, die zijn ingezet op personeelsreductie 

en herziening van leverancierscontracten. Na het verslagjaar zijn verstrekkende conclusies getrokken en 

besluiten genomen die de continuïteit van het LLZ waarborgen, te weten:

- In 2012 is een interim-bestuurder aangesteld die de organisatie heeft laten doorlichten en een vertaling 

gegeven naar een nieuw profiel waarin het verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid tot 

uitdrukking komt. 

- In april 2013 is het “Plan LangeLand 3.0” gepresenteerd. Hierin staan de plannen en de ontwikkelingen voor de 

komende vijf jaar beschreven. Deze ontwikkelingen moeten vanaf 2013 leiden tot een positief 

exploitatieresultaat en positieve cash-flow. Onderdeel van dit plan is een balansherstructurering met inbreng 

door verschillende partijen. De belangrijkste onderdelen daarin zijn: 

- Er wordt een herfinanciering overeengekomen met de banken, waarbij het aflossingsprofiel wordt aangepast 

aan de draagkracht van het LLZ.

- Het LLZ wordt opgenomen in de holdingstructuur van Stichting De Vierstroom te Gouda die € 6 miljoen aan 

kapitaal inbrengt. In samenwerking tussen de Vierstroom en een andere partij zal 3 miljoen aan achtergestelde 

lening worden ingebracht. In een brief gedateerd 28 maart 2013 is er een intentieverklaring getekend door de 

voorzitters van de Raden van Bestuur van De Vierstroom en 't Lange Land Ziekenhuis.  

- Afspraken zijn/worden gemaakt met crediteuren over de uitstaande verplichtingen.

- Specialisten brengen € 1,5 miljoen aan kapitaal in.

Overige maatregelen die zijn af te spreken:

- Personeel brengt 1 miljoen aan rentedragende schuld in. Dit geschiedt op vrijwillige basis via een 

participatieregeling, middels een obligatielening.

- Het ziekenhuis is gesprekken gestart met de gemeente Zoetermeer, de zorgverzekeraars en de huisbankier 

over het toekomstig profiel van het ziekenhuis en de te stellen voorwaarden. De gemeente zal worden verzocht 

om continuering van de borgstelling van leningen. 

De liquiditeitsprognose voor de middellange termijn is daardoor verbeterd en zal verder verbeteren door 

betalingsregelingen en afspraken met het Groene Hart Ziekenhuis over het financieren van investeringen. De 

kostenbesparende maatregelen op korte en lange termijn, de intentieverklaring van De Vierstroom tot het 

aangaan van een samenwerkingsverband met de noodzakelijke financiering ad € 9 mln. en de overige 

gemaakte afspraken met de stakeholders, gemeente, verzekeraars en huisbankier zijn gericht op het keren van 

de negatieve ontwikkeling. De verwachtingen voor de jaren 2013 en verder zijn zodanig dat de waardering op 

basis van going concern daarmee gerechtvaardigd is, mits de uitgangspunten van het Plan LangeLand 3.0 

gerealiseerd kunnen worden.

Het jaar 2011 is afgesloten met een verlies van circa € 6 mln. Deze ontwikkeling heeft zich in 2012 voortgezet. 

Tot het moment van publiceren van deze jaarrekening bestaat er onzekerheid over de continuïteit van het 

ziekenhuis. Naast het effect van het exploitatieverlies en een blokkade op de rekening-courant faciliteit 

ontstonden liquiditeitsissues, doordat investeringen doorliepen. Verrekeningen aan verzekeraars dienden plaats 

te vinden zonder dat daar additionele investeringsfaciliteiten van de bank tegenover stonden. Naar aanleiding 

van de ontwikkeling van het resultaat en de liquiditeit is besloten tot ingrijpende maatregelen voor de korte en 

langere termijn.

Maatregelen voor de korte termijn: 

In 2013 wordt ingezet op het verhogen van de omzet door het wegwerken van wachtlijsten (onder meer door het 

houden van extra spreekuren) en het terugbrengen van het onderhanden werk, terwijl er een extra taakstelling 

voor de beheersing van de kosten van kracht is. Verder zet het LLZ in op het temporiseren van investeringen, 

het sneller factureren en het sneller innen van debiteuren. Daarbij wordt door de verzekeraars versneld betaald. 

De zorgverzekeraars hebben het LLZ conform het huidige profiel gecontracteerd voor 2013. 
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Activiteiten en vestigingsplaats

Groepsverhoudingen
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Stichting 't Lange Land Ziekenhuis is gevestigd aan

Toneellaan 1 

Postbus 3015 

2700 KJ Zoetermeer 

(079) 346 26 26 

www.langeland.nl

De Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft ten doel het (doen) bevorderen, (doen) verlenen en (doen) 

organiseren van de gezondheidszorg in de ruimste zin, waaronder in ieder geval begrepen het instandhouden, 

beheren en exploiteren van een instelling voor medisch-specialistische zorg met bijbehorende inrichtingen en 

voorzieningen.

Ontwikkelingen in de zorg leiden er toe dat steeds meer ziekenhuizen onderlinge samenwerking zoeken en dat 

mede als gevolg daarvan behandelingen vaker geconcentreerd worden op een beperkt aantal locaties. Dit wordt 

veroorzaakt door toenemende kwaliteits- en veiligheidseisen, het aangescherpte beleid van de overheid en 

zorgverzekeraars en niet toereikende financiële middelen. 

De Stichting 't Lange Land Ziekenhuis behoort tot de Lange Land Groep. Aan het hoofd van deze groep staat 

Stichting 't Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer. De jaarrekening van de Stichting 't Lange Land Ziekenhuis is 

opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting 't Lange Land Ziekenhuis.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Consolidatie
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De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening 

opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het 

vermogen en in het resultaat van de groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening 

tot uiting gebracht. 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en 

resultaatbepaling van de Stichting 't Lange Land Ziekenhuis. In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens 

opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en 

vennootschappen:

• Stichting 't Lange Land Ziekenhuis 

• Stichting Beheer Registergoederen Algemeen Ziekenhuis Zoetermeer 

• Stichting de Dotter *

• De Lange Land Stichting * 

• Stichting Zorg Bij Uitstek 

• De Dotter 2003 BV *

• De LangeLand Huidkliniek BV 

• Lange Land Holding BV 

• Lange Land Kliniek BV 

• Beheer Investeringsgoederen Zorgvoorzieningen Zoetermeer BV *

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Deze rechtspersonen zijn alle gevestigd in Zoetermeer. Op pagina 31 staat aangegeven naast de rechtsvorm, 

de kernactiviteit en de (mate) van zeggenschap die de instelling kan uitoefenen, alsmede het bedrag van het 

eigen vermogen en het resultaat volgens de laatst vastgestelde jaarrekening.

Ook Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft hiermee te kampen. In 2011 is daarom gestart met de integratie 

van Stichting 't Lange Land Ziekenhuis in de Coöperatie. De Coöperatie bestaat naast Stichting 't Lange Land uit 

het Medisch Centrum Haaglanden, het Groene Hart Ziekenhuis en Bronovo-Nebo. De Coöperatie is een 

samenwerkingsverband en er is geen sprake van verdere groepsverhoudingen.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige 

uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi zijn geen Stichtingen buiten de 

consolidatie gebleven.

Financiële vaste activa waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden niet 

geconsolideerd. Dit betreft Dialyse BV en EOS Huidlaserkliniek West.

* De stichtingen De Dotter en De Lange Land evenals De Dotter BV en de Beheer Investeringsgoederen 

Zorgvoorzieningen Zoetermeer BV zijn ontbonden per 31 januari 2012.

Het aandeel derden is afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in zowel balans als resultatenrekening. De vergelijkende 

cijfers 2010 zijn hierop aangepast.

Gelet op de geringe materiële betekenis van de geconsolideerde stichtingen en vennootschappen die tot de 

groep van 't Lange Land Ziekenhuis behoren is afgezien van het opnemen van een separate enkelvoudige 

jaarrekening.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Immateriële en materiële vaste activa
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Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 

jaarrekening genummerd.

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.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 

basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen 

op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn opgenomen in het 

mutatieoverzicht materiële vaste activa.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2 % - 10%

• Machines en installaties : 5% -10 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 % - 20%.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZi-

vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde 

investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. Voor WTZi-vergunningsplichtige vaste 

activa, instandhoudingen en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen 

substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de 

bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen.

Bijzondere waardeverminderingen

Het ziekenhuis heeft in het kader van haar (ver)nieuwbouwplannen een bedrijfswaardeberekening uitgevoerd 

hetgeen erin resulteerde dat de bedrijfswaarde hoger is dan de boekwaarde zoals momenteel opgenomen in de 

balans. 

De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

* Voor bestaande gebouwen is een resterende levensduur tot 2046 gehanteerd, voor de nieuwbouw is uitgegaan 

van een levensduur van het casco van 40 jaar en van de installaties van 20 jaar. 

* Er is geen rekening gehouden met een restwaarde voor gebouwen en terreinen. 

* Gerekend is met meerdere scenario's ten aanzien van autonome omzetontwikkeling variërend van 0% tot 2%. 

* De gemiddelde vermogenskostenvergoeding is vastgesteld op 6%.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

Voorraden

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

Vorderingen

Liquide middelen

Herwaarderingsreserve

Egalisatiereseve
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De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van de DBC. 

De openstaande DBC's worden gewaardeerd op het percentage van gereedheid op 31 december 2011 van de 

opbrengstwaarde. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te 

koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden projecten worden de 

voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Eventuele winsten of 

verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen 

op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt op statische wijze bepaald. 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in 

ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de 

waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 

gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen 

deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Deze worden niet 

geconsolideerd.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs zonder aftrek van een voorziening voor incourantheid. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde, worden opgenomen in de 

herwaarderingsreserve indien voor deze activa geen frequente marktnoteringen bestaan. Worden 

waardeveranderingen van deze activa niet onmiddellijk in het resultaat verwerkt, dan worden 

waardeveranderingen direct in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) verwerkt. De 

herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de 

boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele waarde. Als een actief 

wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot dat actief vrij ten 

gunste van de overige reserves.                                                                                                 

Op dit moment is uitsluitend voor grond een herwaarderingsreserve gevormd.

Vanwege het vervallen van het bouwregime en gezien het feit dat de egalisatiereserve niet meer gebruikt wordt, 

is besloten om per 1 januari 2011 de egalisatiereserve toe te voegen aan de Reserve Aanvaardbare Kosten.



Stichting 't Lange Land Ziekenhuis

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening persoonlijk levensfase budget (toerekening aan jaren)

Voorziening jubileumverplichtingen

Schulden
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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. De voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 

contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

De voorziening persoonlijk levensfase budget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting 

in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met 

opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren 

PLB-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot 

het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen

5.1.4.4 Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt 

opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

't Lange Land Ziekenhuis heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 

pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. 't 

Lange Land Ziekenhuis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 

tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 't Lange Land 

Ziekenhuis heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 

deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Het aandeel derden is afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in zowel balans als resultatenrekening. De vergelijkende 

cijfers 2010 zijn hierop aangepast.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

1. Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 2.230.986

Af: afschrijvingen 0 102.955

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 2.128.031

Boekwaarde per 31 december 0 0

Aanschafwaarde 4.118.202 4.118.202

Cumulatieve afschrijvingen 4.118.202 4.118.202

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 28.863.517 44.642.941

Machines en installaties 947.593 0

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 30.239.196 16.591.826

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 1.176.395 1.388.979

Totaal materiële vaste activa 61.226.701 62.623.746

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Boekwaarde per 1 januari 62.623.746 56.854.201

Bij: investeringen 5.069.180 12.621.042

Af: afschrijvingen 6.466.225 6.851.497

Boekwaarde per 31 december 61.226.701 62.623.746

Aanschafwaarde 107.297.407 102.228.227

Cumulatieve herwaarderingen 3.638.680 3.638.680

Cumulatieve afschrijvingen 49.709.386 43.243.161

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Deelnemingen 9.000 0

Vorderingen op deelnemingen 73.918 115.000

Totaal financiële vaste activa 82.918 115.000
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In overeenstemming met de beleidsregels CU-2002 en CI-1085 van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn in 2010 oude plankosten 

onder de immateriële vaste activa verantwoord. Hoewel deze posten niet voldoen aan de definitie van immateriële vaste activa 

volgens de geldende verslaggevingsregels zijn ze op grond van de specifieke regelgeving van de Nza toch als immaterieel vast 

actief aangemerkt. Conform de genoemde beleidsregels zijn de geactiveerde plankosten in 2010 volledig (nacalculeerbaar) 

afgeschreven.

In 2011 heeft een analyse plaatsgevonden van de materiële vaste activa. Als gevolg van deze analyse zijn reclassificaties nodig 

gebleken binnen de verschillende activacategorieën. De reclassificaties hebben niet geleid tot herwaarderingen of versnelde 

afschrijvingen. In bijlage 5.1.6 zijn de reclassificaties inzichtelijk gemaakt
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€

Boekwaarde per 1 januari 2011 115.000

Bij: kapitaalstorting 9.000

Af: ontvangen aflossing leningen -5.000

Af: waardeverminderingen -36.082

Boekwaarde per 31 december 2011 82.918

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen 31-

12-2010 Resultaat

€ €

Beheer Investeringsgoederen BV 18.151 100% -3.302 3.302

De Dotter 2003 BV 18.000 100% -2.749 2.749

De Lange Land Huidkliniek BV 9.180 51% 338.162 303.148

De Lange Land Holding BV 18.000 100% 18.000 0

De Lange Land Kliniek BV 18.000 100% -13.998 847

Dialyse BV 9.000 50% 18.000 0

Zeggenschapsbelangen:
Stichting Beheer Register 

Goederen 0 0% 317.002 -464.494

Stichting De Dotter 0 0% 0 0

Stichting de Lange Land 0 0% 0 0

Stichting Zorg bij Uitstek 0 0% 56.059 16.840

EOS Huidlaserkliniek West 0 50% 203.965 -42.798

Beheer Investeringsgoederen BV, De Dotter 2003 BV, Stichting De Dotter en Stichting de Lange Land zijn ontbonden per

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Overige voorraden:

Voorraad Hoofdmagazijn 99.110 84.021

Voorraad magazijn CSA 79.010 59.693

Voorraad medicijnen PM PM

Voorraad op afdelingen 16.978 31.344

Totaal voorraden 195.098 175.058

Toelichting:
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Geen

Geen

Economisch Eigendom 

Onroerend Goed

't Lange Land Ziekenhuis heeft een 50% belang in de Dialyse BV. 

De vordering betreft de vordering van de Huidkliniek BV op EOS Huidlaserkliniek West. Deze vordering was vorig jaar opgenomen 

onder de vorderingen op participanten en maatschappen waarin wordt deelgenomen. De vergelijkende cijfers 2010 zijn aangepast.

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Kernactiviteit

Dermatologische Zorg

Houdstermij

31 januari 2012. 

Op 21 februari 2013 bedroeg de waarde van deze voorraad € 163.472,84

Er is geen voorziening voor incourantheid van de voorraden getroffen.

Niet verzekerde zorg

Dialyse Zorg

Houdstermij

Dermatologische Zorg

De voorraad aanwezig medicijnen in het Centrale magazijn van de Apotheek is per balans datum niet opgenomen.

Alle rechtspersonen zijn gevestigd in Zoetermeer.

Houdstermij

ZBC
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Onderhanden projecten DBC's A-segment 7.445.494 10.211.868

Onderhanden projecten DBC's B-segment 4.782.984 6.679.272

Af: ontvangen voorschotten -10.833.711 -8.445.867

Onderhanden werk 

specialistenhonoraria in 

loondienst 144.179 221.609

Totaal onderhanden projecten 1.538.946 8.666.882

De specificatie per onderhanden project

 is als volgt weer te geven: Gerealiseer-

de project-

Stroom DBC's en zorgverzekeraar kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2011

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

CZ 3.639.264 4.688.598 -1.049.334

Menzis 2.482.719 2.085.542 397.177

Achmea 2.244.089 2.145.146 98.943

VGZ 2.233.708 1.116.185 1.117.523

Multizorg 1.674.280 798.240 876.040

Overigen 98.596 0 98.596

Totaal (onderhanden projecten) 12.372.657 0 10.833.711 1.538.946

Toelichting:

6. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Vorderingen op debiteuren 18.810.354 19.419.387

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 419.056 895.298

Overige vorderingen:

Specialisten (incl onderhanden werk) 2.169.187 3.483.362

Vooruitbetaalde bedragen: 670.884 380.635

Nog te ontvangen bedragen: 24.460 122.425

Overige overlopende activa: 482.070 0

Totaal vorderingen en overlopende activa 22.576.011 24.301.107

Toelichting:
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Het onderhanden werk in het kader van de DBC financiering van het A en B segment is berekend op basis van de openstaande en 

reeds gesloten maar nog niet gedeclareerde DBC's per 31 december 2011. De gesloten DBC's worden gewaardeerd tegen 

opbrengstwaarde.

De vordering op EOS Huidlaserkliniek West is gepresenteerd als vordering deelnemingen. Tevens is het aandeel derden huidkliniek 

nu gepresenteerd bij het eigen vermogen. De vergelijkende cijfers 2010 zijn hierop aangepast. 

Er wordt geen voorziening in mindering gebracht op het Onderhanden Werk.

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. Op de vorderingen op debiteuren is een voorziening in aftrek op de 

vorderingen gebracht van € 552.080.

De openstaande DBC's worden gewaardeerd op een percentage van gereedheid op 31 december 2011 per specialisme.

Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen is € 32.666 van de vorderingen verpand.



Stichting 't Lange Land Ziekenhuis
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7. Schulden uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

t/m 2008 2009 2010 2011 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 -8.143.445 -1.873.775 -10.017.220

Financieringsverschil boekjaar -6.955.087 -6.955.087

Correcties voorgaande jaren -794.410 -794.410

Betalingen/ontvangsten 3.010.437 -1.028.092 1.982.345

Subtotaal mutatie boekjaar 0 3.010.437 -1.822.502 -6.955.087 -5.767.152

Saldo per 31 december 0 -5.133.008 -3.696.277 -6.955.087 -15.784.372

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c c c

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 45.258.172 46.326.495

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen 47.044.586 38.984.060

Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 631.141 531.966

Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst -77.430 0

Overige opbrengsten 7.584.723 7.351.387

Mutatie onderhanden werk DBC A-segment -2.766.373 1.332.857

Mutatie onderhanden werk OVP -203.387 0

Totaal financieringsverschil -6.955.087 -1.873.775

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Bankrekeningen 43.483 33.573

Kassen 349 320

Totaal liquide middelen 43.832 33.893

Toelichting:
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Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 2011 2010

€ €

Stichtingskapitaal 45 45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 4.686.285 9.947.738

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 22.689 22.689

Aandeel derden 314.242 165.699

Totaal eigen vermogen 5.023.261 10.136.171

Stichtingskapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Stichtingskapitaal 45 45

45 0 0 45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: 6.309.058 -5.261.453 1.047.605

Herwaarderingsreserve:

Grond 3.638.680 3.638.680

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 9.947.738 -5.261.453 0 4.686.285

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Algemene reserves:

Stichting 't Lange Land Ziekenhuis 22.689 22.689

Aandeel derden

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Aandeel derden 165.699 148.543 0 314.242

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 165.699 148.543 0 314.242

Toelichting:

Het aandeel derden is afzonderlijk zichtbaar gemaakt. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.
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Reserve Aanvaardbare Kosten.

Zoals al opgemerkt bij de waarderingsgrondslagen is per 1 januari 2011 de egalisatiereserve toegevoegd aan de 
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Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-2011 31-dec-2010

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling -5.261.453 31.531

Herwaardering materiële vaste activa 0 0

Cumulatief effect van stelselwijzigingen 0 0

Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als

 onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaalresultaat van de instelling -5.261.453 31.531

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011

€ € € €

Jubilea 201.918 17.613 184.305

Persoonlijk Levensfase Budget 662.428 456.572 1.119.000

Totaal voorzieningen 864.346 456.572 17.613 1.303.305

Alle voorzieningen hebben een verwachte looptijd van langer dan 1 jaar.

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening Jubilea

De voorziening jubilea is een voorziening bestemd om de toekomstige gratificaties in het kader van jubilea te financieren.

Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget

De voorziening Persoonlijk Levensfase budget is gevormd voor toekomstige verplichtingen in het kader van het Persoonlijk

levensfase budget.

Het betreft de contante waarde van enerzijds de opgebouwde verlofrechten (bedrag € 994.000) en anderzijds de 

overgangsregeling eenmalige storting 200 extra uren voor een specifieke groep medewerkers conform de CAO 

(bedrag € 125.000).

12. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 43.625.696 36.086.244

Totaal langlopende schulden 43.625.696 36.086.244

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Stand per 1 januari 39.954.506 43.989.202

Bij: nieuwe leningen 12.500.000 0

Af: aflossingen 4.337.013 4.034.696

Stand per 31 december  48.117.493 39.954.506

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 4.491.797 3.868.262

Stand langlopende schulden per 31 december 43.625.696 36.086.244

Pagina 36



Stichting 't Lange Land Ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 4.491.797 3.868.262

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 43.625.696 36.086.244

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 17.638.399 22.154.081

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen zijn op hoofdlijnen toegelicht in bijlage 5.1.8 Overzicht Leningen.

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 2.781.014 23.862.893

Crediteuren 3.844.842 4.838.803

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 4.491.797 3.868.262

Belastingen en sociale premies 1.809.242 1.701.450

Schulden terzake pensioenen 381.475 460.125

Nog te betalen salarissen 210 627

Vakantiegeld 1.153.410 1.160.417

Vakantiedagen 863.667 876.711

Nog te betalen kosten:

Interest 772.004 612.292

Overige 3.829.210 1.430.125

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 19.926.871 38.811.705

Toelichting:
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De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij de ING Bank N.V. luiden als volgt:

• € 17.000.000 hypothecaire zekerheid (tweede rang) op bedrijfsgebouwen en -terreinen; 

• pandrecht op de CT Scanner (aanschaf 1999).

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2011 € 14,4 miljoen (2010: € 14,4 miljoen) en

de rente 3-maands EURIBOR plus 1,2%. 

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Bank N.V. en luiden als volgt:

• € 17.000.000 hypothecaire zekerheid (tweede rang) op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• pandrecht op CT scanner (aanschaf 1999).

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten luiden als volgt:

• € 9.000.000 hypothecaire zekerheid derde rang) op bedrijfsgebouwen en -terreinen.

Ten aanzien van de langlopende leningen heeft de Gemeente Zoetermeer een garantieverklaring afgegeven voor een bedrag van €

34.033.516. In het kader van deze garantie heeft de Gemeente Zoetermeer het recht van eerste hypotheek gekregen en gevestigd.

In 2003 is het recht van eerste hypotheek van de Gemeente Zoetermeer teruggebracht tot een bedrag van € 30.000.000.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN Bank N.V. bedraagt per 31 december 2011 € 0,1 miljoen (2010: € 0,1 miljoen) en de

rente ABN AMRO Euro basisrente plus 2,0%. Tevens is pandrecht verstrekt op de bedrijfsinventaris van Huidkliniek BV.
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14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 8.187.600 13.864.203

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 152.289 234.305

Bij: investeringsruimte verslagjaar 2.905.612 2.848.699

Af: investeringen verslagjaar 2.174.566 8.759.607

Beschikbare investeringsruimte 31 december 9.070.935 8.187.600

Toelichting:

Garantstelling
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Brechtzijde 20 te Zoetermeer

De Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft op 1 maart  2009 een huurovereenkomst gesloten 117 m2 polikliniekruimte.

De huur is ingegaan op 1 maart  2009 en eindigt op 28-03-2014.

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 17.550,00.

De huur prijs wordt jaarlijks geindixeerd  volgens de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens (200=100) gepubliceerd door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De huur prijs wordt jaarlijks geindixeerd  volgens de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens ( 200=100) gepubliceerd door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ultimo 2011 bedroeg de schuld uit hoofde van deze latente verplichting Euro 453.786,64.

De Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft met het Haga Ziekenhuis te Den Haag een goodwill overeenkomst afgesloten voor de 

betaling van een bedrag van € 700.000,-- inzake de vestiging van een Dialyse Centrum te Zoetermeer.

Dialysecentrum Zoetermeer

Betaling van deze schuld vindt plaats door het winstaandeel van de Stichting 't Lange Land Ziekenhuis in het Dialyse Centrum 

Zoetermeer van 50 % niet uit te keren, maar in mindering te brengen op deze schuld.

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 142.734,00.

De huur prijs wordt jaarlijks geindixeerd  volgens de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens ( 200=100) gepubliceerd door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Overige overeenkomsten

De Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft een garantstelling afgegeven ten behoeve van de Avero Pensioen Verzekeringen N.V. 

voor een bedrag van € 48.308.

 

De huur is ingegaan op 1 september 2008 en loopt tot en met 31 augustus 2015.

Huurovereenkomst

Kadelaan 6 te Zoetermeer

De huur prijs wordt jaarlijks geindexeerd  volgens de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens ( 200=100) gepubliceerd 

door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Europaweg 151 te Zoetermeer

De Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft op 1 november 2009 een huurovereenkomst gesloten 1354 m2 polikliniekruimte 

alsmede 6 parkeerplaatsen.

In 2011 is de herinrichting van het parkeerterrein en en het restant van de verbouwing poli 2.5 ten laste  van de trekkingsrechten 

gebracht.

Lang lopende overeenkomsten worden opgenomen wanneer de looptijd langer is dan 3 jaar en een bedrag van € 200.000 op 

jaarbasis overstijgen.

De Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft op 1 september 2008 een huurovereenkomst gesloten voor 1.885 m2 kantoorruimte, 

alsmede 90 m2 archiefruimte en 45 parkeerplaatsen.

De huur is ingegaan op 1 november 2009 en eindigt op 31-10-2016.

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 256.444,80.

T.Kuipersstraat te Bergschenhoek.

De Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft op 12 november  2009 een huurovereenkomst gesloten 554 m2 polikliniekruimte 

alsmede 8 parkeerplaatsen.

De huur is ingegaan op 1-5- 2010 en eindigt op 1-5-2020.

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 99.000,00.

De verplichting uit hoofde van de overgangsregeling extra uren  in het kader van bovenstaande regeling betreft op 31 december 

2011 teruggerekend naar contante waarde met een disconteringsvoet van 5% € 2.138.000.

Persoonlijke Levensfase Budget
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De Pet/CT scan wordt geexploiteerd door het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

De overeenkomst voor de gezamelijke exploitatie is aangegaan op 1 oktober 2009 en loopt tot 31 december 2019

't Lange Land Ziekenhuis heeft een oplopende minimum afname afgesproken.

Gezamelijke initiatieven

Pet/Ct scan

De vier ziekenhuizen welke samen de Coöperatie vormen, Medisch Centrum Haaglanden, Bronovo Ziekenhuis,

Groene Hart Ziekenhuis en 't Lange Land Ziekenhuis, hebben gezamenlijk een PET/CT scan aangeschaft.
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5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal

voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 4.808.437 3.372.351 586.464 39.730.153 5.484.039 6.673.688 1.388.979 62.044.111 111.310.511

- cumulatieve herwaarderingen 3.638.680 3.638.680 3.638.680

- cumulatieve afschrijvingen 4.808.437 481.465 10.422.324 3.935.682 5.478.247 25.126.155 54.830.572

  

Boekwaarde per 1 januari 2011 0 7.011.031 104.999 29.307.829 0 1.548.357 1.195.441 1.388.979 40.556.636 60.118.619

Reclassificaties

- aanschafwaarde 42.676 -7.099.459 -944.454 1.057.470 -222.579 -7.166.346 -5.067.123

- cumulatieve afschrijvingen 67.692 1.174.085 -1.275.727 1.144.677 1.110.727 -5.181.654

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 5.009.473

- herwaarderingen 0 0

- afschrijvingen 8.610 844.229 288.696 160.641 0 1.302.176 6.090.987

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -8.610 -844.229 0 -288.696 -160.641 0 -1.302.176 -1.081.514

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 4.808.437 3.372.351 629.140 32.630.694 0 4.539.585 7.731.158 1.166.400 54.877.765 111.252.861

- cumulatieve herwaarderingen 0 3.638.680 0 0 0 0 0 0 3.638.680 3.638.680

- cumulatieve afschrijvingen 4.808.437 0 557.767 12.440.638 0 2.948.651 6.783.565 0 27.539.058 55.739.905

Boekwaarde per 31 december 2011 0 7.011.031 71.373 20.190.056 0 1.590.934 947.593 1.166.400 30.977.387 59.151.636

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2% - 5% - 10,0% 5,0% 0,0%
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5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal

rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa

€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 0 6.854.642 4.754 6.859.396 6.859.396

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 4.464.818 4.464.818 4.464.818

Boekwaarde per 1 januari 2011 0 0 0 2.389.824 4.754 2.394.578 2.394.578

Reclassificaties

- aanschafwaarde 9.054.964 9.054.964 212.344 212.344 9.267.308

- cumulatieve afschrijvingen 225.456 225.456 -92.609 -92.609 132.847

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 2.174.564 2.174.564 252.530 5.241 257.771 2.432.335

- herwaarderingen 0 0 0

- afschrijvingen 497.031 497.031 532.307 532.307 1.029.338

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 1.677.533 0 1.677.533 -279.777 5.241 -274.536 1.402.997

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 11.229.528 0 11.229.528 7.319.516 9.995 7.329.511 18.559.039

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 722.487 0 722.487 4.904.516 0 4.904.516 5.627.003

Boekwaarde per 31 december 2011 10.507.041 0 10.507.041 2.415.000 9.995 2.424.995 12.932.036

Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0% 0,0%
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5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal

middelen sering WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 42.348.040 58.964 42.407.004

- cumulatieve herwaarderingen 0

- cumulatieve afschrijvingen 25.216.013 23.586 25.239.599

Boekwaarde per 1 januari 2011 17.132.027 0 35.378 17.167.405

Reclassificaties

- aanschafwaarde -17.114.134 9.946.049 -7.168.085

- cumulatieve afschrijvingen -12.402.973 5.977.745 -6.425.228

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 1.859.256 717.882 2.577.138

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 2.291.107 1.468.366 3.759.473

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -431.851 0 -750.484 -1.182.335

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 27.093.162 0 10.722.895 37.816.057

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 15.104.147 0 7.469.697 22.573.844

Boekwaarde per 31 december 2011 11.989.015 0 3.253.198 15.242.213

Afschrijvingspercentage 10,0% 0,0% 20,0%
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5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2010 2011 gereed

onder-

handen

Indexering 

WTZi

Aangepaste 

goedkeuring

€ € € € € € € 

1-1-2006 Uitbreiding Nieuwbouw Vergunning 1.261.182 0 149.318 1.111.864 0 2012

1-1-2008 Brandmeldcentrale Vergunning 54.536 0 0 54.536 0 2012

1-1-2009 Parkeerterrein Trekkingsrechten 68.507 949.024 1.017.530 0 0 2011

1-1-2010 Verplaatsen poli 2,5 Instandhouding 4.754 5.241 0 9.995 0 2012

 

Totaal 1.388.979 954.265 1.166.848 1.176.395 0 0 0

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal

Afschrij-

ving WTZi Rentekosten

€ € € € € € 

1-6-2011 parkeerterrein Trekkingsrechten Onroerend Goed 1.017.530 0 0 1.017.530 50.876 25.438

1-6-2011 Vernieuwing CT scan/bucky kamer Trekkingsrechten Onroerend Goed 278.118 0 0 278.118 13.906 6.953

1-2-2011 opbouw Poli 2 Trekkingsrechten Onroerend Goed 878.915 0 0 878.915 43.946 21.973

1-1-2011 fietsenstalling Instandhouding Onroerend Goed 39.032 0 0 39.032 3.903 976

1-1-2011 Rookabri's Instandhouding Onroerend Goed 19.934 0 0 19.934 1.993 498

1-1-2011 MER 6 etage Instandhouding Onroerend Goed 20.349 0 0 20.349 2.035 508

1-1-2011 Onderhoudsprojecten Instandhouding Onroerend Goed 178.457 0 0 178.457 17.846 4.461

Totaal 2.432.335 0 0 2.432.335 134.505 60.807
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Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2011 Jaar van 

ople-
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Nominaal 
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2010

Nieuwe 

leningen in 

2011

Aflossing 

in 2011

Restschuld 

31 december 

2011

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2011

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2012
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG-98894 30-mrt-04 12.000.000 20 Onderhands 5,07% 8.400.000 600.000 7.800.000 4.800.000 13 Lineair 600.000 Hypotheek

BNG-98977 30-mrt-04 1.578.248 8 Onderhands 3,40% 394.562 197.281 197.281 0 1 Lineair 197.281 Gemeente Garantie

BNG-99648 15-mei-04 2.627.206 22 Onderhands 3,97% 2.030.114 119.418 1.910.696 1.194.180 15 Lineair 119.418 Gemeente Garantie

BNG-72682.1 14-jul-08 2.268.901 20 Onderhands 4,63% 2.042.011 113.445 1.928.566 1.361.340 17 Lineair 113.445 Gemeente Garantie

BNG-72977.1 30-jul-08 2.268.901 20 Onderhands 4,63% 2.042.011 113.445 1.928.566 1.361.340 17 Lineair 113.445 Gemeente Garantie

BNG-70613.1 17-aug-08 2.327.079 20 Onderhands 4,86% 1.978.017 116.354 1.861.663 1.396.248 17 Lineair 116.354 Gemeente Garantie

BNG-74495 28-sep-09 1.361.341 5 Onderhands 2,80% 1.089.073 272.268 816.805 0 3 Lineair 272.268 Gemeente Garantie

BNG-87159.1 13-nov-07 845.166 10 Onderhands 4,62% 591.615 84.517 507.098 84.516 6 Lineair 84.516 Gemeente Garantie

BNG-99650 28-dec-04 2.676.214 23 Onderhands 4,19% 1.978.072 116.357 1.861.715 1.279.927 16 Lineair 116.357 Gemeente Garantie

Rabobank 8-okt-97 3.335.285 20 Onderhands 4,69% 2.251.317 83.382 2.167.935 83.382 6 Lineair 83.382 Gemeente Garantie

ING 69.12.46.122 31-aug-02 2.467.430 28 Onderhands 4,42% 1.786.759 85.084 1.701.675 1.191.176 19 Lineair 85.084

Hypotheek   

Gemeente Garantie

ING 67.80.91.986 17-dec-07 6.100.000 20 Onderhands 5,23% 5.490.000 305.000 5.185.000 3.355.000 16 Lineair 305.000 Hypotheek

ING 65.00.94.417 31-aug-05 3.500.000 10 Onderhands 3,61% 1.662.500 350.000 1.312.500 0 4 Lineair 350.000 Hypotheek

ING 65.00.46.714 31-aug-05 3.500.000 20 Onderhands 3,61% 2.581.250 175.000 2.406.250 1.531.250 14 Lineair 175.000 Hypotheek

ING 66.47.01.338 30-apr-06 3.500.000 10 Onderhands 4,34% 1.925.000 350.000 1.575.000 0 5 Lineair 350.000 Hypotheek

ING 66.18.17.739 8-okt-08 1.500.000 7 Onderhands 5,20% 1.125.010 214.280 910.730 0 4 Lineair 214.280 Hypotheek

ING 65.72.51.127 31-okt-09 2.200.000 7 Onderhands 2,30% 1.885.720 314.280 1.571.440 40 5 Lineair 314.280 Hypotheek

ING 520-20639-1-SOLB17-nov-07 1.685.434 7 Lease 5,33% 701.475 258.152 443.323 0 3 Annuïtair 256.687 Hypotheek

ING 65.33.31.436 1-feb-11 12.500.000 2 Onderhands 2,44% 12.500.000 468.750 12.031.250 0 1 Lineair 625.000 Hypotheek

Totaal 39.954.506 12.500.000 4.337.013 48.117.493 17.638.399 4.491.797
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2011 2010

 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 46.326.495 42.264.169

Productieafspraken verslagjaar 2.736.055 1.378.579

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 447.966 466.698

Prijsindexatie materiële kosten 187.808 -38.911

635.774 427.787

Uitbreiding erkenning en toelating:

- loonkosten -219.540 152.821

- materiële kosten -6.790 5.435

-226.330 158.256

Beleidsmaatregelen overheid:

- generieke budgetkortingen -1.392.659 -373.562

- FZO -502.808 0

-1.895.467 -373.562

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

- rente 129.014 -142.666

- extra afboeking aanloopkosten -2.128.031 2.128.031

- afschrijvingen -253.670 341.454

- overige 108.728 0

-2.143.959 2.326.819

Overige mutaties:

Samenwerkingsverbanden 21.000 -3.585

Dure geneesmiddelen -202.277 54.913

LPT projecten 6.881 93.119

-174.396 144.447

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 45.258.172 46.326.495

Correcties voorgaande jaren -794.410 239.114

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t 44.463.762 46.565.609
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

17. Toelichting omzet DBC B-segment

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Gefactureerde omzet DBC B-segment 28.705.551 20.925.373

Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment -1.896.288 1.694.529

Totaal 26.809.263 22.619.902

18. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 781.018 494.765

Totaal 781.018 494.765

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Overige dienstverlening:

Parkeren 67.196

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Doorbelaste kosten 3.932.747 6.930.005

Totaal 3.999.943 6.930.005

20. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Lonen en salarissen 29.607.248 29.007.291

Overwerk/ORT/Overige Toeslagen 1.439.622 1.600.903

Sociale lasten 4.310.573 4.129.125

Pensioenpremies 2.628.603 2.560.470

Andere personeelskosten:

Voorziening Persoonlijk Levensfase budget 456.572 662.428

Overige 2.028.695 2.044.324

Subtotaal 40.471.314 40.004.541

Personeel niet in loondienst 5.444.299 3.177.891

Totaal personeelskosten 45.915.613 43.182.432

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's): 749 749

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 749 749
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

21. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- afboeking aanloopkosten 0 2.128.031

- materiële vaste activa 1.841.128 2.285.066

- financiële vaste activa 0 230.079

Overige afschrijvingen:

- materiële vaste activa 4.625.097 4.439.307

Totaal afschrijvingen 6.466.225 9.082.483

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2011

€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 6.466.225

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 1.841.128

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 1.302.176

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 1.029.338

- WMG-gefinancierde vaste activa 3.759.473

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 6.090.987

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 111.252.861

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 55.739.905

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 55.739.905

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.325.859 3.362.421

Algemene kosten 7.770.082 3.548.538

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 13.034.557 12.889.266

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 739.953 816.849

- Energie gas 330.093 357.225

- Energie stroom 330.267 305.041

- Energie transport en overig 48.162 41.212

Subtotaal 1.448.475 1.520.327

Huur en leasing 730.637 679.792

Dotaties en vrijval voorzieningen 152.553 217.202

Totaal overige bedrijfskosten 26.462.163 22.217.546

Toelichting:
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De toename van de algemene kosten wordt voor een groot deel veroorzaakt door eenmalige kosten ter voorbereiding op de structurele 

bezuinigingen.
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LASTEN

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Rentelasten Lang -2.026.017 -1.735.341

Rentelasten Kort -260.797 -204.069

Resultaat deelnemingen -36.082 0

Subtotaal financiële lasten -2.322.896 -1.939.410

Totaal financiële baten en lasten -2.322.896 -1.939.410

25. Buitengewone baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Buitengewone baten 0 0

Buitengewone lasten 0 0

Totaal buitengewone baten en lasten 0 0

Toelichting:
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Er zijn geen buitengewone baten of lasten.
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26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

P. Ansems A. Jonkman

1 1-11-2000 15-6-2011

2 Nee Nee

3 21-6-2011 31-12-2011

4 Ja Ja

5 6 6

6 1 4

7 Welke salarisregeling is toegepast? 6 7

8 100% 70%

9 181.117

10 3.000 201.773

11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 8.640

12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 20.100

13 Ontslagvergoeding 180.647

14 Bonussen

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 393.504 201.773

16 Cataloguswaarde auto van de zaak 64.500

17 Eigen bijdrage auto van de zaak

Toelichting:

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam Functie Bezoldiging

€

24.990

14.500

8.000

8.000

8.000

Mw.E. Baars 6.667

8.000

8.000

Toelichting:
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Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

a. Waarvan: verkoop verlofuren

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 

werkzaam in uw organisatie?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het 

bestuur geweest?

Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter 

geweest in het verslagjaar?

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 

salaris en andere vaste toelagen

De beloning van de bestuurders is conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg.

Bruto-onkostenvergoeding

Het overzicht is inclusief BTW voor zover van toepassing.

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit 

van het bestuur?

Tot welke datum was de persoon als bestuurder 

werkzaam in uw organisatie? 

Naam

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

Mw. J.P. Rijsdijk Voorzitter

Vice voorzitter

Lid

Lid

Dhr. H.H. Meppelder,arts MG,MBA,MCDM

Dhr. J.G. Breit

Dhr.Drs. G. van der Houwen

Dhr. H. Jagersma

Mw.Drs.M.A.M. Lablans RA

Lid

Lid

Lid

Lid

Dhr.P.M.Wormer,arts,MBA
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27. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) 

De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1

Voorzitter Raad 

van Bestuur

2 1-11-2000

3 31-dec-11

4 Belastbaar loon (in €) 162.994

5

40.201

6

0

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 203.195

7 Beloning 2010 216.263

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers:

Toelichting:

28. Honoraria accountant 2011 2010

€ €

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 139.982 103.283

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 10.894 3.841

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 13.167 1.785

Totaal honoraria accountant 164.043 108.909

29. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 26.
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Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De beloning is conform de arbeidsovereenkomst. 

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 

In dienst tot (datum)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 

op termijn (in €)
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Bestuursraad van Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de

vergadering van 23 mei 2013.

De Raad van Toezicht van de Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in 

de vergadering van 29 mei 2013.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. de heer J.W. Brinkman W.G. mevrouw M. Luyer

Voorzitter Raad van Bestuur a.i. Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. de heer R.J. Hoekstra W.G. de heer L. van Leeuwen

Vice-voorzitter Raad van Toezicht Vice-voorzitter Raad van Toezicht

W.G. de heer H.M. le Clercq W.G. de heer L.M. Kingma

Lid van de Raad van Toezicht Lid van de Raad van Toezicht

W.G. de heer A. Munnik

Lid van de Raad van Toezicht
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In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Raad van Bestuur.

In september 2012 heeft de Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis besloten niet verder te gaan met de samenwerking binnen de 

Coöperatie samenwerkende Ziekenhuizen Zuid Holland. De samenwerking is per 1 januari 2013 formeel beëindigd. Wel blijft de 

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis onverkort zoeken naar partners om samen de medisch specialistische zorg in de regio 

Zoetermeer vorm te geven. Uitgangspunt hierbij is het in stand houden van een basisziekenhuis in Zoetermeer.

Na diverse oriëntaties op samenwerking met kapitaalkrachtige partners is in 2013 besloten tot samenwerking met Stichting 

Vierstroom (Gouda). De essenties hiervan zijn toegelicht in § 5.1.4 van de jaarrekening 2011 en vormen de basis voor de 

continuïteitsveronderstelling van de jaarrekening 2011.
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Controleverkiaring van de onaflaankelijke accountant

Aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de
Stichting ‘t Lange Land Ziekenhuis
Postbus 3015
2700 KJ ZOETERMEER

Verkiaring betreffende de geconsolideerde jaarrekemng

Wij hebben de in dit j aardocument opgenomen geconsolideerde j aarrekening 2011 van de
Stichting ‘t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit
de balans per 31 december 2011 en de resultatenrekening over 2011 met de toelichtingen, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelljkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, aismede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende Regeling
versiaggeving WTZi. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten.

VerantwoordelUkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling versiaggeving
WTZi. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie
over de bedragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn athankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de geconsolideerdejaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico
inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of
Nederland, november 2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 Deloitte Touche Tohmatsu Limitedvan toepassing.
Deloitte Accountants By, is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.



Deloitte.

4
28juni 2013
A12122/130120

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doe! een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens bet
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financië!e versiaggeving en
van de rede!ijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, a!smede een
evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende dejaarrekening

Naar ons oordee! geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting ‘t Lange Land Ziekenhuis per 31 december 2011
en van bet resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling versiaggeving WTZi.

Benadrukking van onzekerheid omtrent continuieit

Wij vestigen de aandacht op § 5.1.4.1 Grondsiagen van waardering en resultaatbepaling, zoals
opgenomen in de toelichting op dejaarrekening, waarin de going-concern-veronderstelling als
grondsiag voor de jaarrekening is uiteengezet. De hierin vermelde condities duiden op het
bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen
bestaan over de continuiteItsveronderstelling van Stichting ‘t Lange Land Ziekenhuis. Deze
situatie doet geen afbreuk aan ons oordee!.

Verkiaring betreffende overige of bij krachtens de wet gestelde eisen

Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de jaarrekening en is opgesteld onder toepassing van de in de Regeling vers!aggeving WTZi
opgenomen bij!age Voorschriften voor de inrichting van het Jaarverslag van Zorginstellingen.

Rotterdam, 28 juni 2013

Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. J.A. Waihout RA

A12122/130120
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