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1. Inleiding 

 
1.1. Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur 

 

Voor u ligt het Jaardocument 2010 van ’t Lange Land Ziekenhuis (het LLZ). Het draagt als titel 

’Kentering’. Het jaar 2010 markeert een omslag voor het LLZ. Alhoewel het LLZ een resultaat 

boekt van € 30.000, leidt het LLZ tweemaal op rij (2009 en 2010) een aanzienlijk negatief 

operationeel resultaat. Dit wordt veroorzaakt door een samenloop van diverse omstandigheden 

en een aantal trends die in de afgelopen jaren reeds zichtbaar waren. In de voorgaande 

Jaardocumenten zijn deze trends reeds beschreven. Het LLZ heeft lang getracht als zelfstandig 

regionaal ziekenhuis de gevolgen van marktwerking en macro kortingen het hoofd te bieden. In 

2010 bleken deze inspanningen niet voldoende succesvol. In de verantwoording over het 

bestuursbeleid beschrijven wij de achtergrond, de conclusies die zijn getrokken, en de keuzes 

die wij hebben gemaakt. 

De primaire verantwoordelijkheid van het bestuur van het ziekenhuis is zorg te dragen voor de 

kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening. Door de operationele verliezen van 2009 en 2010 

en geprognosticeerde liquiditeitsproblemen vanaf het 4e kwartaal 2011 komt de continuïteit in 

gevaar. Voor de toekomst is duidelijk geworden dat het brede LLZ-portfolio niet meer 

zelfstandig gewaarborgd kan worden en dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Na het 

verslagjaar zijn daarom verstrekkende conclusies getrokken en besluiten genomen die de 

continuïteit van het LLZ moeten waarborgen. Deze maatregelen behelzen het herstructureren 

van het LLZ tot een basisziekenhuis voor de regio Zoetermeer en omstreken. De hoogcomplexe 

zorg zal worden geleverd in nauwe afstemming en samenhang met de drie Coöperatie 

ziekenhuizen: het Medisch Centrum Haaglanden, Bronovo en het Groene Hart Ziekenhuis. Het 

LLZ zal worden overgenomen door genoemde drie ziekenhuizen. Hierdoor kan het LLZ blijven 

werken aan een optimaal zorgaanbod, dat aansluit bij de behoeften en verwachtingen van 

patiënten en verwijzers. En, waar onze medewerkers trots op zijn. 

Wij danken onze medewerkers en een ieder die hieraan heeft bijgedragen en dat wil blijven 

doen. 

 

A. Jonkman, 

Bestuurder a.i. 

 

 

1.2. Voorwoord voorzitter Raad van Toezicht 

 

De uitdagingen waar het ziekenhuis zich voor geplaatst ziet, zijn niet gering. De financiële 

problemen zijn groot. In het licht van deze ontwikkelingen is de heer P.M. Ansems in juni 2011 

gestopt als voorzitter van de Raad van Bestuur. Vervolgens hebben we na overleg met de 

partners van de Coöperatie ziekenhuizen, de heer A. Jonkman benoemd als statutair 

bestuurder a.i. Inzet van beleid is de overname van het LLZ door de drie Coöperatie 

ziekenhuizen: het Medisch Centrum Haaglanden, Bronovo en het Groene Hart Ziekenhuis. 

Belangrijk uitgangspunt is dat op deze wijze voor de bevolking van Zoetermeer en regio 

(160.000 inwoners) een samenhangend en verantwoord basispakket beschikbaar zal blijven dat 
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verzekerden op acceptabele afstand toegang verschaft tot de noodzakelijke medisch-

specialistische zorg. 

In deze weken vinden intensieve onderhandelingen en gesprekken plaats met de externe 

stakeholders: gemeente Zoetermeer, banken, zorgverzekeraars en huisartsen. Maar ook intern 

is er intensief overleg met Ondernemingsraad, Stafbestuur en Cliëntenraad. De Raad van 

Toezicht realiseert zich dat deze ontwikkelingen veel vragen van de direct betrokkenen bij dit 

ziekenhuis. We gaan er vanuit dat deze inspanningen tot een positief resultaat leiden. De Raad 

van Toezicht dankt daarom alle medewerkers, specialisten en vrijwilligers voor hun grote inzet. 

 

 

Mevrouw J. P. Rijsdijk, voorzitter Raad van Toezicht,  

namens alle leden van de Raad van Toezicht. 

 

 

1.3. Uitgangspunten verslaglegging 

 

Dit jaarverslag beschrijft de ambities, de inspanningen en de resultaten van het LLZ in 2010. Bij 

het verschijnen van dit verslag zijn veel van de genoemde ontwikkelingen al weer ingehaald 

door de tijd. Omdat dit verslag betrekking heeft op 2010 is zoveel mogelijk getracht aan te 

sluiten bij de situatie in 2010. Naast een profiel van de organisatie en een beschrijving van het 

gevoerde financiële en personeelsbeleid, staat er in het verslag een uitleg van de manier 

waarop het LLZ zijn kerntaken heeft uitgevoerd. Het verslag bevat ook een financieel verslag. 

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

Welzijn en Sport.  

 

Door de enorme toename van het aantal uitgevraagde indicatoren en het wisselende karakter is 

besloten de verzamelde indicatoren 2010 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. 

De financiële informatie in dit jaarverslag is beknopt. De complete jaarrekening is gedeponeerd 

bij het CIBG. 

  

http://www.ziekenhuizentransparant.nl/
http://www.zichtbarezorg.nl/
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2. Profiel van de organisatie 

 
Naam verslagleggende rechtspersoon ’t Lange Land Ziekenhuis 

Adres Toneellaan 1 

Postcode Postbus 3015 – 2700 KJ 

Plaats Zoetermeer 

Telefoonnummer 079 - 3462626 

Identificatienummer Kamer van 

Koophandel  

41149315 

E-mailadres info@langeland.nl 

Internetpagina www.langeland.nl 

 

2.1. De structuur van het concern  

 

 
Kerngegevens 

De structuur van het zorgaanbod omvat: 

 de Stichting 't Lange Land Ziekenhuis. Deze heeft de erkenning voor ziekenhuiszorg 

exclusief WZV (tegenwoordig WTZi) en voert de exploitatie hiervan uit; 

 de Stichting Beheer Registergoederen. Hierin is het economische eigendom van het 

gebouw ondergebracht. 

 

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

Holding BV (LLH). Deze fungeert als moederbedrijf voor daaronder op te richten exploitatie-

BV’s. Als eerste exploitatie-BV werd de Lange Land Kliniek BV (LLK) opgericht.  
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In de LLK worden activiteiten ontplooid op het terrein van de niet-verzekerde zorg. De eerste 

activiteiten in 2008 hadden betrekking op de esthetische chirurgie, uitgevoerd door de plastisch 

chirurgen van het ziekenhuis. De stichting heeft alle aandelen van de Lange Land Holding in 

bezit. De holding is aandeelhouder van de LLK. 

In 2010 is de Lange Land Huidkliniek BV als dochter van de Lange Land Holding opgericht, 

evenals de Stichting Zorg bij Uitstek (een nieuwe WTZi-erkende zorgaanbieder die als 

Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) opereert). Eind 2010 is de BV Dialysecentrum Zoetermeer 

opgericht. 

Al deze juridische entiteiten vormen een fiscale eenheid en hun resultaten worden in de 

jaarrekening geconsolideerd.  

 

Om de patiënten in deze regio nog beter dichtbij te bedienen zijn in 2010 de voorbereidingen 

getroffen voor de realisatie van de buitenpolikliniek Parkzoom in Bergschenhoek. Verschillende 

specialismen van het ’t Lange Land Ziekenhuis (het LLZ) houden hier poli. Tevens wordt er ook 

een gezondheidszorgcentrum in gehuisvest.  

 

 

2.2. Samenwerkingsrelaties  

 

Verwijzers 

In het belang van verwijzers dient het ziekenhuis snel toegankelijk te zijn voor patiënten en 

goede informatie te verschaffen over de diagnoses en behandelingen. Het ziekenhuis werkt aan 

deze doelstelling met moderne ICT en door intensieve samenwerking met verwijzers. Dit 

gebeurt met behulp van verwijsprotocollen, directe terugkoppeling na onderzoek en 

behandeling, en samenwerking in ketenzorg. Bovendien zijn Spoedeisende Hulp, 

huisartsenpost en dienstapotheek sinds 2007 achter één deur gehuisvest en vormen zij samen 

het Centrum voor Acute Zorg voor Zoetermeer en omstreken.  

 

Lokale samenleving 

Het LLZ is onderdeel van de Zoetermeerse samenleving en is ‘dichtbij huis’ voor de zorgvrager. 

De inbedding van het ziekenhuis in de keten van lokaal zorgaanbod is daarom van groot 

belang. De zorgvraag houdt zich niet aan organisatorische of juridische grenzen. Patiënten en 

verwijzers hebben recht op een ononderbroken zorgaanbod. Het bieden van ketenzorg is een 

belangrijk onderdeel van de visie van het LLZ en gebeurt onder andere door het transmuraal 

(over de grenzen van 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 voor één dag in de week een huisarts in het LLZ die de 

samenwerking faciliteert tussen ziekenhuis en eerste lijn. Het ziekenhuis maakt ook deel uit van 

het Zorghartoverleg Zoetermeer.  

 

In dit samenwerkingsverband zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: 

 ’t Lange Land Ziekenhuis; 

 de Vierstroomzorgring (thuiszorg, woonzorgcentra en verpleeghuis); 

 de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer; 

 Huisartsen Vereniging Zoetermeer e.o.; 
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 GGZ Zoetermeer, onderdeel van Rivierduinen; 

 ParnassiaBavo Groep; 

 De Jutters; 

 De gemeente Zoetermeer. 

 

Coöperatieve vereniging 

In 2008 is het LLZ samen met drie collega-ziekenhuizen uit Zuid-Holland een coöperatieve 

vereniging aangegaan onder de naam ‘Samenwerkende Ziekenhuizen West-Nederland 

Coöperatief U.A’. De andere drie ziekenhuizen zijn: het Bronovo-Nebo in Den Haag, het 

Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag en Leidschendam en het Groene Hart Ziekenhuis 

in Gouda. De Coöperatie heeft tot doel om, met behoud van de zelfstandigheid van elk lid, 

samen te werken met de volgende doelen:  

 het bieden van een breder en ook nieuw zorgaanbod;  

 het kunnen verhogen van de kwaliteit van het bestaande zorgaanbod;  

 het door schaalvergroting kunnen reduceren van de kosten van de organisatie van de 

zorg en de ondersteuning daarvan. 

De ziekenhuizen bedienen ieder zelfstandig hun eigen zorgmarkt. Zij voeren als zelfstandig 

ziekenhuis onderhandelingen met de zorgverzekeraars. 

In het kader van de coöperatie zijn in 2008, 2009 en 2010 circa 25 projecten gestart die in 

verschillende stadia van ontwikkeling verkeren.  

 

De koplopers zijn: 

 de Nederlandse Obesitaskliniek West; 

 Inkoop; 

 het IC-netwerk; 

 de PET/CT-scan; 

 de Personeels- en salarisadministratie. 

 

Versnelling in de coöperatie 

In 2010 is geconcludeerd dat het wenselijk en noodzakelijk is om de samenwerking versneld en 

goed onderbouwd vorm te geven. Zeker gezien de toenemende druk vanuit de overheid, 

zorgverzekeraars en financiers om goede zorg te leveren tegen een concurrerende DBC-prijs 

(Diagnose Behandel Combinatie). 

Vanwege volume- en kwaliteitseisen is ver(der)gaande concentratie en spreiding van 

ziekenhuisfuncties nodig. Dit betekent dat niet meer alle functies in alle vier de ziekenhuizen 

worden uitgevoerd. De aanpak van de voorgenomen concentratie start in 2011 stapsgewijs op 

basis van een ontwikkelmodel en de invulling van de noodzakelijke randvoorwaarden. Om dit 

proces te faciliteren, heeft het coöperatiebestuur eind 2010 besloten een medisch specialist aan 

te stellen als projectdirecteur medische zaken. 
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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 Governancecode toe. 

De ‘corporate governance’-structuur 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 

 

De Raad van Bestuur (RvB) bestaat in het verslagjaar uit twee leden: een voorzitter en een lid. 

Zij zijn voor onbepaalde tijd benoemd door de Raad van Toezicht (RvT). De werkwijze is 

vastgelegd in het bestuursreglement. De Raad van Bestuur benoemt de leden van het 

Management Team. De Raad van Toezicht beoordeelt of de nevenfuncties van de leden van de 

Raad van Bestuur aanvaardbaar zijn volgens de Governancecode. Deze nevenwerkzaamheden 

zijn te vinden in deel II van dit jaarverslag. De bezoldiging van de leden van de Raad van 

Bestuur is conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. Er worden geen bonussen of 

variabele beloningen uitgekeerd. De Raad van Bestuur vergadert tweewekelijks. Het 

Management Team vergadert eveneens tweewekelijks. In het MT hebben de managers en de 

Raad van Bestuur zitting. In het verslagjaar is veel aandacht uitgegaan naar de financiële 

situatie van het LLZ. Medio 2010 werd duidelijk dat door achterblijvende productie en omzet en 

zonder ingrijpende maatregelen het LLZ verlies zou gaan leiden. De begroting voor 2010 was 

gebaseerd op voortgaande groei en daardoor tevens voorzien van een kostenbegroting die 

uitbreiding van personeel en middelen voor die groei mogelijk zou moeten maken.  

Door het achterwege blijven van de begrote productietoename ontstond een negatieve 

verhouding tussen (wel reeds gemaakte) kosten en omzet. Medio 2010 was de prognose dat 

het LLZ een operationeel verlies zou kunnen gaan leiden van circa 4 miljoen euro.  

De medewerkers en medisch specialisten in het LLZ werden gemobiliseerd allen hun beste 

beentje voor te zetten om de negatieve trend te keren. Dit is dankzij de grote inzet van velen in 

hoge mate geslaagd. Het ziekenhuis moest echter door de verliezen en het negatieve effect 

daarvan op de solvabiliteit besluiten om de uitbreidingsnieuwbouwplannen te bevriezen. Ten 

gevolge van de interne en externe berichtgeving over deze financiële problematiek ontstond 

veel (minder positieve) publiciteit. Door middel van transparante informatie aan interne en 

externe stakeholders en dankzij verhoogde waakzaamheid vanuit de Raad van Toezicht, de 

bank en de Medische Staf werd de vinger aan de pols gehouden bij het bijsturen van de 

financiële huishouding. Uiteindelijk presenteert het LLZ een gering voordelig resultaat 2010 van 

circa € 30.000; het operationele resultaat 2010 bedraagt echter € 3,9 mln. nadelig.  

Begin 2010 gaf de Medische Staf aan moeite te hebben met de wijze waarop het ziekenhuis 

werd bestuurd. Er ontstond een vertrouwenscrisis die door de gezamenlijke inspanning van 

Raad van Bestuur en Stafbestuur kon worden opgelost. Deze bestuurscrisis en de oplossing 

daarvan heeft veel energie gekost. Uiteindelijk is er een versterkte relatie tussen medische staf 

en ziekenhuis uit voortgekomen, maar de weg daar naartoe is niet eenvoudig geweest.  
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In het najaar van 2010 heeft het lid van de Raad van Bestuur, de heer Stokvis, te kennen 

gegeven dat hij zijn loopbaan buiten het ziekenhuis wilde voortzetten. De Raad van Toezicht 

heeft als werkgever van de bestuurder bewilligd in dit vertrek. De heer Stokvis heeft acht jaar 

als bestuurder leiding geven aan de medische portefeuille van het LLZ. Hij keert terug naar de 

uitoefening van zijn oorspronkelijke professie van medisch specialist.  

Aan het eind van het verslagjaar is de functie van lid Raad van Bestuur op ad interimbasis 

ingevuld.  

 

In het vervolg van dit Jaardocument zal, na het hoofdstuk van het verslag van de Raad van 

Toezicht, verder worden ingegaan op de andere aspecten van de verantwoording van het 

gevoerde bestuursbeleid.  

 

Medezeggenschapsstructuur 

De Raad van Bestuur kent vijf interne overlegpartners. Op wettelijke basis -respectievelijk de 

Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Kwaliteitswet - zijn dit de Ondernemingsraad (OR) 

en de Cliëntenraad. In statuten, reglementen en bij convenant is geregeld dat het bestuur van 

de Vereniging Medische Staf de aangewezen overlegpartner is 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 zaken die te maken hebben met de 

financiële belangen van de maatschappen van vrijgevestigde medisch specialisten. Bij besluit 

van de Raad van Bestuur bestaat sinds 2006 een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). 

Aan al deze gremia vraagt de Raad van Bestuur advies over voorgenomen beleid en 

voorgenomen besluiten. De Ondernemingsraad kent een instemmingsrecht op een aantal 

wettelijk bepaalde onderwerpen. De Cliëntenraad heeft op een aantal in de Kwaliteitswet 

opgenomen onderwerpen een verzwaard adviesrecht.  

 

Overleg 

Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en 

Ondernemingsraad. Daarnaast overleggen Stafbestuur, Raad van Bestuur en Raad van 

Toezicht met elkaar. Eenmaal per jaar komen Stafbestuur, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, 

Raad van Toezicht en Raad van Bestuur informeel bijeen om rond een door een externe 

spreker ingeleid actueel thema onderling van gedachten te wisselen.  

 

 

3.3. Raad van Toezicht 

 

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht van het LLZ zijn neergelegd in de 

statuten. De werkwijze van de Raad van Toezicht is uitgewerkt in het reglement. De kosten van 

de Raad van Toezicht passen binnen het vastgestelde budget en de begroting van de 

organisatie en zijn conform de richtlijnen van de NVTZ.  

De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2010 tien keer vergaderd met de Raad van Bestuur (RvB), 

een keer met de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR) en een keer met de Raad 

van Bestuur en het bestuur van de Medische Staf. Er is van gedachten gewisseld met het 

bestuur van de medische staf, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur 

over het thema ‘Tour d’horizon gezondheidszorg, de actuele en essentiële thema’s. De Raad 

van Toezicht heeft driemaal in besloten kring vergaderd.  
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Nieuw besturingsmodel 

De begin 2010 optredende vertrouwenscrisis tussen de Medische Staf en de Raad van Bestuur 

en de toenemende financiële problemen vroegen veel aandacht van de Raad van Toezicht. De 

vertrouwenscrisis was voor de Raad van Toezicht aanleiding om een onderzoek te laten 

instellen naar de organisatie van de topstructuur van het ziekenhuis. De uitkomsten van dit 

onderzoek zijn gedeeld met de Raad van Bestuur, het Stafbestuur, de Ondernemingsraad en 

de Cliëntenraad. Vervolgens is een nieuw besturingsmodel, op voorstel van de Raad van 

Bestuur, besproken en goedgekeurd. Dit nieuwe besturingsmodel is ingevoerd per 1 januari 

2011. De Medische Staf heeft door middel van cobestuur een nadrukkelijker rol in de besturing 

van het ziekenhuis gekregen. Ook de topstructuur is gereorganiseerd, de organisatie is opnieuw 

ingericht met de zorg als uitgangspunt en het aantal leidinggevenden is verminderd. 

 

Aandachtsvelden 

De negen aandachtsvelden zijn opnieuw over de leden van de Raad van Toezicht verdeeld. De 

leden geven extra aandacht aan de onderwerpen die daarin aan de orde komen en aan de 

ontwikkeling en de uitvoering van het beleid. Onderwerpen die in het verslagjaar bijzondere 

aandacht hebben gekregen, zijn governance, het functioneren van de Raad van Bestuur, de 

coöperatie met ziekenhuizen in de regio, medische zaken en kwaliteitsbeleid, projecten, bouw, 

de organisatie van de topstructuur en zaken van de Raad van Toezicht zelf, zoals functionering 

en benoemingen. 

 

Permanente commissies 

De Raad van Toezicht kent vier permanente commissies. De leden van de financiële 

commissie, de bouwcommissie, de remuneratiecommissie en de kwaliteitscommissie 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 Raad van 

Toezicht vergadering. In het verslagjaar heeft de accountant tweemaal een vergadering van de 

Raad van Toezicht bijgewoond. De bouwcommissie bestaat uit twee leden en ondersteunt de 

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

ziekenhuis. De bouwcommissie is in het verslagjaar vijf keer bij elkaar geweest, waarvan 

eenmaal samen met de leden van de financiële commissie. De kwaliteitscommissie kwam in het 

verslagjaar driemaal bijeen met het lid van de Raad van Bestuur.  

De remuneratiecommissie voert het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de leden van de Raad 

van Bestuur. 

 

De financiële commissie kwam acht keer bij elkaar. De besproken onderwerpen zijn: de 

jaarrekening van 2009 en het accountantsverslag; de kwartaalrapportages; de halfjaarcijfers 

van 2010; de rapportages van de accountant; de maandcijfers; risicomanagement en materiële 

uitgaven en de ontwikkeling hiervan. Aan de hand van de maand-/kwartaalrapportages wordt de 

Raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in de financieringssystematiek in het algemeen en 

in de omzet en kosten van ’t Lange Land Ziekenhuis in het bijzonder. 
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Medische zaken en kwaliteit 

Aan de hand van de maand-/kwartaalrapportages wordt de Raad geïnformeerd over de 

ontwikkelingen van de medische zaken en kwaliteit in het algemeen en van de stand van zaken 

in ’t Lange Land Ziekenhuis in het bijzonder. 

 

Financiële zaken 

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan de begroting voor 2010 en de 

goedkeuring aan de begroting voor 2011 uitgesteld. Eind januari 2011 werd de begroting 

goedgekeurd. De jaarrekening van 2009 is met de nieuwe externe accountant besproken en 

goedgekeurd. De financiële problemen werden in de loop van 2010 steeds manifester.  

Daarom bespreekt de financiële commissie elke maand de financiële ontwikkelingen met de 

voorzitter van de Raad van Bestuur en de manager Finance en Control. 

 

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. 

 

Coöperatie 

De uitdagingen waar het ziekenhuis zich voor geplaatst ziet, zijn groot. De financiële problemen 

zijn omvangrijk. Behalve het nog efficiënter omgaan met de beschikbare middelen wordt ingezet 

op een overname van het ziekenhuis door de coöperatiepartners om de toekomst van het 

ziekenhuis zeker te stellen. De voorzitters en vicevoorzitters van de vier Raden van Toezicht 

van het LLZ, Bronovo-Nebo, het Groene Hart Ziekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden 

hebben de toekomstige, intensievere samenwerking en de mogelijkheden om daardoor de 

kosten van de zorg te verlagen, uitvoerig besproken. Tevens ontvangt de Raad van Toezicht 

tussentijdse projectrapportages binnen de coöperatie. 

 

Personeelsbeleid en organisatie 

Gedurende het jaar is de Raad geïnformeerd over wijzigingen in de personele bezetting. De 

reorganisatie van de topstructuur is regelmatig besproken. Naar aanleiding van de 

vertrouwenscrisis heeft de Raad van Toezicht in het voorjaar van 2010 een aantal gesprekken 

gevoerd met beide leden van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van 

Bestuur. 

 

Functioneren van de Raad van Toezicht 

In 2010 heeft de Raad in een aantal vergaderingen onder meer zijn eigen functioneren 

geëvalueerd en de beoordeling met betrekking tot het functioneren van de Raad van Bestuur 

voorbereid en besproken. De vacatiegeldregeling is in 2010 uitgevoerd conform de NVTZ-

richtlijnen. Er zijn in 2010 geen nieuwe leden toegetreden. Wel is in de zomer het vice-

voorzitterschap overgegaan van de heer De By op de heer Van der Houwen. 

 

Bouw 

In de zomer is de nieuwe Poli 2 opgeleverd. De Raad van Toezicht is geïnformeerd over het 

plan om de verdere nieuwbouw voorlopig stil te leggen. 
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3.4. Bedrijfsvoering  

 

In de bedrijfsvoering van het LLZ liggen de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk decentraal. 

De managers hebben elk hun eigen jaarbudget. Daarbinnen hebben ze vrijheid van handelen. 

Controle vindt op grond van heldere verslaglegging achteraf plaats. De financiële controle 

berust uiteindelijk op de budgetdiscipline van de afdelingshoofden en managers. 

 

Planning & controlcyclus 

Bij de planning & controlcyclus wordt de ‘plan-do-check-act’-systematiek toegepast. De 

kaderbrief vormt de basis voor de afdelingsplannen en budgetten. De Raad van Bestuur en de 

managers bespreken periodiek de prestaties van de afdelingen. De begroting wordt in 

augustus/september opgesteld. De Raad van Bestuur stelt deze in december vast en de Raad 

van Toezicht keurt haar goed. Het jaardocument, waaronder de jaarrekening, wordt door de 

Raad van Bestuur uiterlijk in mei vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. 

Daarna begint de nieuwe cyclus. 

 

Risicomanagement 

Risicomanagement bestaat uit maatregelen die de kans op een risico verkleinen, het verlies of 

negatieve gevolg beperken en het aantal betrokkenen zo klein mogelijk maakt. Het ziekenhuis 

beheerst de risico’s vanuit drie invalshoeken: veiligheid, continuïteit en integriteit. 

Bij veiligheid gaat het om de veiligheid van patiënten, medewerkers en omgeving. Deze 

aspecten van risicomanagement hebben betrekking op zaken als het integrale 

veiligheidsmanagementsysteem, het kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem, het arbobeleid, het 

milieubeleid, de bouwkundige staat van onderhoud en de brandveiligheid. 

Bij continuïteit gaat het om de continuïteit van de ziekenhuisonderneming, de markt- en 

concurrentiepositie op de zorgvraag- en verwijzersmarkt, de zorginkoopmarkt en de 

arbeidsmarkt. De continuïteit van de ziekenhuisonderneming heeft betrekking op de algehele 

bedrijfsvoering. Hier komen zaken als doelmatigheid, productiviteit, rentabiliteit en solvabiliteit 

aan de orde. Hieronder vallen ook de planning- en beleidcyclus, de strategievorming, het 

vastgoedbeleid, het beleid ten aanzien van ICT en medische technologie, businessplannen en 

het investerings- en begrotingsbeleid.  

 

Risicovraagstukken over integriteit gaan over de volgende zaken:  

 de naleving van wet- en regelgeving (naar letter en naar geest);  

 de inrichting van de governance;  

 de administratieve organisatie en interne controle; 

 de toepassing van algemeen aanvaarde waarden en normen van integriteit, waaronder 

het waken voor en opheffen van (vermeende) belangenverstrengeling;  

 de maatschappelijke verantwoording die moet worden afgelegd over de uitoefening van 

de wezenlijke functies die het ziekenhuis en de medische en verpleegkundige 

professionals vervullen in de stad en het omliggende verzorgingsgebied. 

 

Uiteraard hebben deze drie invalshoeken een overlap en kan een risico meer dan één 

invalshoek beslaan.  
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Organisatie 

De behandeling van al deze vraagstukken is voor de aspecten ‘veiligheid’ en ‘kwaliteit’ 

neergelegd bij: 

 de afdeling Kwaliteit, de Security Officer (voor dataveiligheid), Klinische Fysica, de 

Medische Instrumentale Dienst (MID), Infectiepreventie, het Facilitair Bedrijf (BHV-

organisatie, milieubeleid, brandpreventie), P&O (arbo, Risico Inventarisatie en Evaluatie) 

en de Commissie Intercollegiale Feedback en Toetsing (CIFT) van de Medische Staf, 

het Stafbestuur en de zorgmanagers; 

 de afdeling Finance & Control voor de (financiële) continuïteitsvraagstukken; 

 de secretaris van de Raad van Bestuur en de interne controlefunctionaris voor de 

integriteitsvraagstukken; 

 de Raad van Bestuur, die zorgt voor de integrale besturing.  

 

Informatietechnologie 

Veiligheid en privacybescherming staan hoog op de agenda. Informatiebeveiliging vraagt, naast 

technische maatregelen, ook alertheid van iedereen die met computers werkt en een hoge 

integriteit van alle betrokken medewerkers. Het LLZ werkt in deze nauw samen met de 

coöperatiepartners om de informatiebeveiliging op basis van de NEN 7510-norm meetbaar te 

maken en te leren van elkaars ‘best practices’. In 2010 is nog veel aandacht besteed aan de 

afronding van het eind 2009 in gebruik genomen nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem (EZIS). 

Onder andere de aansluiting van het DataWareHouse op het nieuwe ZIS was nodig om de 

informatievoorziening te waarborgen en continueren. Op dit terrein zijn ook ter voorbereiding op 

DOT en de volledigheid van de basisregistratie veel inspanningen gepleegd. Het financiële 

systeem (Exact) is voorzien van de nieuwste versie om optimaal gebruik te kunnen maken van 

de mogelijkheden van dit pakket. 

 

 

3.5. Overleg met de Cliëntenraad 

 

De Cliëntenraad heeft in 2010 negenmaal intern overleg gevoerd. Daarnaast is er zesmaal 

overlegd met de Raad van Bestuur. Naast de wettelijk vereiste advisering is de Cliëntenraad tot 

de conclusie gekomen dat de ingeslagen weg om doelen te realiseren door middel van 

samenwerking met alle geledingen binnen het ziekenhuis, geen succes is gebleken. Het 

enthousiasme om op deze wijze gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen ebt snel weg als deze 

initiatieven in daden moeten worden omgezet. In overleg met de Raad van Bestuur is 

overeengekomen dat de Cliëntenraad jaarlijks een of twee onderwerpen initieert en dat deze 

onderwerpen vervolgens ook de steun krijgen van de Raad van Bestuur. Op deze wijze is de 

kans op succes groter. In 2011 zal op deze wijze worden gewerkt. De Cliëntenraad zal, 

gesteund door de Raad van Bestuur en in samenwerking met het hoofd Poliklinieken, een 

onderzoek starten naar de praktische gang van zaken in de wachtkamers van de verschillende 

poli’s. 
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Coöperatie 

De weg die de samenwerkende ziekenhuizen zijn ingeslagen zal moeten worden voortgezet en 

verder geïntensiveerd, om zo te zoeken naar efficiency met behoud van kwaliteit. Op initiatief 

van de Cliëntenraad van het LLZ hebben de gezamenlijke cliëntenraden en 

patiëntenadviesraden van de samenwerkende ziekenhuizen een voorstel behandeld om te 

komen tot een overkoepelende Cliëntenraad voor die aangelegenheden waarin de 

deelnemende ziekenhuizen autonomie afstaan. De genoemde raden hebben in dit voorstel 

(nog) geen meerwaarde gezien en het afgewezen. 

 

Website  

In 2009 heeft de Cliëntenraad een eigen website www.clientenraadllz.nl gebouwd die aansluit 

bij de huisstijl van het ziekenhuis. Deze website informeert de achterban de activiteiten van de 

Cliëntenraad. Verder is de website een interactief instrument om de achterban te raadplegen 

over zaken als het elektronisch patiëntendossier en de dienstverlening van het ziekenhuis. In 

2010 is in overleg met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis gestart met cliëntenpanel 

waarin de meningen over bepaalde onderwerpen die binnen het LLZ spelen, worden gepeild. 

Door de financiële en organisatorische problemen rond het ziekenhuis in 2010 is daar nog 

weinig van terechtgekomen. In 2011 wordt bekeken of dit initiatief desondanks kan worden 

voortgezet.  

 

Onderwerpen 

De Cliëntenraad nodigt regelmatig vertegenwoordigers van de maatschappen, 

stafmedewerkers en andere functionarissen regelmatig in de vergaderingen uit om hun 

werkgebied in het ziekenhuis toe te lichten. Daarbij zijn de onderwerpen ‘spiegelgesprekken’, 

‘visie’ en ‘werkplan van de Cliëntenraad’ aan de orde gekomen.  

Na intern overleg en overleg met de Raad van Bestuur heeft de Cliëntenraad over de volgende 

onderwerpen formeel advies uitgebracht: 

 advies over het rookbeleid; 

 advies over het klachtenreglement ; 

 advies over de begroting van 2010; 

 advies over het mobiliteitsplan en parkeren; 

 advies over de nieuwe topstructuur en de werving van een nieuw lid voor de 

Raad van Bestuur. 

 

De Cliëntenraad is in het verslagjaar akkoord gegaan met de bereidheid om ook te fungeren als 

Cliëntenraad van het Dialysecentrum Zoetermeer. De Cliëntenraad stelt zich in haar advisering 

altijd positief-kritisch op. De adviezen van de Clientenraad zijn zinvol en vormen een nuttige 

aanvulling op het te implementeren beleid. Het advies over de werving van een nieuw lid voor 

de Raad van Bestuur is niet opgevolgd door de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad was van 

mening dat er geen 2e bestuurder moet worden aangesteld en dat één bestuurder met een 

breder Managementteam een beter alternatief was.  

 

Infoland 

De Cliëntenraad heeft in meerdere edities van ‘Infoland’ een stuk geschreven, onder meer over 

de omgang met de patiënt en de invloed hiervan op het genezingsproces.  

 

https://webmail.langeland.nl/owa/redir.aspx?C=a650322396c044aea44ebb6dd684fbbd&URL=http%3a%2f%2fwww.clientenraadllz.nl
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Externe relaties 

In 2010 was de Cliëntenraad vertegenwoordigd in de Zorgvragersraad Zoetermeer. 

 

De Cliëntenraad beschikt over secretariële ondersteuning. ’t Lange Land Ziekenhuis heeft geen 

commissie van vertrouwenslieden aangesteld, maar is aangesloten bij de landelijke commissie.  

 

 
3.6. Overleg met de Ondernemingsraad 

 

2010 stond voor de Ondernemingsraad (OR) grotendeels in het teken van de voorbereiding op 

de komende organisatieveranderingen rond de samenwerking van de vier ziekenhuizen, de 

oprichting van de BV Huidkliniek en van de Stichting Zorg bij Uitstek en de bezuinigingen. Het 

overleg met de OR is constructief geweest. Uit de verslaglegging van de OR-

overlegvergaderingen valt op te maken dat de onderwerpen die conform de WOR zijn 

voorgelegd, zorgvuldig worden gewogen en van adviezen of voorwaarden worden voorzien. In 

de meeste gevallen worden deze overgenomen. Door de dynamiek en hectiek van het LLZ 

staat er veel druk op de volledigheid en tijdigheid van de correspondentie en communicatie over 

voorgenomen besluiten en adviezen. 

 

Overleg 

De dagelijkse besturen van de Ondernemingsraden van de coöperatieziekenhuizen kwamen 

regelmatig bijeen om informatie uit te wisselen en af te stemmen. De OR ontvangt informatie 

tijdens de overlegvergaderingen, de vastgestelde verslagen van de algemene 

Ledenvergadering Stafberaad van de Coöperatie, de overzichten van de voortgang van de 

projecten en de bestuursbesluiten. Afgesproken is dat een delegatie van de OR frequenter - 

tweewekelijks - over de bezuinigingsmaatregelen wordt geïnformeerd. 

 

Communicatie 

De OR heeft geprobeerd om zijn externe communicatie (tussen OR en de ziekenhuis -

medewerkers) te verbeteren door de OR-bulletins toe te sturen aan afdelingshoofden en 

unitleiders. De OR heeft daarbij verzocht om deze te bespreken tijdens het werkoverleg. De OR 

zal daarbij aanwezig zijn om een toelichting te geven. Ook is een informatiefolder over de OR 

voor nieuwe medewerkers gemaakt. De OR-informatie is volledig en actueel te vinden op 

intranet. 

 

 

3.7. Overleg met het Stafbestuur (Vereniging Medische Staf)  

 

Het jaar 2010 stond voor het Stafbestuur vooral in het teken van de voorbereidingen op de 

komende professionalisering. Die is een gevolg van de onderlinge samenwerking tussen de 

Raad van Bestuur, het Stafbestuur en het Management Team. Aan de hand hiervan is een 

aantal sporen vastgesteld: strategisch houvast, onderlinge samenwerking en verdere 

professionalisering. Ook ging de aandacht uit naar de samenwerking binnen de coöperatie en 

naar kwaliteit en veiligheid.  
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Strategisch houvast 

In samenspraak met de Medische Staf is de ‘Strategisch Medische Focus 2011-2017’ 

vastgesteld en verankerd. In 2011 is een (door)start gemaakt door trajecten in te richten die 

deze focus ondersteunen. Deze trajecten zijn onder andere: de ontwikkeling en vormgeving van 

een osteoporose- en een scopiestraat, een bekkenbodemcentrum, de endoscopie en de OSAS-

poli (Obstructief Slaap-Apnoe Syndroom).  

 

Onderlinge samenwerking 

De Bestuursraad is ingesteld met de leden van de Raad van Bestuur en twee cobestuurders 

(de voorzitter en vice-voorzitter van het Stafbestuur). De drie leden van het Stafbestuur zijn 

gelieerd aan een specifiek zorgcluster. Hierdoor is het contact tussen de 

maatschappen/vakgroepen, de manager van het betreffende zorgcluster en het Stafbestuur 

verbreed: van de bespreking van knelpunten naar de gedachtevorming over nieuwe ideeën en 

het elkaar op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen. Dit alles optimaliseert het begrip 

voor elkaars handelen. 

In dit nieuwe besturingsmodel is recht gedaan aan de betrokkenheid van het Stafbestuur bij de 

strategische koersbepaling en het delegeren van meer operationele bestuurstaken aan het 

management. 

 

Verdere professionalisering 

Er is een start gemaakt met de verdere professionalisering van het Stafbestuur. Met de 

benoemingen van de nieuwe voorzitter en van een lid van het Stafbestuur tot vicevoorzitter is 

een belangrijke stap voorwaarts gezet. Maatschappen, vakgroepen en leden van de Vereniging 

Medische Staf zijn meer betrokken bij lopende onderwerpen en projecten. De instelling van een 

financiële en een ICT-commissie zijn hier voorbeelden van. Met het in gang zetten van de 

ontwikkeling van een kwaliteitscommissie is de boodschap uitgedragen dat we zaken met 

elkaar moeten vormgeven en dat ieders inzet noodzakelijk is. Daarom is het niet alleen 

belangrijk om de juiste informatie te krijgen, maar zeker ook om deze te gaan halen bij de juiste 

personen.  

In 2011 wordt de professionalisering verder doorgezet met scholing die past bij de verschillende 

rollen binnen het Stafbestuur. En tevens met extra aandacht voor teamspirit en teamwork en 

voor de onderlinge betrokkenheid tussen de maatschappen, vakgroepen en de leden van de 

Vereniging Medische Staf. 

 

Samenwerking coöperatie 

Er zijn stappen gezet in de samenwerking op zorginhoudelijk gebied. Er is een begin gemaakt 

met de vormgeving van het Oncologisch Centrum, de Liesbreukstraat, het IC-netwerk, de acute 

zorg en de verloskunde.  

 

Kwaliteit en Veiligheid 

Het jaar 2010 stond wat betreft K&V in het teken van de ontwikkeling van het IFMS (Individueel 

Functioneren Medisch Specialisten) en de vaststelling van het protocol ‘potentieel 

disfunctioneren medisch specialist’. De maatschappen Cardiologie en Plastische Chirurgie zijn 

gevisiteerd. De maatschappen en het Stafbestuur hebben aandachtspunten besproken en waar 

nodig acties uitgezet.  
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Ook startte de evaluatie van het NRNB-beleid. Dit zal half 2011 tot een verbetering in de 

toepassing ervan leiden. Eind 2010 is overgestapt van een papieren naar een digitale registratie 

van zowel de complicaties als de necrologie. Overzichten en analyses zijn gemakkelijker te 

vinden, waardoor ook de controle op de kwaliteit van de registratie eenvoudiger is geworden. 

Bij de trajecten binnen het veiligheidsmanagementsysteem is aandacht geweest voor de 

blijvende betrokkenheid van de medisch specialisten bij de deelgebieden en het elkaar 

informeren over de overalltrajecten. Dit om te komen tot een gezonde verbetercultuur. 

 

 

3.8. Overleg met de Verpleegkundige Adviesraad 

 

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) heeft in 2010 vijfmaal formeel overlegd met de Raad 

van Bestuur en zorgmanagers. De VAR sprak onder meer over de communicatie (te laat 

informeren over relevante symposia, calamiteiten en bijeenkomsten), het falende 

piepersysteem, de roosters, de planning en druk op verschillende verpleegafdelingen en de 

voorgestelde maatregelen in het kader van de bezuinigingsronde. Binnen het ziekenhuis is de 

VAR actief geweest met een eigen internetsectie en het organiseren van een VAR-Café waarin 

inhoudelijke thema’s worden besproken.  

Overleggen OR en Coöperatie 

Overleg met de OR vond het afgelopen jaar volgens planning twee keer plaats. Tevens is er in 

Coöperatieverband tweemaal overleg gevoerd over inhoudelijke thema’s.  

Gevraagde adviezen 

Op verzoek van de werkgroep Zorgdossier en de Vereniging Medische Staf bracht de VAR 

advies uit over de vertaling van het reanimatiebeleid van medisch naar verpleegkundig dossier. 

Op basis van deze adviezen wordt het ‘Afsprakenblad’ uit het verpleegkundig dossier verder 

aangepast. 

 

Ongevraagde adviezen 

De VAR bracht ongevraagd het adviesrapport ‘Verbeterde Communicatie’ uit voor de Raad van 

Bestuur. Hier is een efficiënt middel aangedragen waarmee de communicatie en betrokkenheid 

van verpleegkundigen en verzorgenden binnen de organisatie kan worden verbeterd. Dit advies 

is bij gebrek aan investeringsmogelijkheden niet gehonoreerd. 
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4. Beleid, inspanningen en prestaties 
 

4.1. Algemeen beleid 2010 en meerjarenbeleid 

 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verwachte kansen, bedreigingen en 

veranderingen. De nadruk ligt vooral op de financiële ontwikkelingen voor ons ziekenhuis. 

Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze we hiermee om gegaan zijn in het verslagjaar. 

Diverse vormen van lastenverzwaring hebben in ‘t Lange Land Ziekenhuis (het LLZ) een 

kentering veroorzaakt. Daardoor zijn zowel de solvabiliteit als het zorgaanbod onder druk 

komen te staan. 

 

Kortingen door de overheid 

Van overheidswege zijn kortingen opgelegd vanwege overschrijdingen van het macrokader. 

Deze kortingen hebben in 2010 een cumulatief totaal van € 400 miljoen bereikt. Daarnaast heeft 

de minister medio 2010 aangekondigd dat in 2011, op basis van berekeningen van de 

overschrijding van het macrokader van 2009, een extra structurele korting van € 525 miljoen 

aan de ziekenhuizen zal worden opgelegd. Hiermee is de cumulatieve korting in één jaar tijd 

meer dan verdubbeld. Uiteindelijk is de korting vooralsnog teruggebracht naar € 314 miljoen. Dit 

is nog steeds een zeer substantiële en ontwrichtende verzwaring van de exploitatielast. 

Inmiddels heeft de minister bekendgemaakt dat nieuwe overschrijdingen in 2010 tot een 

verdere noodzaak van bezuinigende maatregelen zullen leiden. Met deze kortingen is voor het 

LLZ sinds 2004 inmiddels een bedrag gemoeid van circa 4 miljoen euro op een omzet van het 

LLZ van circa 70 miljoen euro. 

 

Veiligheids- en kwaliteitseisen 

Door een niet-aflatende stroom van veiligheids- en kwaliteitseisen wordt de aandacht van 

medewerkers en medisch specialisten gedirigeerd naar de werk- en zorgprocessen en de 

borging daarvan. Ook zijn steeds meer investeringen in medische apparatuur, hulpmiddelen en 

infrastructuur vereist. Deze veiligheidseisen hebben betrekking op het zorgproces en op de 

informatieveiligheid. Voldoen aan deze eisen vergt grote investeringen in ICT, gebouw en 

apparatuur. Ook de eisen aan bouwkundige en brandveiligheid verhogen de lasten van het 

beheer en de instandhouding van gebouwen en installaties. De ziekenhuizen worden hierdoor 

kapitaalintensiever: een steeds groter deel van de DBC-opbrengst (Diagnose Behandel 

Combinaties) moet besteed worden aan de dekking van deze vaste kapitaallasten. De 

opeenstapeling van deze lasten betekent dat het percentage van de kapitaallasten in de omzet 

van een ziekenhuis verder stijgt tot meer dan 13 procent.  

 

Verantwoordingsverplichtingen 

De voortgaande toename van verantwoordingsverplichtingen heeft ervoor gezorgd dat 

zorgverleners meer tijd moeten besteden aan administratie, codering en registratie. 

Voorbeelden: Prestatieindicatoren IGZ, ZiZo-indicatoren, de uitvraag door zorgverzekeraars, 

visitaties en inspecties, boekhoudkundige eisen, interne controle, risicomanagement, audits, 

accreditaties, wijzigingen in de bekostigings- en honorariumsystematiek, etc.  
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Kentering 

Tot en met 2009 konden de hiervoor beschreven gestaag toenemende lasten nog worden 

gedekt uit de jaarlijkse omzetgroei. Door stagnatie van de toename van de zorgvraag naar het 

LLZ is hierin in 2010 een kentering opgetreden. De productie van het LLZ is voor het eerst niet 

verder toegenomen. Door de van oudsher smalle marges waarmee het ziekenhuis de 

exploitatie voert (nooit hoger dan 1,5 procent van de omzet, meestal minder dan 1 procent) en 

het achterwege blijven van groei, is het LLZ in 2010 in de rode cijfers gekomen. De in 2009 tot 

een solvabiliteit van 14,6 procent opgebouwde eigenvermogenspositie wordt hierdoor weer 

afgebroken. Al met al is de cumulatieve lastenverzwaring ten gevolge van kortingen, 

veiligheids- en kwaliteitseisen en verantwoordingsverplichtingen (cumulatief inhoudende dat op 

een omzetniveau van gemiddeld 65 miljoen euro in de afgelopen zes jaar circa 11-12 miljoen 

euro aan lastenverzwaring en korting is opgelegd), het LLZ in 2010 de baas geworden.  

 

Concurrentie 

Het herstel van de productiegroei zal niet vanzelf gaan. Het aanbod van curatieve zorg in Zuid-

Holland, en op korte reisafstand van Zoetermeer, is groot. Niet alleen van andere algemene en 

topklinische ziekenhuizen, ook van zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). In deze concurrerende 

markt zal ’t Lange Land Ziekenhuis zijn best moeten doen om vergelijkbare of betere kwaliteit, 

toegang en service te bieden. 

 

Huidkliniek 

Het LLZ laat zich niet onbetuigd op het terrein van ZBC-aanbod. Met de Huidkliniek aan de 

Europaweg in het Stadshart van Zoetermeer zet het ziekenhuis een marktconform en 

concurrerend zorgaanbod in de markt voor mensen met huidaandoeningen. Deze Huidkliniek 

heeft in haar eerste jaar van exploitatie al een goede reputatie opgebouwd met kwalitatief 

hoogwaardige zorg, korte toegangstijden en een hoge servicegraad. De met de vakgroep 

Dermatologie van het LLZ opgezette onderneming is een voorbeeld van andere initiatieven die 

ondernomen kunnen worden met een electief en overwegend poliklinisch zorgaanbod. 

 

Visie op Zorg 

Met de ‘Visie op Zorg’ en de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van elke medewerker en 

medisch specialist voor kwaliteit en doelmatigheid, werkt het ziekenhuis hard aan een nieuwe 

cultuur. Daarin staat het belang van de patiënt te allen tijde voorop. De organisatie wordt 

ingericht op het voldoen aan de vijf kenmerken (Betrouwbaar, Betrokken, Respectvol, Gastvrij 

en Deskundig) van een grondhouding waarin de patiënt centraal staat. Tevens wordt de 

beschikbaarheid en toegangstijd tot de OK, de poliklinieken en de kliniek verbeterd door 

verhoging van de bezettingsgraden en vernieuwde planningssystemen. 

 

Verbeterd financieel beheer 

De vervanging van het ziekenhuisinformatiesysteem en de ICT-infrastructuur, eind 2009, kostte 

de organisatie veel energie en leidde er ook toe dat maandcijfers gedurende enige tijd 

verminderd beschikbaar waren.  
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Dankzij de nieuwe systemen kon echter gebouwd worden aan een verbeterd financieel 

beheerssysteem. Heel 2010 is besteed aan het voortdurend verbeteren van de administratieve 

organisatie en interne controle, teneinde het risicomanagement te versterken en de 

informatievoorziening te verbeteren. De beperkte menskracht van de afdeling Financiën & 

Control (F&C) en de beperkte financiële middelen van het ziekenhuis hebben ertoe geleid dat 

deze opbouw een lange doorlooptijd kent. Ook is het LLZ in 2010 van accountant gewisseld. Al 

deze veranderingen hebben geleid tot een sterker financieel systeem en een sterkere afdeling 

F&C. Van hieruit kunnen management, bestuur, vakgroepen en Raad van Toezicht op 

toenemend adequate wijze van informatie worden voorzien. Deze informatie is noodzakelijk om 

strategische en tactische keuzes te kunnen maken, risico’s te beheersen en verantwoording te 

kunnen afleggen aan de buitenwereld. 

 

Meerjarenovereenkomst met zorgverzekeraars 

In 2010 hebben de zorgverzekeraars te kennen gegeven dat zij de in 2006 getekende meer-

jarenovereenkomst met ingang van 2011 zullen opzeggen. Deze overeenkomst verplichtte het 

LLZ om zorg te dragen voor de opvang van 80 procent van de lokale zorgvraag. Dit impliceerde 

een groei van marktaandeel. Hierbij hoorde een door de zorgverzekeraars benoemde 

uitbreidingsnieuwbouw van moderne faciliteiten. Dit betekende niet meer klinische bedden, 

maar wel meer poliklinische capaciteit en dagbehandelingsvoorzieningen, en de modernisering 

van de kliniek door middel van eenpersoonskamers. Tegenover deze groei en zorgaanbod-

verplichting van het LLZ stond de verplichting van zorgverzekeraars om de door het ziekenhuis 

daadwerkelijk gerealiseerde productie te bekostigen. De overeenkomst was voor onbepaalde 

tijd afgesloten, maar kende een benoemde tijdshorizon van 2012-2015, waarbinnen de 

uitbreidingsnieuwbouw gestalte zou moeten hebben gekregen. Inmiddels had het LLZ 

bouwplannen ontwikkeld en de Medische Staf uitgebreid om, ook in de toekomst, te kunnen 

voldoen aan de groeiverplichting die is verbonden met de meerjarenovereenkomst. Beide zaken 

betroffen structurele uitbreidingen en de daarmee gepaard gaande kapitaallasten (bouw) en het 

functieaanbod (groei van het aantal medisch specialisten). Door de aangekondigde opzegging 

van de meerjarenovereenkomst hebben de zorgverzekeraars zich onttrokken aan hun 

verplichtingen en het vertrouwen geschaad. De zorgverzekeraars zijn volgens de letter van de 

overeenkomst hiertoe gerechtigd. Maar hun koerswijziging heeft voor het LLZ zeer ernstige 

gevolgen. De ernst schuilt enerzijds in het verlies van dekking van reeds verhoogde 

kapitaallasten en de uitbreiding van vakgroepen. Anderzijds in de effecten van de cumulatieve 

lastenverzwaring, die alleen kan worden opgevangen door voortgaande groei. De opzegging 

door de zorgverzekeraars belemmert juist deze groeimogelijkheden en verergert de financiële 

problematiek van het LLZ. 

 

Uitbreidingsplannen bevriezen 

De opzegging door verzekeraars van de meerjarenovereenkomst heeft ook gevolgen voor de 

uitbreidingsplannen. Ook maken de strengere eisen van ‘Basel III’ de banken kritischer bij 

kredietverschaffing. De financiële crisis en de maatregelen die hierdoor worden opgelegd aan 

financiers en zorgverzekeraars, verhogen de solvency-eisen en beperken daarmee de 

kredietverschaffing voor investeringen door banken, en vergroten het risicomijdende gedrag van 

zorginkopende zorgverzekeraars.  

Hierdoor wordt het doen van investeringen belemmerd. De verslechterde financiële positie van 

het LLZ in 2010 heeft tot gevolg gehad dat het LLZ prospectief niet meer voldeed aan de 

solvabiliteitseisen die gesteld worden aan kredietverschaffing voor uitbreidingsnieuwbouw.  
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Het ziekenhuis heeft daarom in het najaar van 2010 moeten besluiten om de 

uitbreidingsnieuwbouwplannen te bevriezen. 

 

Heroverweging van het zorgaanbodprofiel en de topstructuur 

Door al deze ontwikkelingen is een bijstelling van de koers van het LLZ noodzakelijk geworden. 

In 2010 hebben bestuur en medische staf samen gewerkt aan een nieuwe strategische focus 

en een nieuwe topstructuur. In de nieuwe ‘Strategische Visie’ van het LLZ ligt de nadruk op de 

functie van het ziekenhuis voor de stad Zoetermeer en in het grotere geheel van 

samenwerkende ziekenhuizen, de Coöperatie. Alleen door schaalgrootte en efficiency kunnen 

wij dekking vinden voor de toenemende administratieve lasten en kapitaallasten. Tegelijk 

kunnen de ziekenhuizen zo bereiken dat het zorgaanbod kan blijven voldoen aan volume- en 

kwaliteitseisen. Hierdoor wordt bepaald zorgaanbod weliswaar niet meer volledig in het LLZ zelf 

aangeboden. Maar de Zoetermeerse patiënt blijft er wel van verzekerd dat hij via de poort van 

het LLZ, en met behoud van de relatie met diens behandelend medisch specialist, zorg en 

behandeling van de beste kwaliteit kan genieten. Van groot belang daarbij voor de stad 

Zoetermeer en voor de werkgemeenschap in het LLZ is dat juist die zogenaamde poortfuncties 

beschikbaar blijven.  

 

Dit geldt met name voor de acute zorg, de diagnostiek, de poliklinische functie, de verloskunde, 

de chronische zorg en de laagdrempelige dagbehandelingen en klinische opnames. 

Doel van het uit vijf kenmerken bestaande zorgaanbod is dat de inwoners van Zoetermeer en 

omstreken zich thuis en vertrouwd voelen in het LLZ. De coöperatieve samenwerking berust 

ook op deze strategische visie. De samenwerking waarborgt dat de nabijheid en 

beschikbaarheid van functies in stand blijven en dat topklinische zorg en hoogcomplexe zorg - 

zoals oncologische chirurgie, laagvolumechirurgie en ‘golden hour’-interventies - op korte 

afstand beschikbaar zijn op locaties van de coöperatiepartners. Tegelijkertijd biedt het LLZ de 

coöperatiepartners behandelcapaciteit waar dergelijke hoogcomplexe zorg wordt 

geconcentreerd. Door de samenwerking zal verschuiving van zorgaanbod optreden: het 

hoogcomplexe en laagvolumezorgaanbod zullen op een of twee locaties worden 

geconcentreerd, en het hoogvolume- en laagcomplexe zorgaanbod op andere locaties, 

waaronder het LLZ. Het LLZ kan zo zijn moderne ‘hotfloor’ en zijn geografisch centrale ligging 

ten dienste stellen van de coöperatiegenoten. 

 

 

4.2. Algemeen kwaliteitsbeleid  

 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan die aspecten van kwaliteitsbeleid die niet 

specifiek gericht zijn op patiënten en/of medewerkers.  

 

Organisatie Kwaliteit & Veiligheid (K&V) 

De organisatorische inbedding van K&V is verspreid. Zo is de aandacht voor de kwaliteit en 

veiligheid van het primaire proces (zorgverlening, behandeling, operatie, sterilisatie, infectie, 

medicatie) en de informatieveiligheid (patiënteninformatie) ondergebracht bij de stafafdeling 

K&V. Deze stafafdeling doet audits, toetst procedures en documenten en geeft advies aan 

afdelingen en de Bestuursraad. Binnen K&V zijn ook de interne deskundigen ondergebracht die 

een dwingende instructie kunnen geven over beleid, handelen en afkeuring. Daarnaast geven 

diverse commissies gevraagd en ongevraagd advies over geneesmiddelen, antibiotica en naar 
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aanleiding van onderzoek bij overlijden. De Rampenopvang is belegd bij de afdeling Acute Zorg 

en staat onder verantwoordelijkheid van het crisisteam. 

Extern buigt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich over deze K&V-elementen. Zij 

kan ingrijpen met verscherpt toezicht en sluiting. De kwaliteit en veiligheid van het individueel 

functioneren van zorgverleners en de effecten van hun handelen worden in beeld gebracht en 

gehandhaafd met behulp van diverse middelen: de CIFT, het Intercollegiaal Functioneren 

Medisch Specialisten (IFMS ), visitaties, inspecties, calamiteiten, klachten, claims en 

tuchtzaken. Deze worden alle door de Bestuursraad en de secretaris van de Bestuursraad 

behandeld en waar nodig ondersteund door de afdeling P&O. De Bestuursraad kan ingrijpen 

met behulp van een aanwijzing, opdracht, schorsing of ontzegging. Visitatiecommissies 

beoordelen het functioneren en de IGZ monitort incidenten. Ook de aansprakelijkheids -

verzekeraar (Centramed) opereert op dit gebied.  

 

Apparatuur en gevaarlijke stoffen 

De veiligheid van de medische en verpleegkundige apparatuur is in handen van de klinisch 

fysicus en de MID. Zij opereren hierbij in nauwe samenwerking met de Technische Dienst (TD). 

MID en TD kunnen apparaten en infrastructuren op grond van onveiligheid afkeuren. Extern 

zien de IGZ en het RIVM toe, adviseren en geven richtlijnen uit, waarbij de IGZ ook kan 

ingrijpen. De milieucoördinator bewaakt de milieuveiligheid, bijvoorbeeld met het oog op 

gevaarlijke stoffen. De gebouw- en medewerkerveiligheid en de voedingsveiligheid zijn in 

handen van het Facilitair Bedrijf, dit ten aanzien van zaken als Arbo, BHV, afval en 

keukenmaterialen. 

Extern hebben de Arbeidsinspectie, Keuringsdienst van Waren, brandweer, politie, gemeente 

en de Milieudienst een bewakende en handhavende rol. Zij kunnen ook ingrijpen middels 

dwingende regelgeving en beboeting en sluiting. 

Alle facetten van K&V kunnen de continuïteit van de bedrijfsprocessen en de werking van de 

organisatie bedreigen. Risicomanagement en preventie zijn daarom van groot belang. 

 

Zoals in het algemeen beleid opgenomen zijn de financiële ontwikkelingen voor ons ziekenhuis 

niet gunstig geweest in 2010. Desondanks zijn toch de locatie voor de Huidkliniek en het priklab 

gerealiseerd. Hiervoor heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden van een leegstaand 

kantoorpand. De ligging in het Stadshart maakt deze nieuwe kliniek laagdrempelig en makkelijk 

bereikbaar. Door de realisatie van de Huidkliniek kwam er weer poli-ruimte in het ziekenhuis 

vrij. De poliklinieken zijn uitgebreid met zo’n 2800 vierkante meter. Dat is gelukt door twee lagen 

bovenop een bestaand gebouwdeel te bouwen. Dit was een grote uitdaging, omdat alle 

afdelingen tijdens de bouw gewoon in bedrijf bleven. Er zijn veel maatregelen getroffen om de 

overlast voor bezoekers en medewerkers tot een minimum te beperken. Daarbij was er volop 

medewerking en begrip, met als resultaat ruime, moderne poliklinieken in heldere, vriendelijke 

kleuren 

De nieuwe polikliniek in gemeente Lansingerland is onderdeel van een nieuw gebouwd 

gezondheidscentrum en er is veel aandacht besteed aan de multifunctionaliteit van de 

poliruimten. Hierdoor kan een groot aantal vakgroepen binnen deze ruimte behandelen.  

 

De verbouwingswerkzaamheden in onze poliklinieken zorgden in 2010 voor het merendeel van 

de loze meldingen met betrekking tot brandveiligheid. In totaal bedroeg het aantal loze 

meldingen 13. De organisatie van de Bedrijfshulpverlening is vernieuwd. Eind 2010 heeft een 

ontruimingsoefening plaatsgevonden op de IC.  
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In 2010 zijn zes interne audits uitgevoerd, alle door interne auditoren. Vanwege uiteenlopende 

redenen (financiële prioriteitstelling, wijzigingen management) zijn de verbetervoorstellen niet 

direct ingevoerd in het verslagjaar. 

 

In het verslagjaar is het nieuwe Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) afgerond en gedrukt. 

Er zijn ‘short reference cards’ gemaakt voor alle functionarissen die beschreven staan in het 

ZiROP en de laatste leden van het beleidsteam zijn geschoold in het HMIMS (Hospital Major 

Incident Management System).  

Samen met de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en de 

ziekenhuizen uit de regio Haaglanden is gewerkt aan het ontwikkelen van een digitale 

rampenmodule (ISEE) waarmee virtueel kan worden geoefend. De inrichting van de digitale 

alarmeringsmodule (DAKS) is ingericht en uitvoerig getest. 

 

Infectiecommissie 

De Infectiecommissie is een zorginhoudelijke kwaliteitscommissie die maatregelen formuleert 

om de infectiepreventie in het LLZ te bevorderen. Naar aanleiding van de brief van de 

Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH) heeft de infectiecommissie opnieuw 

geadviseerd deze deskundige meer uren te geven voor dit gedeelte van zijn werk. Dit is 

gehonoreerd. Tevens is, omdat de nieuwbouw voorlopig niet doorgaat, geadviseerd bij 

aanpassingen van het huidige ziekenhuis de drukhiërarchie van de isolatiekamers mee te 

nemen. 

 

Veiligheidsbeleid 

In 2010 is er een voorstel gedaan om tot een algemeen veiligheidsbeleid te komen en dit te 

laten ondersteunen door de stuurgroep Veiligheid. Binnen dit veiligheidsbeleid vallen 

patiëntveiligheid, informatieveiligheid, medewerkerveiligheid en technische/bouwkundige 

veiligheid. Door deze veiligheidsaspecten samen te voegen in een beleid kan er efficiënter 

worden gewerkt. Dit beleid is door het Management Team en de Raad van Bestuur 

goedgekeurd en zal in 2011 uitgerold worden. 

 

Veiligheidsrondes 

In het kader van de landelijke ‘Week van de Patiëntveiligheid’ is in november een 

minisymposium georganiseerd met (thematische) veiligheidsrondes. 

Doel van de rondes is dat de Raad van Bestuur en het Management Team het inzicht in veilig 

werken verhogen en knelpunten herkennen. Er is gebruikgemaakt van een checklist en 

maandelijks bezoekt een afvaardiging van de Raad van Bestuur, zorgmanagers en een 

kwaliteitsfunctionaris wisselende afdelingen. Een voorbeeld van een tekortkoming is dat tijdens 

de veiligheidsrondes veel patiënten geen naambandje/ID dragen. Van elke veiligheidsronde 

ontvangt de leidinggevende een rapportage. Daarna schrijft die een verbeterplan. Via intranet 

wordt melding gemaakt van de ronde en de uitkomsten.  
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4.3. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten  

 

Patiënt Tevredenheids Onderzoek 

De patiënten van de kliniek en poliklinieken van het LLZ zijn zeer tevreden. Ze zijn ook genegen 

om het ziekenhuis bij anderen aan te bevelen. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door 

hun positieve ervaring met de artsen, verpleegkundigen en overige medewerkers. In 2010 is de 

visie op zorg onder meer getoetst door middel van een aantal vragen in het Patiënt 

Tevredenheids Onderzoek (PTO). Kwaliteiten waarnaar gevraagd is, zijn: betrokkenheid, 

gastvrijheid, betrouwbaarheid, respect en deskundigheid. De kliniek scoort hierop gemiddeld 

een 8.2, de polikliniek een 7.9. 

 

Op het gebied van kwaliteit en veiligheid voor patiënten zijn in 2010 verschillende initiatieven 

genomen. Sommige initiatieven zijn direct zichtbaar voor patiënten; zoals hoofdhuidkoeling 

tijdens chemotherapie. Door hoofdhuidkoeling kan haarverlies als gevolg van de chemotherapie 

worden beperkt en mogelijk zelfs worden voorkomen. Dit verbetert de kwaliteit van leven. Het 

LLZ biedt hoofdhuidkoeling aan bij levensverlengende (palliatieve) behandelingen met 

chemotherapie. Stichting Roparun heeft van de opbrengst van de Roparun 2010 € 15.000 aan 

het LLZ ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een hoofdhuidkoeling. Een ander initiatief 

heeft betrekking op het verbeteren van de zorg aan borstkankerpatienten met aanvullende 

hormonale therapie door het bieden van een Gezamenlijk Medisch Consult voor 

borstkankerpatiënten (GMC). Het voordeel van het GMC is dat patiënten van elkaar horen wat 

er speelt en ervaringen en tips kunnen delen. Behalve de arts is er een groepsbegeleider 

aanwezig voor de procesbewaking en een oncologie- of mammacareverpleegkundige. 

Sommige initiatieven springen veel minder in het oog, maar leveren wel een belangrijke 

bijdrage aan de logistiek achter de zorgverlening. Een voorbeeld daarvan is POINT. In 2010 is 

in het LLZ gestart met het gebruik van POINT: Punt voor Overdracht, Informatie, Naslag en 

Transfers. Dit is een computerprogramma dat het ontslag van patiënten die nazorg nodig 

hebben, digitaal ondersteunt. Bij het overdragen van patiënten tussen zorginstellingen zijn veel 

verschillende partijen betrokken. Met name bij ingewikkelde nazorg hoeven partijen dus niet 

meer op elkaar te wachten en kunnen de voorbereidende werkzaamheden parallel 

plaatsvinden. Dit levert aanzienlijke tijdwinst op. De doorlooptijd van het transferproces wordt 

verkort en het aantal telefoontjes en faxen sterk verminderd.  

Om de telefonische bereikbaarheid van de poliklinieken te verbeteren, is de formatie uitgebreid 

en een terugbelservice ingesteld. Uit onderzoek bleek dat de personele bezetting van de 

clusterbalies aan de telefoon te gering was om de doelstelling - 85 procent van de bellers wordt 

binnen drie minuten te woord gestaan - te halen. Ook wordt de bereikbaarheid gemonitord. De 

doelstelling is hiermee bereikt en inmiddels is die zelfs opgevoerd naar 90 procent.  

Er is ook een avondspreekuur voor vaatchirurgie gestart en er is zowel een tweede vaatfunctie- 

als longfunctiekamer in gebruik genomen. Een en ander heeft geleid tot een aanzienlijke 

verkorting van de toegangstijd bij de betreffende poli’s. 

 

Soms worden deze initiatieven zo gewaardeerd dat ze leiden tot een erkenning van 

bijvoorbeeld de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). Het LLZ heeft een lintje ontvangen 

voor goede borstkankerzorg. Maar ook hebben we een groen vinkje behaald voor de 

behandeling van darmkanker. Dit is toegewezen door een viertal patiëntenorganisaties dat zich 

met darmkanker bezighoudt.  
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VMS-zorgprogramma 

In het kader van het nationaal veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’ is het LLZ 

aangesloten bij het VMS Netwerk West Nederland, met zes regionale ziekenhuizen. In dit 

netwerk richten zorgprofessionals zich via tien landelijke thema’s op het terugbrengen van 

mogelijk vermijdbare schade bij patiënten, vooral door met elkaar in gesprek te gaan en kennis 

en ervaring uit te wisselen.  

In 2010 heeft het LLZ zich onder meer gericht op de vermindering van pijn en postoperatieve 

wondinfecties, op contrastnefropathie en op de behandeling van sepsis en risico’s bij kwetsbare 

ouderen. Eind 2010 besloot het LLZ om de stuurgroep Patiëntveiligheid onder te brengen bij de 

stuurgroep Veiligheid. Deze stuurgroep overlegt maandelijks. Daarbij gaat het twee van de drie 

keer volledig over patiëntveiligheid en eenmaal over informatieveiligheid. De tien inhoudelijke 

thema’s van het VMS-zorgprogramma hebben allemaal een eigenaar en worden 

geïmplementeerd. 

 

Accreditatie VMS-zorgprogramma 

Medio 2011 wordt bepaald hoe het LLZ zich zal laten accrediteren voor het VMS-

zorgprogramma. Omdat het ziekenhuis (nog) niet in een NIAZ- of ISO-traject zit, zal dit een 

‘losse’ accreditatie worden door een onafhankelijke certificeringsinstantie. 

 

Uitrol VIM (Veilig Incident Melden) 

Het VIM is in 2010 op alle zorgafdelingen geïmplementeerd. Daarvoor zijn alle leden van het 

VIM-team getraind in de PRISMA-methodiek. Dit is een methodiek om meldingen te analyseren. 

Een groot deel van de medewerkers heeft in het afgelopen jaar een training patiëntveiligheid 

gevolgd om, naast inzicht in dit onderwerp, ook draagvlak voor het VIM-men te krijgen. De MIP-

commissie (Melding Incidenten Patiëntenzorg) blijft een rol spelen in de meldingen die 

afdelingsoverstijgend zijn of waarbij de patiënt ernstige schade oploopt. Hiervoor werken de 

leden van de VIM-teams en de MIP-commissie samen. 

 

Kwaliteit van zorg  

Prestatie- / Kwaliteitsindicatoren worden in de gezondheidzorg gebruikt voor verschillende 

doeleinden. In de eerste plaats worden deze indicatoren door ziekenhuizen gebruikt om 

verantwoording af te leggen over te geleverde zorg aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGZ). In de tweede plaats om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken voor patiënten, 

zorgaanbieders, zorgverzekeraars, politiek en media. Naast deze twee genoemde doeleinden 

omtrent verantwoording en transparantie bieden de indicatoren de mogelijkheid om de eigen 

prestaties te kunnen volgen, te vergelijken en zo nodig te verbeteren.  

 

Door het groeiende bewustzijn bij het management en de medisch specialisten ten aanzien van 

het belang en nut van de uitgevraagde indicatoren verloopt het verzameltraject steeds soepeler 

en krijgen de indicatoren dit jaar een vaste plaats in de bedrijfsvoering en het kwaliteitssysteem 

van de organisatie. Tevens worden de verzamelde indicatoren over het verslagjaar 2010 

gebruikt als stuurinformatie om de kwaliteit van zorg verder te verhogen. 

 

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

Gezondheidszorg plaatsgevonden. Thema’s hierbij waren o.a. Follow Up Toezicht Operatief 

Proces (FU TOP), evaluatie GHOR ten tijde van de grieppandemie en Minimaal Invasieve 
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Chirurgie. Maar ook is medewerking verleend aan de verschillende vragenlijsten van de IGZ, 

maar ook van andere Inspecties (bijvoorbeeld Voedsel en Waren Autoriteit).  

 

Klachten  

 

Jaar 2008 2009 2010 

      

Aantal klagers 33 31 26 

      

Aantal klachten afgehandeld 30 32 26 

Aantal klachten afgehandeld uit het jaar 

daarvoor 3 8 7 

 

Klachtencommissie 

Behandeling van een klacht door de Klachtencommissie is een schriftelijke procedure. De 

commissie is benoemd door de Raad van Bestuur. Van hen is één lid voorgedragen door de 

Ondernemingsraad, één lid is onafhankelijk en voorgedragen door de Cliëntenraad, en twee 

onafhankelijke leden die geen binding hebben met het ziekenhuis. Eén van hen is de voorzitter. 

In 2010 was de functie van voorzitter vacant. Het door de Cliëntenraad voorgedragen lid heeft 

de rol van onafhankelijk voorzitter waargenomen.  

In 2010 heeft de Klachtencommissie 26 klachten afgehandeld (inclusief zeven uit het jaar 

2009). Van de 26 ontvangen klachten in 2010 zijn er dertien inhoudelijk afgehandeld, vijf op 

andere manieren en acht klachten worden in 2011 afgehandeld. 

 

Overzicht afhandeling klachten Aantal 

Beoordeeld door Klachtencommissie 13 

Niet ontvankelijk en doorgestuurd naar de HAP 0 

Claimtraject 0 

Doorgestuurd naar de Raad van Bestuur  1 

Doorgestuurd naar een afdelingshoofd  

Doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris 4 

Nog openstaand op 01/01/2010 8 

Totaal 26 

 

Overzicht klachtonderdelen naar aard en beoordeling 

Een klachtbrief bevat vaak meerdere klachtonderdelen. Om een beeld te krijgen waarover is 

geklaagd, zijn de klachtonderdelen gerubriceerd. Het grootste aandeel in de klachten wordt 

gevormd door klachten over behandeling en zorgverlening. 10 van de 43 klachten over 

behandeling en zorgverlening zijn gegrond verklaard.  
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Rubriekomschrijving  Oordeel   

  Aantal 

Geen 

oordeel Gegrond Ongegrond 

Relatie of communicatie 17 4 10 3 

Behandeling en 

zorgverlening 43 0 10 33 

Organisatorische aspecten 5 0 2 3 

     

Totaal 65 4 22 39 

          

Dit is een overzicht van de klachtonderdelen die in 2010 zijn afgehandeld, dus ook de zeven uit 

2009. 

 

Het aantal klachtonderdelen is ten opzichte van voorgaande jaren afgenomen. De oorzaak ligt 

in de afname van het aantal behandelde klachten. Ook werd er in 2009 een zeer uitgebreide 

klacht met 23 klachtonderdelen behandeld. De verhoudingen tussen de verschillende rubrieken 

is in grote lijnen gelijk gebleven. 

 

Externe informatie 

Als tijdens de behandeling blijkt dat er vragen op medisch-inhoudelijk gebied zijn die niet door 

de commissie zelf kunnen worden beantwoord, kan de commissie besluiten een extern en 

onafhankelijk deskundigenadvies te vragen. In 2010 was dit niet noodzakelijk. 

 

Duur van klachtenbehandeling 

Aantal maanden 2 3 4 5 6 

Aantal afgewikkelde klachten 4 5 6 2 3 

 

In 2010 zijn twintig klachten uit 2009 en 2010 inhoudelijk afgehandeld. De gemiddelde looptijd 

van deze klachten was 3,75 maanden. Dit is korter dan in 2009 (4,7 maanden). 

De klachtencommissie streeft ernaar klachten binnen drie maanden af te handelen. De redenen 

waarom deze termijn kan worden overschreden zijn: de complexiteit van een klacht, de 

ontvangst van aanvullende klachten, het inschakelen van een extern deskundige of de 

betrokkenheid van meerdere ziekenhuismedewerkers bij de afwikkeling. 

 

Adviezen en aanbevelingen 

Een aantal klachten was in 2010 aanleiding voor de Klachtencommissie voor het uitbrengen 

van adviezen aan de Raad van Bestuur en het formuleren van een aantal aandachtspunten 

voor degene(n) over wie is geklaagd. 

De drie adviezen luiden: 

 Besteed aandacht aan het optimaliseren van de interne en externe ketenzorg. 

 Rapporteer telefonische consulten in het medisch dossier. 

 Adviseer de apotheek bij fysieke afwezigheid tijdens kantooruren duidelijker aan te 

geven hoe de apotheek wel te bereiken is. 
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De twee aandachtspunten luiden: 

 Laat medewerkers terughoudend zijn in gesprekken met patiënten voor een operatie, 

vanwege de effecten van kalmerende middelen die mogelijk toegediend zijn. 

 De communicatie tussen behandelaars en patiënten over de behandelplannen kan 

duidelijker. 

 

In zijn slotbrieven aan de klagers laat de Raad van Bestuur weten dat de raad op de hoogte is 

van deze aandachtspunten en adviezen. Ze worden besproken en, indien mogelijk, 

geïmplementeerd in de organisatie. 

 

Klachtenregistratiesysteem 

In 2010 is het nieuwe klachtenregistratiesysteem verder getest. Voor de zekerheid is er een 

schaduwregistratie in Excel bijgehouden tot 31-12-2010. Het in 2009 geïntroduceerde 

preventie-/interventieprincipe is verder uitgewerkt: interveniëren voordat een situatie tot een 

klacht leidt. Door deze signalen in een vroeg stadium voortvarend op te pakken, kan 

imagoschade zoveel mogelijk beperkt of zelfs voorkomen worden. Een signaal kan zowel van 

een medewerker van het ziekenhuis als van een cliënt komen. 

 

Aandacht is gratis 

In 2009 is nog veel aandacht besteed aan het verlagen van de drempel voor het personeel om 

klachten - of vermoedens daarvan - te melden bij de klachtenfunctionaris. In 2010 is gefocust 

op de patiënt in de vorm van ‘aandacht is gratis’. Hiermee wordt bedoeld dat één van de 

belangrijkste randvoorwaarden voor een succesvol klachtenmanagement het beschikbaar 

maken is van ‘tijd’. Een vaak gehoord klachtonderdeel is dat patiënten de indruk hebben dat er 

geen tijd voor hen is genomen. Hierdoor voelen zij zich een nummer en niet serieus genomen. 

In de klachtbehandeling is het dan ook essentieel de patiënten het gevoel te geven dat er naar 

hen wordt geluisterd en dat hiervoor de tijd wordt genomen. Gesprekken met de klager zijn 

misschien arbeidsintensief maar noodzakelijk. Succesfactoren zijn: mensen met klachten 

krijgen de ruimte om hun verhaal te vertellen, krijgen ondersteuning, door bemiddeling wordt 

hun probleem opgelost en er wordt bijstand geboden.  

 

Drempelverlaging patiënten en bezoekers 

In 2010 hebben de klachtenfunctionarissen een begin gemaakt met de drempelverlaging voor 

patiënten en bezoekers. In 2011 zal deze campagne verder vorm krijgen. In het najaar van 

2010 bereikten de eerste complimenten van patiënten de klachtenfunctionarissen op het 

intranet. Deze ingeslagen weg van ‘complimentenfunctionaris’ zal in 2011 verder worden 

verkend. Zowel de klachtenfunctionaris als de Klachtencommissie is te bereiken via één 

klachtenloket.  

 

Hiermee is de onduidelijkheid over de verschillende klachtenprocedures verdwenen. Meer 

klachten worden in het ‘informele’ klachtenbehandelingtraject van de klachtenfunctionaris 

opgevangen. Het totaal aantal klachten in 2010 bedroeg 291 (400 klachtonderdelen). Er werden 

19 bemiddelingsgesprekken georganiseerd. De gemiddelde doorlooptijd was 12 dagen 

(inclusief zon- en feestdagen). 
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Claims 

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

claims in behandeling worden genomen. In 2010 zijn 12 claims ingediend, tegen 10 in 2009. 

Omdat claims meestal een lange (juridische) doorlooptijd kennen, staan ook uit voorgaande 

jaren nog claims open. In totaal zijn 38 claims nog in behandeling. 

 

Calamiteitsmeldingen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 

In 2010 werd door ’t Lange Land Ziekenhuis één calamiteitsmelding gedaan bij de IGZ (2009:4). 

Er is sprake van een calamiteit als een patiënt is overleden of een ernstig en blijvend gevolg 

ondervindt van een medische behandeling terwijl er vooraf geen aanleiding was om met de 

mogelijkheid daarvan rekening te houden.  

 

 

4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers  

 

In september 2010 heeft het LLZ meegedaan aan het belevingsonderzoek ‘Beroepstrots en 

Regeldruk’. Dit is uitgevoerd met behulp van de InternetSpiegel, een instrument van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken voor organisaties met een publieke taak. In het onderzoek 

kunnen medewerkers aangeven hoe zij beroepstrots ervaren, hoe zij omgaan met 

administratieve lasten, etc. Acties die hieruit voortvloeien, worden in 2011 ontwikkeld en 

uitgevoerd. 

 

Personeelsbeleid 

Meer doen met minder mensen, dat is de taak waar ’t Lange Land Ziekenhuis zich voor gesteld 

ziet. In 2010 is veel gedaan om hieraan uitvoering te geven. Naast de nieuwe topstructuur, die 

in 2011 werd ingevoerd, is er een analyse gemaakt met behulp van het instrument Zorgformat.  

Daarbij is gekeken wat de zorgzwaarte is en hoeveel en welke functies nodig zijn om de zorg 

met behoud van kwaliteit te kunnen leveren. De uitkomsten van deze analyse zijn gebruikt als 

input voor de begroting voor 2011 en gaat in 2011 leiden tot een andere samenstelling van een 

aantal afdelingen in zorgcluster twee. 

 

Het personeelsbeleid van het LLZ heeft in 2010 ook in het teken gestaan van de groeiende 

samenwerking in de coöperatie. Daarnaast betekende dit voor de drie overige 

samenwerkingspartners de implementatie van een nieuw personeelsinformatiesysteem. Het 

LLZ zal later overgaan tot dit zelfde systeem (AFAS PROFIT). De groeiende samenwerking 

vraagt ook op P&O gebied gemeenschappelijke beleid en uitgangspunten. In 2011 wordt dit 

verder uitgewerkt in het P&O jaarplan 2011 van de coöperatie.  

 

In 2010 is het IC netwerk opgericht. Voornaamste doel van het IC netwerk is om het IC level in 

de coöperatie als geheel te verhogen. Gelijktijdig richt het zich op het verbeteren van de 

arbeidsmarkt voor IC verpleegkundigen en intensivisten. Enerzijds is het aantrekkelijk om te 

werken in een coöperatiebrede IC netwerk en anderzijds is er sprake van de uitwisseling van IC 

verpleegkundigen. 

 

Lange Land Academie 

In 2009 is de Lange Land Academie (LLA) gestart. Het idee achter de LLA is om een 

cultuurveranderingtraject te beginnen voor het gehele ziekenhuis. Tijdens de looptijd hebben we 



 
 

Jaardocument 2010 - 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer 
 

31 

last gehad van een aantal ingewikkelde technische uitvoeringsaspecten. Bovendien ontbrak er 

voldoende draagvlak in het ziekenhuis om een cultuurverandering in te zetten. Deze beide 

ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de LLA ziekenhuisbreed onvoldoende geslaagd is. 

Tegelijk moet worden gezien dat bij andere afdelingen met plezier en succes een goed lopend 

traject is opgezet en draait. 

 

 

 
Figuur 1: Aantal medewerkers per leeftijdcategorie 

 

Tijdens een PGGM-bijeenkomst zijn medewerkers geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op 

het gebied van pensioen. Voor leidinggevenden zijn bijeenkomsten over ziekteverzuim 

georganiseerd.  

 

Onderwijs en investeringen in verpleegkundigen is een belangrijk aandachtspunt van het LLZ. 

De eerste leerlingen van de Topopleiding Verpleegkundige zijn in september 2009 met hun 

opleiding gestart en zijn in 2010 aan hun praktijkperiode begonnen. De Topopleiding heeft in 

2010 steeds meer vorm gekregen en ondanks de financiële situatie van het LLZ blijft de 

instroom aan leerlingen in 2010 en 2011 op hetzelfde niveau. 

Wanneer het Lange Land Ziekenhuis ook in de toekomst op voldoende goed opgeleid 

personeel wil rekenen heeft het opleiden van eigen leerlingen hoge prioriteit. Om een kwalitatief 

goede opleiding te waarborgen is een goed leerklimaat een vereiste.  

Al geruime tijd wordt er, zowel van de kant van de verpleegafdelingen als van afdeling 

Opleiding, gekeken naar mogelijkheden om het leerklimaat op de werkvloer te verbeteren. 

Hiervoor zijn in 2010 diverse maatregelen doorgevoerd zoals een introductieprogramma voor 

leerlingen en het opstarten van een werkgroep leerklimaat. 

 

In de cijfers over 2010 (zie bijlage) zien we een stijging van het personeelsverloop. Dit is vooral 

te wijten aan het feit dat in de eerste helft van 2010 vacatures vooralsnog niet zijn ingevuld en 

daarna in grote getale wel. De financiële situatie van het LLZ heeft er toe geleid dat in het 

laatste kwartaal een vacaturemaatregel is genomen. Dit te samen met het vertrek van een 

aantal leidinggevenden heeft de fluctuaties in het personeelsbestand veroorzaakt. 
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Figuur 2: Aantal vacatures 

  

Voor wat betreft verzuim geldt dat we in 2010 ten opzichte van 2009 een stijging zien van 4,68 

% naar 4,93% (exclusief zwangerschapsverlof). Factoren die van invloed zijn geweest op deze 

stijging kunnen te maken hebben met een groter verloop (in- en uitstroom personeel) en dan 

met name op het leidinggevende niveau. Ziekteverzuim zal in 2011 een belangrijk 

aandachtspunt vormen, aangezien het verzuim nu twee jaren achter elkaar is gestegen. Zo zal 

er in trainingen voor leidinggevenden meer aandacht worden geschonken aan het voeren van 

verzuimgesprekken. De themabijeenkomsten voor leidinggevenden zullen worden voortgezet. 

 

 

 
Figuur 3: Verzuimpercentages inclusief en exclusief zwangerschappen 
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Figuur 4: Percentage ziektesverzuim naar leeftijdscategorie 

 

Arbozorg 

In 2010 is de arbo-coördinator met pensioen gegaan. Er wordt binnen de coöperatie gezocht 

naar mogelijkheden om deze functie met verschillende ziekenhuizen te delen. De arbo-functie 

wordt gedurende dit proces tijdelijk waargenomen. Tevens is het arbobeleidsplan opgesteld 

2011-2014. Dit plan is vooraf voorgelegd aan de OR. Het formele adviestraject wordt in 2011 

afgerond. 

 

Meldingen agressie- en/of geweldsincidenten 

In 2010 zijn 20 agressie- en/of geweldsincidenten gemeld. De aanleiding hiervoor is divers. 

Drugsgebruik (3x), klachten en irritaties (7x), wachttijd (4x) en ziektebeeldgerelateerd (2x). In 4 

gevallen was de aanleiding niet duidelijk. In één geval was medische behandeling noodzakelijk. 

Een tweetal medewerkers heeft aangegeven dat zij nazorg wilden.  

 
Verlenging sociaal plan 
Het bestaande sociaal plan LLZ (met een looptijd tot 1 januari 2011) is verlengd tot 1 januari 
2012. Ondertussen wordt met de vakbonden gesproken om te komen tot één sociaal plan voor 
de coöperatie van ziekenhuizen. De verwachting is dat dit halverwege 2011 zal zijn afgerond.  
 
Zoetermeerbanen 
Zoetermeerbanen zijn in 2010 in het LLZ geïntroduceerd. Momenteel zijn op drie plekken in het 
LLZ zoetermeerbanen gecreëerd. Zoetermeerbanen zijn additionele werkzaamheden in ons 
ziekenhuis waarbij reguliere werkzaamheden of banen niet mogen worden verdrongen. De OR 
ziet mede toe op de uitvoering hiervan.  
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 4.5. Samenstelling Raad van Bestuur 2010  
 

De heer P.M. Ansems, voorzitter (1953) 

Bedrijfskundige (Interfaculteit Bedrijfskunde, Delft, 1980) 

  

Portefeuille: 

 strategisch beleid en externe vertegenwoordiging; 

 verkoop- en marketingbeleid; 

 financieel beleid en beheer (financiering, budgettering, administratie, rapportage, 

treasury); 

 bouw-, huisvestings-, hotel- en facilitair beleid (investeringen in vastgoed, technische 

infrastructuur en overige inventarissen); 

 personeels- arbeidsmarkt- en organisatiebeleid. 

  

Nevenfuncties (niet bezoldigd) 

Directeur BV Beheer Registergoederen Algemeen Ziekenhuis Zoetermeer 

Bestuurder Stichting Huisartsen Laboratorium  

Directeur Lange Land Holding BV 

Directeur Lange Land Kliniek BV 

Statutair voorzitter Samenwerkende Ziekenhuizen West-Nederland Coöperatief U.A. 

Andere maatschappelijke functies (niet bezoldigd) 

Lid bestuur Stichting Centrum voor Kunst en Cultuur, Zoetermeer 

  

De heer H. Stokvis, medisch lid (1956) 

Artsenexamen te Leiden 1982, registratie als internist in 1987, MBA Warwick University 

Business School UK, 1997 

  

Portefeuille: 

 patiëntenzorgbeleid (medisch en verpleegkundig) en de interne en externe 

samenwerking daarin;  

 kwaliteitsbeleid (kwaliteitssystemen, MIP en VIM, klachten en claims, borging, hygiëne, 

kwaliteitsindicatoren en de externe verantwoording daarover);  

 medisch technologie beleid (investeringen medische inventaris);  

 ICT- en datasecuritybeleid (investeringen in ICT). 

  

Nevenfuncties (niet bezoldigd) 

Directeur Lange Land Holding BV 

Directeur Lange Land Kliniek BV 

Bestuurder Stichting Huisartsen Laboratorium  

Lid van de Raad van Toezicht van de AHZ (Apotheek Haagse Ziekenhuizen) 

Andere maatschappelijke functies (niet bezoldigd) 

Bestuurslid Pneumokokken Stichting 

Bestuurslid Stichting Rainforest Medical 
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4.6. Samenstelling Raad van Toezicht  
 

  

Lid 

sinds 

Aftredend zonder 

herbenoeming 

(max. zittingduur 

van 2x4 jaar) 

uiterlijk op: 

 

 

Aandachtsgebied 

 

Aanwezig bij 

vergaderingen 

Raad van Toezicht 

Mevrouw J.P. Rijsdijk  

voorzitter  

2008 01-01-2012 Werkgevers- 

aspecten, ICT 

Alle 

De heer Th.M.M.H. de By, 

vice-voorzitter 

2002 12-03-2010 Werkgevers- 

aspecten, ICT 

8 vergaderingen 

(niet op 3 nov.) 

De heer H.H. Meppelder 2004 27-05-2012 Innovatie en onder-

nemen, Medisch 

7 vergaderingen 

(niet op 7 okt. en 

14 dec.) 

De heer J.G. Breit 2007 08-02-2015 Financiën, 

Innovatie en 

ondernemen 

Alle  

De heer P.M. Wormer 2007 08-02-2015 Medisch, Kwaliteit/ 

klant/patiënt 

Alle  

De heer G. van der Houwen 2007 05-07-2015 Kwaliteit/ klant/ 

patiënt, Personeel 

8 vergaderingen 

(behalve 20 mei) 

De heer H. Jagersma 2009 25-06-2013 

(Afgetreden: 

1 juli 2011) 

Bouw, Personeel 7 vergaderingen 

(niet op 1 april en 3 

nov.) 

Mevrouw M.A.M. Lablans 2009 27-08-2013 Financiën, Bouw 7 vergaderingen 

(niet op 7 okt. en 3 

nov.) 

 

De Raad van Toezicht vergaderde in 2010 negen maal (1 april, 29 april, 20 mei, 23 juni, 16 

september, 7 oktober, 3 november, 30 november en 14 december), waarvan twee besloten (29 

april en 30 november). Bij alle vergaderingen was het statutaire quorum aanwezig. 

 

Mevrouw J.P. Rijsdijk (1956) - voorzitter vanaf 01.06.2008 

Studie economie afgerond in 1979  

 

Betaalde functie 

Voorzitter Raad van Advies XS4all 

Voorzitter Raad van Toezicht Fare Share Fund Triodos Bank 

Lid Extern Audit Comité Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Lid Raad van Toezicht Hogere Hotelschool Den Haag  

Onbetaalde nevenfuncties  

Voorzitter bestuur Stichting management studies van VNO/NCW 

Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum voor Volkenkunde 

Andere maatschappelijke functies 

Lid comité van aanbeveling Net4Kids 

Lid Sociaal-Economische Kring VNO-NCW 

Lid Comité van Aanbeveling Beauforthuis 
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De heer Th.M.M.H. de By (1951) - vice-voorzitter (tot mei 2010) 

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

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

Ziekenhuiswetenschappen (1979). 

 

Betaalde functie  

Algemeen directeur Stichting Bio Implant Services (BIS) te Leiden tot 1 juni 2010  

De stichting is internationaal werkzaam op het gebied van orgaan (weefsel) transplantaties.  

Andere maatschappelijke functies  

Consultant Stiftung Europäische Gewebebanken, Berlijn (betaald) 

Consultant Axiomed Inc. Biothechnologie, USA (betaald) 

Consultant Tissuelab SpA, Barga, Lucca (betaald) 

 

De heer H.H. Meppelder (1953) 

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

1996), Executieve MBA/MBI (RSM 1999), MCDM (Nibra 2006) 

 

Betaalde functies 

Directeur Zorg bij Connexxion Ambulancezorg 

Operationeel Regionaal Geneeskundig Functionaris, GHOR Zeeland 

Andere maatschappelijke functies 

Bestuursvoorzitter Stichting 'Kenniscentrum SMH Zeeland' 

 

De heer J.G. Breit (1949) 

M.o. Economie 

 

Betaalde functie 

Beleidsadviseur Zorg bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag 

 

De heer P.M. Wormer (1958) 

Studie geneeskunde (1985) 

Huisartsenopleiding (1987) 

Executive MBA, Rotterdam School of Management/Erasmus Universiteit (2005) 

 

Betaalde functies 

Zelfstandig management consultant 

Betaalde nevenfuncties 

Vice voorzitter Raad van Toezicht Rijnlands Revalidatie Centrum te Leiden, lid, sedert 2009 

Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Vrije Scholen Zuid west Nederland, voorzitter, sedert 

2009 
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De heer G. van der Houwen (1964) vice-voorzitter (vanaf mei 2010) 

Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam 

Psychologie, Universiteit Leiden 

 

Betaalde functie 

Partner adviesbureau De Consiglieri 

Algemeen directeur NIVE 

Secretaris Koning Willem I Stichting 

Aandeelhouder Straksstrak BV 

Docent Haagse Hogeschool 

Nevenfunctie 

Voorzitter MKB Den Haag 

Lid van de Raad van Advies InHolland 

Lid jury Zilveren Ooievaar 

 

De heer H. Jagersma (1957) 

Internationale economie te Tilburg (KUB) afgerond in 1987 

 

Betaalde functie 

Directie voorzitter Syntrus Achmea Vastgoed 

Onbetaalde nevenfuncties 

Voorzitter Raad van Commissarissen ADO Den Haag N.V. 

Lid Raad van Toezicht Vaslock  

Raad van Aanbeveling Provada 

Bestuurslid IVBN 

Bestuurslid Stichting Mare 

 

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) 

 

Betaalde functie 

Adjunct-directeur Rabobank Nederland (tot 01 juni 2011) 

Directeur Bedrijfsmanagement Rabobank Regio Schiphol (vanaf 01 juni 2011) 
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5.1 Jaarrekening 2010 

5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 dec 2010 (na resultaatbestemming) 

 

Ref. 31-dec-10 31-dec-09 

  

€ € 

ACTIVA 

   

    

    Vaste activa 

   

    Immateriële vaste activa  1 0 2.230.986 

Materiële vaste activa  2 62.623.746 56.854.201 

Financiële vaste activa  3   230.079 

Totaal vaste activa 

 

62.623.746 59.315.266 

    Vlottende activa 

   

    Voorraden 4 175.058 210.119 

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 8.666.882 5.999.162 

Vorderingen en overlopende activa 6 24.250.408 27.850.405 

Liquide middelen 9 33.893 8.665 

Totaal vlottende activa 

 

33.126.241 34.068.351 

    Totaal activa 

 

95.749.987 93.383.617 

    

    

 

Ref. 31-dec-10 31-dec-09 

PASSIVA 

 

€ € 

    

    Eigen vermogen 10 

  Kapitaal 

 

45 45 

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 

 

9.947.738 9.916.207 

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 

 

22.689 22.689 

Totaal eigen vermogen 

 

9.970.472 9.938.941 

    Voorzieningen 11 864.346 85.000 

    Langlopende schulden 12 36.086.244 40.156.424 

    Kortlopende schulden 

   Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 10.017.220 5.278.614 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 38.811.705 37.924.638 

    Totaal passiva 

 

95.749.987 93.383.617 
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5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 

 
Ref. 2010 2009 

  
€ € 

    BEDRIJFSOPBRENGSTEN 
   

    Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 46.565.608 42.307.288 

 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) 
   

    Omzet DBC B-segment 17 22.619.902 21.600.127 

    Subsidies 18 494.765 300.272 

    Overige bedrijfsopbrengsten 19 6.930.005 3.441.315 

  
    

Som der bedrijfsopbrengsten 
 

76.610.281 67.649.002 

    

    BEDRIJFSLASTEN 
   

    Personeelskosten 20 43.182.432 38.993.714 

    Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 9.082.483 5.380.299 

    

    Overige bedrijfskosten 23 22.374.425 20.783.221 

  
    

Som der bedrijfslasten 
 

74.639.340 65.157.234 

    BEDRIJFSRESULTAAT 
 

1.970.941 2.491.768 

    Financiële baten en lasten 24 -1.939.410 -2.192.443 

  
    

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 
 

31.531 299.325 

    

  
    

RESULTAAT BOEKJAAR 
 

31.531 299.325 

    

    RESULTAATBESTEMMING 
   

    Het resultaat is als volgt verdeeld: 
 

2010 2009 

  
€ € 

Toevoeging/(onttrekking): 
   Reserve aanvaardbare kosten 
 

31.531 299.325 

    

  
31.531 299.325 
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5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010 

 
Ref.   2010   2009 

  
€ € € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
     

      Bedrijfsresultaat 
  

1.970.940 
 

2.491.768 

      Aanpassingen voor: 
     - afschrijvingen 
 

9.082.483 
 

5.393.475 
 - mutaties voorzieningen 

 
779.346 

 
3.638.680 

 

   
9.861.829 

 
9.032.155 

      Veranderingen in vlottende middelen: 
     - voorraden 
 

35.061 
 

16.626 
 - mutatie onderhanden projecten DBC's 

 
-2.667.720 

 
-1.432.638 

 - vorderingen 
 

3.599.997 
 

-1.413.134 
 

- kortlopende schulden aan 
kredietinstellingen 

 
4.602.576 

 
3.233.346 

 - vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -
overschot 

 
4.738.606 

 
3.266.884 

 - kortlopende schulden (excl. schulden 
aan kredietinstellingen) 

 
-3.715.510 

 
800.854 

 

   
6.593.010 

 
4.471.938 

   
  

 
  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

  
18.425.779 

 
15.995.861 

      Betaalde interest 

 
-1.939.410 

 
-2.192.443 

 

   
-1.939.410 

 
-2.192.443 

      Totaal kasstroom uit operationele 
activiteiten 

  
16.486.369 

 
13.803.418 

      Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
     

      Investeringen materiële vaste activa 

 
-12.390.962 

 
-12.564.202 

 Desinvesteringen materiële vaste activa 

 
0 

 
349.483 

 

      Totaal kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

  
-12.390.962 

 
-12.214.719 

      Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
     

      Nieuw opgenomen leningen 

 
0 

 
2.200.000 

 Aflossing langlopende schulden 

 
-4.070.180 

 
-3.832.877 

 

      Totaal kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 

  
-4.070.180 

 
-1.632.877 

      Mutatie geldmiddelen 
  

25.227 
 

-44.178 

Er is gebruik gemaakt van de indirecte  methode. 
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 

Algemene toelichting met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten 

Het jaar 2010 is afgesloten met een klein resultaat van circa € 30.000. Het operationele 

resultaat 2010 bedraagt echter 3,9 mln negatief. Deze ontwikkeling heeft zich in de eerste helft 

van 2011 voortgezet.  

Daarnaast dreigde er in 2011 een liquiditeitstekort te ontstaan doordat investeringen doorliepen 

zonder dat daar additionele investeringsfaciliteiten van de bank tegenover stonden. Momenteel 

zet het LLZ in op het verder temporiseren van investeringen, het sneller sluiten van DBC’s en 

het sneller innen van debiteuren. De liquiditeitsprognose voor 2011 en 2012 is daardoor 

verbeterd en zal verder verbeteren door recente afspraken met de zorgverzekeraars en de drie 

andere Coöperatie ziekenhuizen Bronovo, het Groene Hart Ziekenhuis en Medisch Centrum 

Haaglanden. 

Naar aanleiding van de resultaatontwikkeling is vanaf april 2011 besloten tot ingrijpende 

maatregelen voor de korte en langere termijn.  

 

Maatregelen voor korte termijn: 

In 2011 wordt ingezet op het verhogen van de omzet door het wegwerken van wachtlijsten 

(onder meer door het houden van extra poli’s) en het terugbrengen van het onderhanden werk, 

terwijl er een extra taakstelling voor de beheersing van de kosten van kracht is.  

 

Maatregelen voor de lange termijn: 

Het is duidelijk geworden dat de toekomst van het brede LLZ-portfolio niet meer zelfstandig als 

LLZ gewaarborgd kan worden en dat nog ingrijpender maatregelen nodig zijn. Inbedding van 

het LLZ in een grotere organisatie geniet de voorkeur om schaalvoordelen te kunnen 

verwerven, toegang tot kennis en middelen te borgen, ook in de back-office.  

Na het verslagjaar zijn daarom verstrekkende conclusies getrokken en besluiten genomen die 

de continuïteit van het LLZ moeten waarborgen. LLZ heeft de hulp van de Coöperatie (MCH, 

GHZ en Bronovo) ingeroepen. De Coöperatie heeft een doorlichting van de huidige activiteiten 

van het ziekenhuis uitgevoerd. Vervolgens is een interim-bestuurder aangesteld om de 

doorlichting te vertalen naar een nieuw profiel waarin het verbeteren van kwaliteit, 

toegankelijkheid en betaalbaarheid tot uitdrukking komt.  

In juni 2011 zijn de plannen van het nieuwe profiel van het ziekenhuis gepresenteerd. 

Belangrijke veranderingen ten opzichte van de huidige activiteiten zijn het omvormen van de 

SEH en IC tot een acute zorgafdeling en reductie van het aantal bedden door het stoppen met 

het verlenen van complexe zorg, het verkorten van de ligduur en het verhogen van de 

bedbezetting. Verder zullen ondersteunende taken met de coöperatieziekenhuizen verder 

worden vormgegeven. Deze ontwikkelingen moeten vanaf 2012 leiden tot een positief resultaat.  
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Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in de jaarrekening 2010 geen voorziening voor 

reorganisatiekosten is getroffen omdat de verslaggevingsregels ter zake (vanuit het matching-

principe) hiervoor geen ruimte bieden.  

 

 
Stand van zaken bij het vaststellen van de jaarrekening 2010: 

De volgende voorwaarden zijn belangrijk voor de continuïteit van het LLZ: 

1. De Coöperatie heeft naar het LLZ de intentie uitgesproken het LLZ over te nemen als 

onderhandelingen met externe stakeholders tot een bevredigend resultaat leiden en 

toestemming daarvoor wordt verkregen vanuit de instanties die daartoe bevoegd zijn. Daarbij 

wordt het weerstandsvermogen van het LLZ versterkt met een achtergestelde lening door de 

Coöperatie ziekenhuizen van minimaal € 1,5 mln. Deze intentie is vastgelegd in een brief 

gedateerd 20 september 2011 en getekend door de voorzitters van de Raden van Bestuur van 

de drie ziekenhuizen.  

 

2. Het ziekenhuis heeft  gesprekken gestart met de gemeente Zoetermeer, de verzekeraars en 

de huisbankier over het toekomstig profiel van het ziekenhuis en de te stellen voorwaarden.  

a. De gemeente is verzocht tot kwijtschelding van aflossing en rente ter hoogte van 1,5 mln en 

verhoging van de borgstelling met 4 mln. 

b. De zorgverzekeraars hebben het LLZ vier weken extra uitstel van 

terugbetalingsverplichtingen en opschorting van de terugvorderingen toegezegd. In die tijd vindt 

tussen het LLZ en de zorgverzekeraars de uitwerking plaats van de definitieve 

afbetalingsregeling (bij voorkeur over twee jaar) van de nog in de tarieven te verrekenen 

bedragen 2009 en 2010. De zorgverzekeraars stemmen in met het gewijzigde profiel. 

c. De huisbankier stelt als belangrijke voorwaarden dat: 

- het LLZ met alle lusten en lasten door de drie coöperatieziekenhuizen wordt overgenomen; 

- meer inzicht geboden wordt in de financieringsbehoefte van het LLZ; 

- uit de juridische structuur blijkt dat de drie coöperatieziekenhuizen eigenaar zijn van het LLZ. 

3. De Coöperatie heeft het voornemen op korte termijn een concentratiemelding voor alle 

partners aan de NMA ter beoordeling en goedkeuring voor te leggen. Daartoe ligt een ontwerp 

’Letter of Intent’ ter beoordeling voor. Hierdoor kan het LLZ blijven werken aan een optimaal 

zorgaanbod volgens het eerder beschreven profiel.  

 

Conclusie: 

Het eigen vermogen ultimo 2010 bedraagt 10 mln. Dit is het eigen vermogen inclusief de 

herwaarderingsreserve inzake de grond ad 3,6 mln. Het eigen vermogen exclusief 

herwaardering bedraagt 6,3 mln. Met de getroffen maatregelen op korte en lange termijn, de 

intentie van Coöperatie en de gemaakte afspraken met de stakeholders gemeente, 

verzekeraars en huisbankier keert het LLZ de negatieve ontwikkeling en zijn de verwachtingen 

voor de jaren 2012 en verder zodanig dat de waardering op basis van going concern 

gerechtvaardigd is. 
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5.1.4.1 Algemeen        

        

Groepverhoudingen        

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

deze groep staat de Stichting 't Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer. De jaarrekening van de 

Stichting 't Lange Land Ziekenhuis is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de 

Stichting 't Lange Land Ziekenhuis. 

 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

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

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

de Jaarverslaggeving.        

        

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 

voorgaand jaar. 

  

Consolidatie 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen stichtingen en vennootschappen die 

tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen: 

 Stichting ’t Lange Land ziekenhuis 

 Stichting Beheer Register Goederen algemeen Ziekenhuis Zoetermeer 

 Stichting de Dotter 

 De Lange Land Stichting 

 Stichting Zorg Bij Uitstek 

 De Dotter 2003 BV 

 De Lange Land Huidkliniek BV 

 Lange Land Holding BV 

 Lange Land Kliniek BV 

 Dialyse Centrum Zoetermeer B.V. 

 Beheer investeringsgoederen zorgvoorzieningen Zoetermeer BV 

Deze rechtspersonen zijn alle gevestigd in Zoetermeer. Op pagina 12 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.  

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

buiten de consolidatie gebleven        

        

Verbonden rechtspersonen 

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de 

deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt 

als verbonden partij. 

Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is 

ook 't Lange Land Ziekenhuis aan te merken als verbonden partij. 
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

  

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 

 

Activa en passiva 

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.   

        

Immateriële en materiële vaste activa 

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

vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 

waardeverminderingen. 

 

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de 

verwachte gebruiksduur van het vast actief.    

        

Financiële vaste activa 

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; voor deelnemingen waarvan 

onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 

uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de 

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

nihil gewaardeerd. 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.        

 

Voorraden 

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. 

        

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde 

van de gesloten DBC's.  De openstaande DBC's worden deze gewaardeerd op 50% 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 het onderhanden 

werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. 

 

Vorderingen 

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

de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.  
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Liquide middelen 

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

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

        

Voorzieningen (algemeen) 

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. 

 

 

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

 

Algemeen 

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. 

 

Pensioenen 

Het LLZ heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat 

afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het 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. Het LLZ heeft daarom de pensioenregeling 

verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en 

met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 
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5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 

ACTIVA   

 
  

1. Immateriële vaste activa   

 
  

De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09 

 
€ € 

 
  

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 2.230.986 

Totaal immateriële vaste activa 0 2.230.986 

 
  

Het verloop van de immateriële activa 
in het verslagjaar is als volgt weer te 
geven: 2010 2009 

 
€ € 

 
  

Boekwaarde per 1 januari  2.230.986 2.333.941 

Bij: investeringen 0 0 

Bij: herwaarderingen 0 0 

Af: afschrijvingen 102.955 102.955 

Af: extra afschrijvingen immateriële 
vaste activa 2.128.031 0 

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 

Af: terugname geheel afgeschreven 
activa 0 0 

Af: desinvesteringen 0 0 

 
  

Boekwaarde per 31 december 0 2.230.986 

 
  

Aanschafwaarde 4.118.202 4.118.202 

Cumulatieve herwaarderingen 0 0 

Cumulatieve afschrijvingen 4.118.202 1.887.216 

 
  

 
  

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 verslaggevingsvoorschriften 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. 

 
  

2. Materiële vaste activa   

 
  

De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09 

 
€ € 

 
  

Bedrijfsgebouwen en terreinen 44.642.941 36.676.823 

Machines en installaties 0 0 

Andere vaste bedrijfsmiddelen, 
technische en administratieve uitrusting 16.591.825 15.146.498 

 
  



 
 

Jaardocument 2010 - 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer 
 

47 

Materiële vaste bedrijfsactiva in 
uitvoering en vooruitbetalingen op 
materiële vaste activa 1.388.979 5.030.880 

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare 
materiële activa 0 0 

 
  

Totaal materiële vaste activa 62.623.746 56.854.201 

 
  

Het verloop van de materiële activa in 
het verslagjaar is als volgt weer te 
geven: 31-dec-10 31-dec-09 

 
€ € 

 
  

Boekwaarde per 1 januari  56.854.201 49.699.924 

Bij: investeringen 12.621.042 8.925.522 

Bij: herwaarderingen grond 0 3.638.680 

Af: afschrijvingen 6.851.497 5.060.442 

Af: extra afschrijvingen immateriële 
vaste activa 0 0 

Af: terugname afgeschreven activa 0 349.483 

Af: desinvesteringen 0 0 

 
  

Boekwaarde per 31 december 62.623.746 56.854.201 

 
  

Aanschafwaarde 102.228.227 92.749.901 

Cumulatieve herwaarderingen 3.638.680 3.638.680 

Cumulatieve afschrijvingen 43.243.161 39.534.380 

 
  

Toelichting:       
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-
meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de DHAZ-gefinancierde vaste 
activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn 
overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. 

 
  

3. Financiële vaste activa   

 
  

De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09 

 
€ € 

 
  

Overige vorderingen 0 230.079 

 
  

Totaal financiële vaste activa  0 230.079 

 
  

Het verloop van de financiële vaste 
activa is als volgt:    

 
€ € 

 
  

Boekwaarde per 1 januari 2010 230.079 0 

 
  

Af: Afschrijving -230.079 0 

 
  

Boekwaarde per 31 december 2010 0 0 
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Toelichting:       
De financiële vaste activa hebben betrekking op de aanloopverliezen van 1988 en 1989 in verband met 
de oprichting en bouw van 't Lange Land Ziekenhuis. In een periode van drie jaar zijn deze 
aanloopverliezen ten laste van de exploitatie gebracht. 

 Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: 

      

Naam en rechtsvorm en 
woonplaats rechtspersoon Kernactiviteit 

Verschaft 
kapitaal 

Kapitaal-
belang 
 (in %) 

Eigen 
vermogen 
31-12-2009 

Resultaat 
 2010 

    
€ € 

Rechtstreekse 
kapitaalbelangen >= 20%: 

     Beheer Investeringsgoederen  
BV Geen 18.151 100% -3.152 -150 

De Dotter BV Geen 18.000 100% -2.573 -176 

De Lange Land Huidkliniek 
BV 

Dermatologische 
Zorg 9.180 51% 18.000 172.793 

De Lange Land Holding BV Houdstermij 18.000 100% 18.000 0 

De Lange Land Kliniek BV Niet verzekerde Zorg 18.000 100% -7.123 -6.875 

Dialyse BV Dialyse Zorg 9.000 50% 18.000 0 

 

     Zeggenschapsbelangen: Volledig 
    

Stichting Beheer Register 
Goederen 

Economische 
Eigendom 
Onroerend Goed 0 0% 781.436 -464.434 

Stichting de Dotter 2003 Houdstermij 0 0% 18.000 0 

Stichting de Lange Land Houdstermij 0 0% 0 0 

Stichting Zorg Bij Uitstek ZBC 0 0% 0 56.059 

      Alle rechtspersonen zijn 
gevestigd te Zoetermeer. 

     

 
  

4. Voorraden    

 
  

De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09 

 
€ € 

 
  

Voorraad Hoofdmagazijn 84.021 102.134 

Voorraad magazijn CSA 59.693 60.968 

Voorraad op afdelingen 31.345 47.017 

Totaal voorraden 175.058 210.119 

 
  

Toelichting:       
Er is geen voorziening voor incourantheid van de voorraden getroffen. 
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5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 

 
  

De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09 

 
€ € 

 
  

Onderhanden projecten DBC's  
A-segment 10.211.868 8.879.011 

Onderhanden projecten DBC's  
B-segment 6.679.273 4.984.744 

Onderhanden werk Specialisten 
honoraria in loondienst 221.609 0 

Af: ontvangen voorschotten -8.445.867 -7.864.593 

 
  

 
  

 
  

Totaal onderhanden projecten 8.666.882 5.999.162 

 
  

Toelichting 
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 2010.De gesloten DBC's worden gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde. 
De openstaande DBC's worden gewaardeerd op 50 % van de opbrengstwaarde. 

 
  

6. Vorderingen en overlopende activa 

 
  

De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09 

 
€ € 

 
  

Vorderingen op debiteuren 19.419.387 27.328.513 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0 

Vorderingen op participanten en 
maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen 844.599 0 

Overige vorderingen:   

Specialisten ( inc onderhanden werk ) 3.483.362 0 

Vooruitbetaalde bedragen 380.635 358.891 

Nog te ontvangen bedragen 122.424 163.001 

 
  

Totaal vorderingen en overlopende activa 24.250.408 27.850.405 

 
  

Toelichting: 
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 779.847,14 
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7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van 
financieringsoverschot 

      

 
t/m 2007 2008 2009 2010 totaal 

 
€ € € € € 

 

     Saldo per 1 januari -3.349.653 6.453.598 -8.382.559 
 

-5.278.614 

      

Financieringsverschil boekjaar 

   
-1.873.775 -1.873.775 

Correcties voorgaande jaren 0 0 239.114 
 

239.114 

Betalingen/ontvangsten 3.349.653 -6.453.598 0   -3.103.945 

Subtotaal mutatie boekjaar 3.349.653 -6.453.598 239.114 -1.873.775 -4.738.606 

           

Saldo per 31 december 0 0 -8.143.445 -1.873.775 -10.017.220 

      Stadium van vaststelling (per 
erkenning): 

      c c c a 
  

      

     a= interne berekening 

     b= overeenstemming met 
zorgverzekeraars 

     c= definitieve vaststelling NZa 

     

      

 
  

Specificatie financieringsverschil in 
het boekjaar 2010 2009 

 
€ € 

 
  

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 46.326.495 42.307.288 

 
  

 
  

Vergoedingen ter dekking van het 
wettelijk budget:   

 
  

Opbrengsten DBC A-segment inclusief 
toeslagen 38.984.060 41.980.621 

Honoraria-opbrengsten voor specialisten 
in loondienst 531.966 526.987 

Mutatie onderhanden werk honoraria 
voor specialisten in loondienst 0 0 

Overige opbrengsten 7.351.387 6.606.290 

Nog te factureren DBC A-segment 0 0 

Mutatie onderhanden werk DBC  
A-segment 1.332.857 1.575.949 

Afrekening overfinanciering 0 0 

 
  

Totaal financieringsverschil -1.873.775 -8.382.559 
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9. Liquide middelen 

 
  

De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09 

 
€ € 

 
  

Bankrekeningen 33.572 6.460 

Kassen 320 2.205 

 
  

Totaal liquide middelen 33.893 8.665 

 
  

Toelichting: 
De liquide middelen zijn gewaardeerd 
tegen de nominale waarde en staan 
geheel ter beschikking van de entiteit.   

 
  

 
  

 

10. Eigen vermogen 

     Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 0-jan-00 0-jan-00 

   
€ € 

     Kapitaal 
  

45 45 

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 9.947.738 9.916.396 

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 22.689 22.689 

Totaal eigen vermogen 
 

9.970.472 9.939.130 

     Kapitaal 
    

 
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2010 bestemming mutaties 31-dec-2010 

 
€ € € € 

     Kapitaal  45 0 0 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-2010 bestemming mutaties 31-dec-2010 

 
€ € € € 

Reserve aanvaardbare kosten: 4.940.820 31.531 0 4.972.351 

Bestemmingsreserves: 
   Egalisatiereserve 1.336.896 0 189 1.336.707 

Herwaarderingsreserve: 3.638.680 0 0 3.638.680 

Grond 
    

     Totaal collectief gefinancierd gebonden 
vermogen 9.916.396 31.531 189 9.947.738 

     Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 
 

 
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 
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Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2010 bestemming mutaties 31-dec-2010 

 
€ € € € 

Algemene reserves: 
    Stichting 't Lange Land Ziekenhuis 22.689 0 0 22.689 

     Totaal niet-collectief gefinancierd vrij 
vermogen 22.689 0 0 22.689 

     

 
16 

   

      

11. Voorzieningen 

 
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2010     31-dec-2010 

 
€ € € € 

     Jubilea 85.000 141.003 24.085 201.918 

Persoonlijk Levensfase Budget 0 662.428 0 662.428 

     Totaal voorzieningen 85.000 803.431 24.085 864.346 

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

    
31-dec-2010 

     Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 25.000 

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 839.346 

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 
  

662.428 

 
  

 
  

Toelichting per categorie voorziening: 
 
Voorziening Jubilea 
De voorziening Jubilea is een voorziening bestemd om de toekomstige gratificaties in het kader van de 
jubilea te financieren. 
 
Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget 
De voorziening Persoonlijk levensfase Budget betreft de  kontante waarde van de opgebouwde rechten 
per 31-12-2010 van de werknemers in het kader van de opbouw vakantie-uren. Deze uren kunnen aan 
het einde van de loopbaan worden opgenomen. 
 
Als rekenrente is 5 % gehanteerd. 
De voorziening PLB is gevormd voor toekomstige verplichtingen in het kader van het Persoonlijke 
Levensfase Budget. 
Enerzijds voor de opgebouwde verlofrechten in 2010 ( ruim euro 1.200.000 ) en anderzijds in verband 
met de overgangsregeling voor medewerkers in de leeftijdscategorie van 45-50 jaar die aanspraak 
kunnen doen op een eenmalige storting van 200 extra uren in het kader van het Persoonlijke 
Levensfase Budget 
( ruim Euro 1.000.000 ). 

 
  

12. Langlopende schulden 

 
  

De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09 

 
€ € 
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Schulden aan kredietinstellingen 36.086.244 40.156.424 

Overige langlopende schulden 0 0 

 
  

Totaal langlopende schulden 36.086.244 40.156.424 

 
  

 

Het verloop is als volgt weer te geven: 2010 2009 

 
€ € 

 
  

Stand per 1 januari  43.989.202 45.353.073 

Bij: nieuwe leningen  0 2.200.000 

Af: aflossingen  4.034.696 3.563.772 

 
  

Stand per 31 december   39.954.506 43.989.301 

 
  

Af: aflossingsverplichting komend 
boekjaar 3.868.262 3.832.877 

 
  

Stand langlopende schulden per 31 
december 36.086.244 40.156.424 

 
  

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

 
  

Kortlopend deel van de langlopende 
schulden (< 1 jr.), 
aflossingsverplichtingen 3.868.262 3.832.877 

Langlopend deel van de langlopende 
schulden (> 1 jr.) (balanspost) 36.086.244 40.156.424 

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 22.154.081 24.591.304 

 
  

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: 
Ten aanzien van de langlopende leningen heeft de Gemeente Zoetermeer een garantieverklaring 
afgegeven voor een bedrag van Euro 34.033.516. In het kader van deze garantie heeft de Gemeente 
Zoetermeer het recht van eerste hypotheek gekregen en gevestigd. 
In 2008 is het recht van eerste  hypotheek van de Gemeente Zoetermeer teruggebracht tot een bedrag 
van Euro 30.000.000. 
De ING bank heeft  ook het recht van hypotheek gekregen en gevestigd voor een bedrag van Euro 
23.800.000. 
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13. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 
  

De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09 

 
€ € 

 
  

Schulden aan kredietinstellingen 23.862.893 19.260.317 

Crediteuren 4.838.803 6.200.600 

Aflossingsverplichtingen langlopende 
leningen 3.868.262 3.832.877 

Belastingen en sociale premies  1.701.450 1.183.145 

Schulden ter zake pensioenen  460.125 400.355 

Nog te betalen salarissen  627 14.853 

Vakantiegeld 1.160.417 1.230.639 

Vakantiedagen 876.711 771.790 

Overige schulden:   

Specialisten 0 2.607.172 

Nog te betalen kosten:   

Interest 612.292 647.051 

Overige 1.430.125 1.775.650 

 
  

Totaal kortlopende schulden en 
overlopende passiva 38.811.705 37.924.449 

 
  

 
  

 
  

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

 
  

Verloopoverzicht investeringsruimte 
trekkingsrechten    

 
  

Het verloop is als volgt weer te geven: 2010 2009 

 
€ € 

 
  

Nog niet bestede investeringsruimte per 
1 januari 13.864.203 11.114.881 

Bij: indexering niet-bestede 
investeringsruimte 234.305 285.652 

Bij: investeringsruimte verslagjaar 2.848.699 2.805.243 

Af: investeringen verslagjaar 0 341.573 

 
  

Beschikbare investeringsruimte 31 
december  16.947.207 13.864.203 

 
  

Garantstelling 
 
De stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft een garantstelling afgegeven ten behoeve van Stichting  
Centramed voor een bedrag van Euro 106.147. 
 
Overige overeenkomsten 
 
Langlopende overeenkomsten worden opgenomen wanneer de looptijd langer is dan 3 jaar en een 
bedrag overstijgen van  Euro 200.000 op jaarbasis. 
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Huurovereenkomst 
 
Kadelaan 9 te Zoetermeer 
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 september 2008 en loopt tot en met 31 augustus 2015. 
De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis Euro 256.444,80. 
De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd  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. 
De huur is ingegaan op 1 november 2009 en eindigt op 31-10-2016. 
De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis Euro 142.734. 
De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd  volgens de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens  
( 200=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
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 Euro 17.550. 
De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd  volgens de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens  
( 200=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
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 Euro 99.000. 
De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd  volgens de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens  
( 200=1 00) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Persoonlijke Levensfase Budget 
 
De verplichting uit hoofde van de overgangsregeling extra uren in het kader van bovenstaande regeling 
betreft op 31 december 2010 teruggerekend naar kontante waarde met een discontovoet van 5 % Euro 
2.712.000. 
 
Dialyse Centrum Zoetermeer 
 
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 Euro 700.000 inzake de vestiging van 
een Dialyse Centrum te 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. Ultimo 2010 bedroeg de schuld uit hoofde van deze latente verplichting Euro 538.631. 
 
Gezamenlijke initiatieven 
 
PET/CT scan 
De vier ziekenhuizen die  samen de Coöperatie vormen, Medisch Centrum Haaglanden, Bronovo 
Ziekenhuis, 
Groene Hart Ziekenhuis en het Lange Land Ziekenhuis, hebben gezamenlijk een PET/CT scan 
aangeschaft. 
De PET/CT scan wordt geëxploiteerd door het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. 
De overeenkomst voor de gezamenlijke exploitatie is aangegaan op 1 oktober 2009 en loopt tot 31 
december 2019. Het Lange Land Ziekenhuis heeft een oplopende minimum afname afgesproken. 
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5.1.7 Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa op grond van art. 5a Regeling 

Verslaggeving WTZi 

5.1.7.1 WTZi – vergunningsplichtige materiële vaste activa 

 
NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Bijkomende  Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal 

 
    voorzieningen   Kosten bouwingen   Projecten vergunning   

 
€ € € € € € € € € € 

           Stand per 1 januari 2010 
         - aanschafwaarde 4.808.437 3.372.351 586.464 30.848.712 44.303 5.484.039 6.673.688 4.952.614 56.770.608 100.652.163 

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

- cumulatieve 
afschrijvingen 2.347.373 0 460.375 9.715.124 13.290 3.509.511 5.219.583 0 21.265.256 46.702.775 

           Boekwaarde per 1 
januari 2010 2.461.064 7.011.031 126.089 21.133.588 31.013 1.974.528 1.454.105 4.952.614 39.144.032 57.588.068 

           Mutaties in het boekjaar 
         - investeringen 0 0 0 8.837.138 0 0 0 5.861.198 14.698.336 20.445.418 

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- afschrijvingen 333.033 0 21.090 691.695 2.215 426.171 258.664 0 1.732.868 5.999.766 

- extra afschrijvingen 
NZa-goedgekeurd 2.128.031 0 0 0 0 0 0 0 2.128.031 2.128.031 

           - terugname geheel afgeschreven activa 
          .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  .cumulatieve 
herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  .cumulatieve 
afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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- desinvesteringen 
           aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 9.424.833 9.424.833 9.787.070 

  cumulatieve 
herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  cumulatieve 
afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 9.424.833 9.424.833 9.787.070 

           Mutaties in boekwaarde 
(per saldo) -2.461.064 0 -21.090 8.145.443 -2.215 -426.171 -258.664 -3.563.635 1.412.604 2.530.551 

           Stand per 31 december 2010 
         - aanschafwaarde 4.808.437 3.372.351 586.464 39.685.850 44.303 5.484.039 6.673.688 1.388.979 62.044.111 111.310.511 

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

- cumulatieve 
afschrijvingen 4.808.437 0 481.465 10.406.819 15.505 3.935.682 5.478.247 0 25.126.155 54.830.572 

          
  

Boekwaarde per 31 
december 2010 0 7.011.031 104.999 29.279.031 28.798 1.548.357 1.195.441 1.388.979 40.556.636 60.118.619 

           Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 10,0% 5,0% 0,0% 
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5.1.7.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa 

 
Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal 

 
rechten Projecten 

 
houding Projecten 

 
meldings- 

 
            

plichtige 
activa 

 
€ € € € € € € 

        Stand per 1 januari 2010 
      - aanschafwaarde 0 0 0 6.854.642 78.266 6.932.908 6.932.908 

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 3.682.541 0 3.682.541 3.682.541 

        Boekwaarde per 1 januari 2010 0 0 0 3.172.101 78.266 3.250.367 3.250.367 

        Mutaties in het boekjaar 
      - investeringen 0 0 0 0 288.725 288.725 288.725 

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 

- afschrijvingen 0 0 0 782.277 0 782.277 782.277 

        - terugname geheel afgeschreven activa 
       .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 

        - desinvesteringen 

        aanschafwaarde 0 0 0 0 362.237 362.237 362.237 

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 

  per saldo 0 0 0 0 362.237 362.237 362.237 

        Mutaties in boekwaarde (per 
saldo) 0 0 0 -782.277 -73.512 -855.789 -855.789 
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Stand per 31 december 2010 
      - aanschafwaarde 0 0 0 6.854.642 4.754 6.859.396 6.859.396 

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 4.464.818 0 4.464.818 4.464.818 

        Boekwaarde per 31 december 
2010 0 0 0 2.389.824 4.754 2.394.578 2.394.578 

        Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 
 

10,0% 0,0% 
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5.1.7.3 WMG – gefinancierde materiële vaste activafinanciële vaste activa op grond van art. 5a 
Regeling Verslaggeving WTZi 

 
Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal 

 
  middelen sering WMG 

 
€ € € € 

     Stand per 1 januari 2010 
   - aanschafwaarde 36.889.683 0 58.964 36.948.647 

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 

- cumulatieve afschrijvingen 21.743.185 0 11.793 21.754.978 

     Boekwaarde per 1 januari 2010 15.146.498 0 47.171 15.193.669 

     Mutaties in het boekjaar 
   - investeringen 5.458.357 0 0 5.458.357 

- herwaarderingen 0 0 0 0 

- afschrijvingen 3.472.828 0 11.793 3.484.621 

     - terugname geheel afgeschreven activa 
    .aanschafwaarde 0 0 0 0 

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 

     - desinvesteringen 
     aanschafwaarde 0 0 0 0 

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 

  per saldo 0 0 0 0 

     Mutaties in boekwaarde (per 
saldo) 1.985.529 0 -11.793 1.973.736 

     Stand per 31 december 2010 
   - aanschafwaarde 42.348.040 0 58.964 42.407.004 

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 

- cumulatieve afschrijvingen 25.216.013 0 23.586 25.239.599 

     Boekwaarde per 31 december 
2010 17.132.027 0 35.378 17.167.405 

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

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen 

              t/m 2009       

Jaar van 

oplevering 

Num-

mer 

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2009 2010 gereed onderhanden 

Nominaal 

bedrag WTZi 

Indexering 

WTZi 

Aangepaste 

goedkeuring 

          €  €  €  €  €  €  €    

                          

 

  1-1-2006 Uitbreiding Nieuwbouw Vergunning 2.117.871 97.997 954.686 1.261.182     0 2011 

    1-1-2008 Opbouw Poli 2 Vergunning 2.818.264 5.656.638 8.474.902 0     0 2010 

    1-1-2008 Brandmeldcentrale Vergunning 9.911 44.625 0 54.536       2012 

    1-1-2009 Parkeergarage Vergunning 6.569 61.938 0 68.507       2011 

    1-1-2009 Prikpoli Vergunning 78.266 283.971 362.237 0       2010 

    1-1-2010 Verplaatsen Poli 2,5 Instandhouding 0 4.754 0 4.754       2011 

          

    

        

Totaal         5.030.881 6.149.923 9.791.825 1.388.979 0 0 0   

                          

V.1.8.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREED GEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)           

Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten   

Num-

mer 

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activa-post WTZi WMG Overige Totaal 

Afschrijving 

WTZi 

Rentekost

en   

            €  €  €  €  €  €    

                          

    1-1-2010 Opbouw Poli 2 Vergunning Onroerend Goed 8.474.902 0 0 8.474.902 281.000 340.000   

    1-1-2010 Prikpoli Vergunning Onroerend Goed 362.237 0 0 362.237 27.000 15.000   

    1-1-2010 Verplaatsen kaakchirurgie Instandhouding Verbouwing 61.932 

  

61.932 6.200 2.500   

    

          

  

    

       

0 

  

  

    

          

  

Totaal   

    

8.899.071 0 0 8.899.071 314.200 357.500   

BIJLAGEN 

              

 
5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 
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Leninggever Datum Hoofdsom 

Totale 

loop-

tijd 

Soort lening 

Werke-

lijke-

rente 

Restschuld 

31 

december 

2009 

Nieuwe 

leningen 

in 2010 

Aflossin

g in 2010 

Restschul

d 31 

december 

2010 

Rest-

schuld 

over 5 jaar 

Resteren-

de looptijd 

in jaren 

eind 2010 

Aflos-

sings-

wijze 

Aflossing 

2011 

Gestelde 

zekerheden 

  
 €  

  
 %   €   €   €   €   €  

  
 €  

 
               
BNG-98894 30-mrt-04 12.000.000 20 Onderhands 5,07% 9.000.000 0 600.000 8.400.000 5.400.000 14 Lineair 600.000 Hypotheek 

BNG-98977 30-mrt-04 1.578.248 8 Onderhands 3,40% 591.843 0 197.281 394.562 0 2 Lineair 197.281 
Gemeente 
Garantie 

BNG-99648 15-mei-04 2.627.206 22 Onderhands 3,97% 2.149.533 0 119.419 2.030.114 1.433.019 17 Lineair 119.418 
Gemeente 
Garantie 

BNG-72682.1 14-jul-08 2.268.901 20 Onderhands 4,63% 2.155.456 0 113.445 2.042.011 1.474.786 18 Lineair 113.445 
Gemeente 
Garantie 

BNG-72977.1 30-jul-08 2.268.901 20 Onderhands 4,63% 2.155.456 0 113.445 2.042.011 1.474.786 18 Lineair 113.445 
Gemeente 
Garantie 

BNG-70613.1 17-aug-08 2.327.079 20 Onderhands 4,86% 2.094.371 0 116.354 1.978.017 1.396.247 17 Lineair 116.354 
Gemeente 
Garantie 

BNG-74495 28-sep-09 1.361.341 5 Onderhands 2,80% 1.361.341 0 272.268 1.089.073 0 4 Lineair 272.268 
Gemeente 
Garantie 

BNG-87159.1 13-nov-07 845.166 10 Onderhands 4,62% 676.132 0 84.517 591.615 169.030 7 Lineair 84.516 
Gemeente 
Garantie 

BNG-99650 28-dec-04 2.676.214 23 Onderhands 4,19% 2.094.429 0 116.357 1.978.072 1.396.287 17 Lineair 116.357 
Gemeente 
Garantie 

ING 69.12.46.122 31-aug-02 2.467.430 28 Onderhands 4,42% 1.871.843 0 85.084 1.786.759 1.361.339 21 Lineair 85.084 Hypotheek 

ING 67.80.91.986 17-dec-07 6.100.000 20 Onderhands 5,23% 5.795.000 0 305.000 5.490.000 3.965.000 18 Lineair 305.000 Hypotheek 

ING 65.00.94.417 31-aug-05 3.500.000 10 Onderhands 3,61% 2.012.500 0 350.000 1.662.500 0 5 Lineair 350.000 Hypotheek 

ING 65.00.46.714 31-aug-05 3.500.000 20 Onderhands 3,61% 2.756.250 0 175.000 2.581.250 1.706.250 15 Lineair 175.000 Hypotheek 

ING 66.47.01.388 30-apr-06 3.500.000 10 Onderhands 4,34% 2.275.000 0 350.000 1.925.000 175.000 6 Lineair 350.000 Hypotheek 

ING 66.18.17.739 8-okt-08 1.500.000 7 Onderhands 5,20% 1.339.290 0 214.280 1.125.010 53.610 5 Lineair 214.280 Hypotheek 

ING 65.72.51.127 31-okt-09 2.200.000 7 Onderhands 2,30% 2.200.000 0 314.280 1.885.720 314.320 6 Lineair 314.280 Hypotheek 

Rabobank 8-okt-97 3.335.285 20 Onderhands 4,69% 2.334.699 0 83.382 2.251.317 1.834.407 7 Lineair 83.382 
Gemeente 
Garantie 

Ing 520-20639-1-SOLB 17-nov-07 1.685.434 7 Lease 5,33% 1.126.059 0 424.584 701.475 0 4 Annuitair 258.152 Hypotheek 

Totaal           43.989.202 0 4.034.696 39.954.506 22.154.081     3.868.262   
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5.1.10 Toelichting geconsolideerde resultatenrekening 

 
15. Wettelijk budget aanvaardbare kosten    2010     2009 

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

  

  

  

    

  

  

  Wettelijk budget voor aanvaardbare 

kosten voorgaand jaar 

 
42.264.169   

 
45.464.493 

   

  

  Productieafspraken verslagjaar 

 
1.378.579   

 
-2.395.091 

   

  

  Overheidsbijdrage in de 

arbeidskostenontwikkeling 466.698 
 

  955.937 
 Prijsindexatie materiële kosten -38.912 

 

  118.188 
 Groei normatieve kapitaalslasten 0 

 

  0 
 

  
427.787   

 
1.074.125 

Uitbreiding erkenning en toelating: 

  

  

  - loonkosten 152.822 
 

  122.733 
 - materiële kosten 5.435 

 

  0 
 - normatieve kapitaalslasten 0 

 

  0 
  

 
158.256   

 
122.733 

Beleidsmaatregelen overheid: 

  

  

  - generieke budgetkortingen -373.562 
 

  -68.332 
 Schoning B segment 2009 0 

 

  -2.116.880 
 

  
-373.562 

  
-2.185.212 

Nacalculeerbare kapitaalslasten: 

  

  

  - rente -142.666 
 

  -205.207 
 - Extra afboeking aanloopkosten 2.128.031 

  
0 

 - afschrijvingen 341.454 
 

  21.673 
 - overige 0 

 

  0 
  

 
2.326.819   

 
-183.534 

Overige mutaties: 

  

  

  Samenwerkingsverbanden -3.585 
  

-8.460 
 Dure geneesmiddelen 54.913 

  
768.234 

 LPT projecten 93.119 
  

-350.000 
 

  
144.447 

  
409.774 

  
  

  
  

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 

 
46.326.494   

 
42.307.288 

 

     Correcties voorgaande jaren 

 
239.114 

  
0 

 

     Wettelijk budget voor aanvaardbare 

kosten jaar t 

 
46.565.608   

 
42.307.288 
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BATEN     

      

17. Toelichting omzet DBC B-segment     

      

De specificatie is als volgt: 2010 2009 

 

€ € 

   Gefactureerde omzet DBC B-segment 20.925.373 20.652.400 

Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment 1.694.529 947.727 

   Totaal 22.619.902 21.600.127 

   18. Subsidies 

  

   De specificatie is als volgt: 2010 2009 

 

€ € 

   Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en 

EU-subsidies 494.765 300.272 

   Totaal 494.765 300.272 

   

   

   19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten 

  

   De specificatie is als volgt: 2010 2009 

 

€ € 

   Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor 

uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): 

  Doorberekende kosten 6.930.005 3.441.315 

   Totaal 6.930.005 3.441.315 
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LASTEN       

        

19. Personeelskosten       

  

 

    

De specificatie is als volgt: 
 

2010 2009 

  
€ € 

Lonen en salarissen 
 

29.007.291 26.564.559 

Overwerk/Ort/Overige toeslagen 
 

1.600.903 1.532.941 

Sociale lasten 
 

4.129.125 3.665.519 

Pensioenpremies 
 

2.560.470 2.246.449 

Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget 
 

662.428 0 

Andere personeelskosten 
 

2.044.324 1.605.632 

    Subtotaal 
 

40.004.541 35.615.100 

Personeel niet in loondienst 
 

3.177.891 3.378.614 

    Totaal personeelskosten 
 

43.182.432 38.993.714 

    Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in 
FTE's) per segment: 

 
2010 2009 

  
    

Personeel algemene en administratieve functies 
 

149,90 138,17 

Personeel terrein- en gebouwgebonden functies 
 

12,30 11,55 

    Subtotaal personeel indirect 21,67% 162,20 149,72 

    Personeel patiëntgebonden functies: 
   - management en staf 
 

4,30 4,60 

- personeel onderzoeksfuncties 
 

63,60 56,29 

- personeel behandelfuncties 
 

100,30 94,74 

- personeel psychosociale functies 
 

1,20 1,95 

- verpleegkundig en verzorgend personeel 
 

295,50 268,79 

- medische functies 
 

38,10 34,97 

- leerling verpleegkundig en verzorgend personeel 
 

38,50 36,89 

- personeel hotelfuncties 
 

44,70 46,37 

    

 
78,33% 586,20 544,60 

    Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van 
fulltime eenheden 100,00% 748,40 694,32 
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20. Afschrijvingen vaste activa 

  

  

  

De specificatie is als volgt : 

 

2010 2009 

    € € 

        

Nacalculeerbare afschrijvingen:       

- materiële vaste activa   2.285.066 2.226.351 

- afboeking aanloopkosten 

 

2.128.031 0 

- financiële vaste activa 

 

230.079 230.078 

        

Overige afschrijvingen:       

- materiële vaste activa 

 

4.439.307 2.923.870 

        

Totaal afschrijvingen 

 

9.082.483 5.380.299 

        

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - 

vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten     

2010 

 

      € 

        

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening     9.082.483 

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen     4.643.176 

 

    

 In het externe budget verwerkte vergoeding voor 

nacalculeerbare afschrijvingslasten:     

 - WTZi-vergunningplichtige vaste activa 

  

3.860.899 

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 

  

782.277 

- WMG-gefinancierde vaste activa 

  

3.484.621 

- DHAZ-gefinancierde vaste activa 

  

0 

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten     8.127.797 

 

    

 Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa     111.310.511 

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste 

activa     54.830.572 

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare 

afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa     54.830.572 
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LASTEN       

        

22. Overige bedrijfskosten       

  

 

    

De specificatie is als volgt: 
 

2010 2009 

  
€ € 

    Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 
 

3.362.421 3.242.688 

Algemene kosten 
 

3.705.417 3.327.281 

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 
 

12.889.266 12.088.871 

    Onderhoud en energiekosten: 
   - onderhoud 
 

816.850 642.123 

- energie gas 
 

357.225 315.908 

- energie stroom 
 

305.041 426.943 

- energie transport en overig 
 

41.212 58.242 

Subtotaal 
 

1.520.327 1.443.217 

    Huur en leasing 
 

679.792 379.853 

Dotaties en vrijval voorzieningen 
   Debiteuren 

 
217.202 301.311 

    Totaal overige bedrijfskosten 
 

22.374.425 20.783.221 

        

23. Financiële baten en lasten       

  

 

    

De specificatie is als volgt: 

 

2010 2009 

  

€ € 

    Rentebaten 

 

0 0 

Subtotaal financiële baten 

 

0 0 

    Rentelasten Lang 

 

-1.735.341 -2.007.213 

Rentelasten Kort 

 

-204.069 -185.230 

Resultaat deelnemingen 

 

0 0 

Subtotaal financiële lasten 

 

-1.939.410 -2.192.443 

    Totaal financiële baten en lasten 

 

-1.939.410 -2.192.443 
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24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders  

          

Welke bestuursmodel is 

van toepassing op uw 

organisatie? 

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht 

  

  

  

Wat is de samenstelling 

van het bestuur of de 

directie? 

Voorzitter van de Raad van Bestuur en een lid van de Raad van Bestuur 

  

  

  

 
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is 

als volgt: 

        

 

 

Naam P.M.Ansems H.Stokvis 

 

     1 Vanaf welke datum is de persoon als 

bestuurder werkzaam in uw organisatie? 

1-11-2000 1-1-2003 

 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds 

deel uit van het bestuur? 

Nee Nee 

 3 Tot welke datum was de persoon als 

bestuurder werkzaam in uw organisatie?  

31-dec-10 31-dec-10 

 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter 

van het bestuur geweest? 

Ja Nee 

 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon 

voorzitter geweest in het verslagjaar? 

12 0 

 6 Wat is de aard van de 

(arbeids)overeenkomst? 

1 1 

 7 Welke salarisregeling is toegepast? 6 6 

 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100% 

 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste 

toelagen 

178.808 176.288 

 

 

a. Waarvan: verkoop verlofuren 0 0 

 

 

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 0 0 

 10 Bruto-onkostenvergoeding 3.338 3.000 

 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 5.064 4.910 

 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 19.606 18.337 

 13 Ontslagvergoeding 0 263.000 

 14 Bonussen 0 0 

 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 206.814 465.536 

 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 64.500 61.545 

 17 Eigen bijdrage auto van de zaak 0 0 
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De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2010 is als 

volgt: 

      

  Naam   Functie Bezoldiging 

       € 

         

 Mevrouw J.P. Rijsdijk 

 

Voorzitter 12.000 

 De heer Th.M.M.H. de By, MBA   Vice.Voorzitter 10.000 

 De heer H.H. Meppelder, arts MG, 

MBA, MCDM   Lid 8.000 

 De heer J.G. Breit   Lid 8.000 

 De heer P.M. Wormer, arts MBA   Lid 8.000 

 De heer Drs. G. van der Houwen   Lid 8.000 

 De heer H. Jagersma   Lid 8.000 

 Mevrouw Drs. M.A.M. Lablans RA   Lid 8.000 

  

    Totaal     70.000 

 0         

 

27. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) 

          

De bezoldiging van de functionarissen die over 2010 in het kader van de Wopt verantwoord 

worden, is als volgt:  

          

          

1. Functionaris (functienaam) 

Voorzitter 

Raad van 

Bestuur 

 

Lid Raad van 

Bestuur 

     

2. In dienst vanaf (datum)  1-1-2000 1-1-2003     

3. In dienst tot (datum) 31-12-2010 31-12-2010     

4. Belastbaar loon (in €) 177.053 158.806     

5. Voorzieningen ten behoeve van beloningen 

betaalbaar op termijn (in €) 39.210 36.674     

6. Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €) 0 263.000     

  

  

    

Totaal beloning in kader van de Wopt (4,5 en 6) 216.263 458.480     

          

7. Beloning 2009 195.577 182.595 
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     26. Honoraria accountant      2010 2009 

      € € 

De honoraria van de accountant over 2010 zijn 

als volgt:         

          

1. Controle van de jaarrekening     103.283 58.489 

2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. 

Regeling AO/IC en Nacalculatie)     3.841 3.272 

3. Fiscale advisering     0 0 

4. Niet controle-diensten     1.785 0 

      

  Totaal honoraria accountant     108.909 61.761 
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5.2 Overige gegevens 

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De Raad van Bestuur van Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2010 

vastgesteld in de vergadering van 6 oktober 2011.      

De Raad van Toezicht van de Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2010 

goedgekeurd in de vergadering van 6 oktober 2011.      

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Raad van 

Bestuur  

5.2.3 Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 

Leningsovereenkomsten 

Op 21 januari 2011 heeft de Stichting 't Lange Land Ziekenhuis een lening van Euro 12.500.000 

afgesloten met de ING bank met een looptijd van 24 maanden. 

De overeengekomen rente  is de  3 maands Euribor met een opslag van 1,20 % opslag. 

 



 
 

Jaardocument 2010 - 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer 
 

72 

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

 

W.G. de heer A. Jonkman 

Raad van Bestuur a.i. 

W.G. mevrouw J.P. Rijsdijk 

Voorzitter Raad van Toezicht 

  

W.G. de heer G. van der Houwen  

Vice-Voorzitter Raad van Toezicht 

W.G. de heer H.H. Meppelder 

Lid van de Raad van Toezicht  

  

W.G. de heer. J.G. Breit  

Lid van de Raad van Toezicht 

W.G. de heer P.M. Wormer 

Lid van de Raad van Toezicht 

 
 

  

W.G. mevrouw E. Baars  

Lid van de Raad van Toezicht 

W.G. mevrouw M.A.M. Lablans 

Lid van de Raad van Toezicht 

    

 

5.2.6 Controleverklaring 

 

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 
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