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1. Inleiding  
 

Hoewel we nog volop werken aan de realisatie van de plannen die we voor de periode 2014-2017 

formuleerden, zijn we binnen Ziekenhuis Rivierenland halverwege het jaar 2016 gestart met het 

herijken van onze strategische doelstellingen. Nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg dienen 

zich in een hoog tempo aan en veroorzaken een dynamische omgeving waarbinnen het aanbod aan 

zorg van een regionaal ziekenhuis moet blijven passen.  

We zijn er tot nu toe vanuit gegaan dat onze primaire verantwoordelijkheid, het aanbieden van 

medisch specialistische zorg aan de inwoners van de regio Rivierenland is. In de afgelopen jaren zijn 

we er steeds meer van overtuigd geraakt dat deze missie te beperkt is. Medisch specialistische zorg is 

een schakel in de keten op weg naar het behalen van gezondheidswinst. En aangezien de keten zo 

sterk is als zijn zwakste schakel, zullen we nog sterker de verbinding met onze partners binnen de 

regio zoeken.  

Dat vraagt een écht andere houding van ons en alle andere zorgorganisaties. Niet sec de vraag “Wat 

hebben wij nodig om onze doelstelling te realiseren” is leidend, maar we zullen een gezamenlijke 

missie moeten formuleren en ons daarna ook de vraag moeten stellen “Wat hebben onze partners 

van ons nodig” zodat we gezamenlijk de missie kunnen realiseren.  

We hebben deze visie en missie (het realiseren van gezondheidswinst voor en met de inwoners van 

de regio Rivierenland) uitgewerkt in de Ziekenhuis Rivierenland Piramide. Hiermee beogen we op 

beknopte wijze weer te geven vanuit welke centrale waarden we acteren (hoe gaan we met elkaar 

om) en welke strategische keuzes, de omgevingsfactoren daarin betrekkend, we op basis hiervan 

maken.1 De ZR piramide fungeert als kapstok voor dit meerjarenbeleidsplan. Door vanuit de “ZR 

piramide” bril te kijken naar ontwikkelingen lukt het beter om keuzes te maken, te ordenen en 

daardoor te focussen op wat echt belangrijk is, ook in de relatie met onze externe partners. De vier 

strategische hoofddoelstellingen en de zes bouwstenen die gezamenlijk het fundament vormen, 

worden in meetbare resultaten uitgewerkt. Voor sommige onderdelen zijn de plannen in voorgaande 

jaren al enigszins uitgewerkt. Voor andere geldt dat we nog in het stadium van de ideeënvorming 

zitten.  

Met het meerjarenbeleidsplan beogen we een richtsnoer te hebben aan de hand waarvan we de 

verschillende onderdelen op een logische wijze met elkaar in verband kunnen brengen. Door de eruit 

voortvloeiende acties overzichtelijk op deze wijze te ordenen, kunnen we de voortgang continue 

monitoren.  

We zijn ons ervan bewust dat we voor het bereiken van onze missie de inbreng van allen die 

betrokken zijn bij Ziekenhuis Rivierenland nodig hebben. We nodigen u uit om samen met ons op pad 

te gaan. Want “alleen gaat misschien sneller maar samen kom je verder”. 

                                                           
1 Het Virginia Mason Medical Center in Seattle , onder leiding van CEO Gary Kaplan, ontwikkelde in 2002 een  allesomvattend 

managementsysteem voor de gezondheidszorg (de Virginia Mason Production System (VMPS)) , gebaseerd op de management filosofie die 

bij Toyota wordt gehanteerd. Kwaliteit, veiligheid, focus op patiënten, toewijding en tevredenheid van medewerkers staan centraal  

 

https://www.virginiamason.org/body.cfm?id=5154&fr=true
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2. De visie, missie en waarden van Ziekenhuis Rivierenland  
 

Visie en missie 

In de aangescherpte visie en missie van Ziekenhuis Rivierenland blijft de patiënt natuurlijk centraal 

staan. De patiënt staat daarom in de top van de ZR piramide. We benadrukken de verbondenheid met 

de inwoners van de regio: we zetten ons in voor een gezonde regio, waar mensen op ons kunnen 

rekenen. Niet alleen op het vlak van onze primaire verantwoordelijkheid, het geven van geïntegreerde 

medisch specialistische zorg, maar juist ook op het vlak van gezondheidswinst door middel van preventie 

en bij het leren omgaan met ziekte en gebrek. 

 

Het doel is het nog centraler stellen van de patiënt door de context waarin de patiënt zich bevindt 

nadrukkelijker bij de zorgvraag te betrekken. Daarmee wordt het bieden van medisch specialistische zorg 

meer afgestemd op de meerwaarde die het voor de patiënt in zijn situatie kan opleveren. Contextuele 

geneeskunde en preventie zullen nog verder ontwikkeld moeten worden, met de patiënt als partner. 
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Samen met onze patiënten en samen met iedereen die daar met ons een bijdrage aan kan leveren, willen 

we werken aan gezondheidswinst. Zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau zoeken we de verbinding 

met andere organisaties. We zijn ervan overtuigd dat alleen in samenwerking met anderen de missie 

gerealiseerd kan worden. Daarbij stellen we ons dienstbaar op. Het vertrekpunt voor 

samenwerkingsinitiatieven zal wat ons betreft zijn het creëren van meerwaarde in de zorg voor de 

inwoners van de regio Rivierenland.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vier centrale waarden 

Menselijk, Professioneel, Samen en Zinnig& Zuinig 

De officiële naam van het ziekenhuis luidt: Stichting Interconfessionele Stichting Gezondheidszorg 

Rivierenland. Het Interconfessionele karakter komt tot uitdrukking in de statuten van de Stichting 

waar in artikel 2 wordt aangegeven dat de Stichting zijn opdracht aanvaardt de doelstellingen te 

realiseren onder eerbiediging van alle godsdienstige en/of levensbeschouwelijke overtuigingen. 

We stellen een viertal waarden centraal voor ons handelen. Daar vloeien gedragsnormen uit voort 
die fungeren als het kompas voor onze ziekenhuismedewerkers. De waarden geven invulling aan hoe 
we met elkaar omgaan, wat we van elkaar verwachten, en dus ook waar we elkaar op aan kunnen 
spreken.  
 
Met het benoemen van de waarden laten we aan onze patiënten en partners zien wat ze van ons 
kunnen verwachten en waar ze ons op aan mogen spreken. Van de waarden zijn normen afgeleid die 
in meerdere of mindere mate een dwingend karakter hebben. Sommige zijn uitgewerkt in een 
richtlijn, andere hebben een wat meer open karakter en zullen in interactie met elkaar een invulling 
krijgen.  
 
De uitwerking van de waarden in het Waardenkompas treft u aan in bijlage 1. 
 
 
Menselijk  

Ziekenhuis Rivierenland wil menselijke zorg bieden. Humane zorg houdt voor de 
ziekenhuisorganisatie in dat deze aansluit bij de kwetsbare eigenheid en het tempo van de patiënt. 
Hoewel deze waarde door ieder individu verschillend zal worden geïnterpreteerd, zijn een aantal 
aspecten generiek. Met voorbeelden als “elkaar respectvol benaderen” en “de ander behandelen 

Visie: een gezonde regio waar de mensen op ons kunnen rekenen 

De missie: het geven van geïntegreerde medisch specialistische zorg aan patiënten met als 

doel samen met hen te werken aan gezondheidswinst 

 

Stimuleren 
gezondheid 

en 
welbevinden 

Gezondheid: het vermogen zich aan te 
passen en een eigen regie te voeren, in het 
licht van de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven (Machteld Huber) 
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zoals je zelf behandeld wilt worden”, plaatsen we deze waarde in het perspectief van wat we 
bedoelen. We werkten ze uit in het waardenkompas door middel van concrete “ik” boodschappen 
als: ”Ik ben open en eerlijk in het geven van informatie, in mijn verwachtingen van de ander en wat 
de ander van mij kan verwachten” of “ ik luister en stel een oordeel uit”.  
 
Humaniteit komt voort uit de eigen historie van Ziekenhuis Rivierenland, het is een centrale waarde 
in het heden, en het kenmerkt onze visie op de toekomst van de zorg. Humane zorg bepaalt onze 
identiteit. Een up to date ethiekbeleid ondersteunt de zorg en de organisatie van de zorg.  
 
 
Professioneel 

“In staat zijn om je taak goed uit te voeren” geven we als uitleg bij deze waarde mee. Vanuit dit 
vertrekpunt zijn normen geformuleerd met veelal een minder open karakter. “Ik boodschappen” 
beginnen nogal eens met de woorden: “ik houd me aan” en dan volgen er voorschriften waar niet 
van mag worden afgeweken. Professioneel betekent ook het werken conform standaarden en de 
eigen ambitie om deze te blijven volgen en verbeteren. 
 
Samen 

Werken binnen de gezondheidszorg betekent per definitie dat je de opdracht samen met anderen 
moet klaren. Je moet “er voor elkaar zijn”. Dat geldt voor de behandelingsrelatie, waar behandelaar 
en patiënt samen het behandelingsplan moeten uitvoeren, maar ook voor de multidisciplinaire 
samenwerkingsrelatie en voor samenwerkende (zorg)organisaties. De inspanningen van alle 
betrokken samen leiden tot het eindresultaat en het resultaat van op een goede manier 
samenwerken levert meer op dan de som der afzonderlijke prestaties.  
 
Goede en verantwoorde zorg verlenen als regionaal ziekenhuis maakt intensieve samenwerking met 
collega zorgaanbieders nog meer noodzakelijk dan het in het verleden al was.  
 
 
Zinnig & Zuinig 

De zorg die we verlenen moet toegevoegde waarde voor de cliënt/patiënt hebben. De 
ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben in de afgelopen decennia geleid tot uitbreiding 
van de behandelmogelijkheden. Maar behandelingsmogelijkheden moeten worden afgestemd op de 
persoonlijke situatie van een patiënt. De vraag of een behandeling waarde toevoegt aan het leven 
van een patiënt moet in de spreekkamer meer en meer onderwerp van gesprek zijn. Niet behandelen 
kan, afhankelijk van de situatie waarin de patiënt zich bevindt, ook waarde toevoegen.  
 
De zorg die we verlenen moet passen binnen wat we maatschappelijk verantwoord vinden. De 
kosten van de gezondheidszorg zijn hoog. De beschikbare middelen worden bij elkaar gebracht 
vanuit de premies Zorgverzekeringswet en de belastinggelden. Het is een ieders 
verantwoordelijkheid om behoedzaam met de beschikbare middelen om te gaan. Het is 
vanzelfsprekend dat iedere vorm van verspilling moet worden tegengegaan; uit het oogpunt van 
onwenselijke extra belasting van de patiënt en vanuit kostenbeheersingsmotieven.  
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3.  De strategieën in relatie tot externe ontwikkelingen 
Bij de beantwoording van de vraag hoe de missie en visie te realiseren in de komende jaren, de 

keuzes relaterend aan de vier centrale waarden, onderscheiden we vier hoofdrichtingen (strategieën) 

aan de hand waarvan we de koers voor de komende beleidsperiode uitzetten: Mensen, Kwaliteit, 

Partnerschap en Innovatie. Dit hoofdstuk beschrijft per strategie wat de belangrijkste ontwikkelingen 

in onze omgeving zijn, hoe het ziekenhuis zich hiertoe verhoudt en wat dit betekent voor de 

strategische keuzes. In de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 wordt per strategie uitgewerkt welke 

doelstellingen we in de komende beleidsperiode willen realiseren. 

 

Mensen 

We dragen uit dat Ziekenhuis Rivierenland “hét Mensenziekenhuis” is. Patiëntgerichtheid, een 

gastvrije houding, goed werkgeverschap zijn kenmerken die daarbij horen. Vertrouwen is het 

sleutelwoord; vertrouwen als basis voor de behandelingsrelatie, betrouwbare werkgever en 

samenwerkingspartner zijn. Maar ook: patiënten komen beter geïnformeerd op het spreekuur en 

willen in toenemende mate een gesprekspartner zijn van hun behandelaar. Dit vraagt een houding 

van zorgprofessionals, die daarop afgestemd is. 

Binnen duidelijke kaders krijgen én nemen medewerkers de ruimte om als professional pro-actief 

innovatief, en verantwoordelijk te werken en zodoende persoonlijke zorg te bieden aan onze 

patiënten. We zijn daarbij continue op zoek naar ontwikkelingen en mogelijkheden. 

Hoewel de technische ontwikkeling de inzet van medewerkers beïnvloedt, blijft medisch 

specialistische zorg primair mensenwerk. We zullen te maken krijgen met maatschappelijke effecten 

op de arbeidsmarkt van vergrijzing en ontgroening. Het effect van een krappe arbeidsmarkt is anno 

2017 voelbaar bij het aantrekken van verpleegkundigen. In de komende beleidsperiode zullen we ons 

hiertoe moeten gaan verhouden. Dat betekent dat er, naast aandacht voor duurzame inzetbaarheid 

van medewerkers, de aantrekkelijkheid van onze organisatie voor nieuwe medewerkers een 

prominenter thema wordt.  

De strategie wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4.  

 

Kwaliteit 

De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in het beter en veiliger maken van de kwaliteit van de 

zorg en inzichtelijk maken van de resultaten. De regie lag veelal buiten het ziekenhuis, waar 

bijvoorbeeld een Inspectie van de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars en een VMS 

Veiligheidsprogramma invulling gaven aan wat er precies door ziekenhuizen gedaan moest worden. 

We voldoen aan de normen die externen van ons vragen. Maar omdat het altijd beter kan blijft onze 

ambitie het continue verbeteren en veiliger maken van de zorg. 

Er vindt nu landelijk een verschuiving plaats, de ziekenhuizen krijgen steeds meer de eigen 

verantwoordelijkheid en regie terug; van regels vooraf naar verantwoording achteraf. We zien dit als 

een zeer positieve ontwikkeling die aansluit bij de ambitie en keuze om te willen voldoen aan het 



 
 

6 

accreditatiesysteem van de Joint Commission International (JCI); de hoogste lat die beschikbaar is om 

te spiegelen.  

Binnen verschillende medisch specialistische beroepen is er in toenemende mate sprake van sub-

specialisatie op deelgebieden. Deze subspecialisaties zullen binnen Ziekenhuis Rivierenland mogelijk 

niet direct allemaal beschikbaar zijn. Samenwerking met andere centra, waarbij met het St Antonius 

Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein een samenwerkingsovereenkomst is gesloten, garandeert dat een 

hoog kwaliteitsniveau beschikbaar blijft. 

De strategie wordt uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

 

Partnerschap 

De missie van het ziekenhuis: “samen werken aan gezondheidswinst” kan alleen gerealiseerd worden 

door intensief samenwerken met anderen. We denken dat de schaalgrootte van het ziekenhuis, 

naast bedreigingen, kansen biedt, als we het belang van het bereiken van gezondheidswinst voor de 

inwoners van de regio Rivierenland voorop blijven stellen. De voorzieningen die iemand nodig heeft, 

zullen soms dichtbij (locaties Tiel, Culemborg, Beneden Leeuwen), soms via andere organisaties 

verder weg direct te benutten moeten zijn. Voor ons betekent dit dat we als zelfstandig ziekenhuis 

intensief samenwerken binnen een breed en wederkerig netwerk. 

Dat vergt:  

 Nauwe samenwerking met het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein; 

 Nauwe samenwerking met verticale ketenpartners (huisartsen, verloskundigen, 
verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties).  

 Nauwe samenwerking met  de Zorgverzekeraars, waaronder Menzis.  

 Verbondenheid met maatschappelijke organisaties in de regio zoals gemeenten, 
welzijnsorganisaties, bedrijfsleven etc. . 

 

De strategie wordt uitgewerkt in hoofdstuk 6. 

 

Innovatie  

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen elkaar in een hoog tempo op. Jaarlijks komen er 

nieuwe apparaten beschikbaar die de zorg aantoonbaar beter en soms ook efficiënter maakt. Niet 

alles wat landelijk, internationaal, beschikbaar is, zal op de locaties van Ziekenhuis Rivierenland te 

benutten zijn. Ook hiervoor geldt dat samenwerking met andere organisaties (bij voorkeur het StAZ) 

zorgt voor beschikbaarheid van innovatieve middelen voor de regio Rivierenland.  

Binnen de ziekenhuisorganisatie zullen de beschikbare middelen beter op elkaar afgestemd (door 

standaardisatie van zorgprocessen en procesinnovatie) worden ingezet.  
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De ondersteuning van communicatie tussen arts en patiënt met Ehealth mogelijkheden moet ertoe 

leiden dat vanuit een samenwerkingsrelatie gezamenlijk vorm wordt gegeven aan de 

behandelingsovereenkomst.  

De strategie wordt uitgewerkt in hoofdstuk 7. 
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4.  De strategie Mensen 
We dragen uit dat Ziekenhuis Rivierenland “hét Mensenziekenhuis” is. Patiëntgerichtheid, een 

gastvrije houding, goed werkgeverschap zijn kenmerken die daarbij horen.  

 

Patiëntenparticipatie 

Patiëntenparticipatie is een middel om samen met de patiënt de (kwaliteit van) zorg te verbeteren. 

Specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten en/of hun naasten bij onderzoek kan benut worden 

om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Patiëntenparticipatie kan, binnen de Rivierenland piramide 

geplaatst, vanuit verschillende strategische keuzeblokken worden benaderd. 

Kwaliteit 

Betreft het continu verbeteren door te evalueren en toetsen van de geleverde zorg met de patiënt. 

Door het bevragen van onze patiënten over hoe de geleverde zorg is ervaren, kunnen 

verbeterpunten worden geformuleerd. In 2016 is het beleid “Patiëntenbevraging” vastgesteld. De 

invoering van de verschillende onderdelen en het gebruik gaan maken van de uitkomsten van de 

onderzoeken zal in de komende beleidsperiode nog aandacht vragen.  

 

Partnerschap 

Door nauwe samenwerking met patiënten komen we gezamenlijk tot het beste resultaat. Hierbij 

moet de patiënt inzicht hebben en krijgen in het eigen zorg- en behandeltraject. Waarna in 

gezamenlijkheid besluitvorming volgt. Belangrijk hierbij is dat de patiënt eigenaar is over de eigen 

gezondheid en daarmee regiehouder over het eigen zorgtraject. Ook dit uitgangspunt is in 2016 

vertaald in een beleidsnotitie (Memo Patiëntgerichte communicatie) die in de komende jaren 

uitgewerkt moet worden met concrete beleidsdoelstellingen.  

  

Innovatie 

Bij nieuwe ontwikkelingen in patiëntenzorg zien we de patiënt als gesprekspartner om deze 

ontwikkelingen te verkennen (shared decision making). De primaire gesprekspartners in dit kader zijn 

de leden van de Patiëntenadviesraad en vertegenwoordigers van Zorgbelang Gelderland/Utrecht. 

Afhankelijk van het onderwerp zullen zij in een vroeg stadium van in gang te zetten initiatieven 

gevraagd worden om mee te denken. De uitgangspunten zijn in het beleid “Patientenparticipatie” 

vastgelegd.  

 

Medewerkers 

De drie belangrijkste onderwerpen die we planmatig willen aanpakken om goed voorbereid te zijn op 
de toekomst, zijn. 

1. Strategische personeelsplanning  
2. Arbeidsmarktbenadering 
3. Strategisch leren 

 
Het vertalen van deze gebieden naar Personeel en Organisatie doelstellingen willen we graag samen 
met onze partners in de verticale lijn oppakken; wat hebben we van elkaar nodig om onze 
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doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het uitwisselen van personeel kan hier een mooi onderdeel 
van zijn. 
 
Strategische personeelsplanning  

Allerlei ontwikkelingen, waaronder vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en de veranderende relatie 
tussen patiënt (en mantelzorgers) en zorgverleners dwingen ons om een heldere strategie te 
ontwikkelen voor onze personeelsplanning om zo toekomstbestendig te blijven.  

Stap 1 is het (waar mogelijk samen met onze partners in de verticale lijn) in kaart brengen van het 

medewerkersbestand;  

 Wat hebben we in de toekomst nodig (op de korte en de lange termijn) 

 Wat is het huidige werknemersbestand 

 Hoe gaan we om met duurzame inzetbaarheid 

Stap 2 is het uitwerken van een gedegen plan van aanpak hoe we onze korte en lange termijn 

doelstellingen willen bereiken. Wat betekent dit voor ons, hoe is het anders dan nu en wat moet er 

organisatorisch geregeld worden, bijvoorbeeld over de brede inzetbaarheid van mensen en het 

anticiperen op verloop. Onderdelen van dit plan van aanpak zijn ook: 

 Arbeidsmarktbenadering  

 Strategisch leren  

 
Arbeidsmarktbenadering 

Arbeidsmarktbenadering is een vervolg op strategische personeelsplanning. Wanneer inzichtelijk is 
welke mensen en competenties we nodig hebben, kunnen we met een helder strategie voor 
Arbeidsmarktbenadering ervoor zorgen dat we de gewenste functionarissen aantrekken. Afhankelijk 
van de specifieke functies die we nodig hebben, kan dit bijvoorbeeld betekenen dat er gekeken 
wordt of het mogelijk is om bepaalde opleidingen in onze regio beschikbaar te krijgen. Ook de vraag 
wat hebben mensen nodig om bij ons te komen werken, is van belang.  
 

Strategisch leren  

Een belangrijk onderdeel van strategisch leren komt voort uit de uitwerking van de strategische 

personeelsplanning. Hoe kunnen we bestaande medewerkers laten doorgroeien, en hoe houden we 

onze bestaande en nieuwe medewerkers in dienst en competent.  

Daarnaast moeten we ons richten op de competenties die we van onze medewerkers vragen. De 

huidige externe ontwikkelingen vragen van onze medewerkers: 

 Flexibiliteit (ook wel ‘Agile’ genoemd, vanuit de lean methodiek) 

 Eigenaarschap (we houden ons aan afspraken, we nemen initiatief, we vertonen leiderschap)  
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5.  De strategie Kwaliteit 
 

De nieuwe missie “Samen met onze partners werken aan gezondheidswinst” maakt ons onderdeel 

van de regio, dus ook op het gebied van kwaliteit. Waar de kwaliteitsstrategie van oudsher intern 

gericht was, wordt deze nu extern en intern gericht. Het door ons gekozen accreditatieprogramma 

JCI is hier complementair aan en zal ons ook helpen om het noodzakelijke momentum te creëren om 

snel stappen te kunnen maken. 

Kwaliteit en veiligheid voor de regio 

Diverse externe organisaties beoordeelden in de afgelopen jaren onze kwaliteit van zorg. Ze stelden 

vast dat er een goede kwaliteit en veiligheidscultuur is en dat de patiënt wordt betrokken bij de 

behandeling.  

Dit hoge niveau van kwaliteit en veiligheid moet ook zichtbaar zijn en blijven voor onze partners in de 

regio. De huisarts moet dit bijvoorbeeld terug horen van de patiënten in zijn praktijk: is de patiënt 

goed geholpen en vriendelijk te woord gestaan. De overdracht van de zorg van medisch specialist 

naar de huisarts moet vlekkeloos verlopen.  

Daarnaast kunnen we onze ervaring op het gebied van het opbouwen van een kwaliteits- en 

veiligheidscultuur delen binnen de regio. 

Innovatie – ontwikkelen van diensten in en met de regio  

Het Procesmodel Zorg dat door het Ziekenhuis is ontwikkeld wordt onder andere gebruikt voor het 

definiëren en inzichtelijk maken van interne processen. Het wordt ook gebruikt om 

verantwoordelijkheden en communicatiestromen binnen processen transparant en bespreekbaar te 

maken. 

Het proces model is een overzichtelijk instrument, dat ook gebruikt kan worden door partners in de 

regio, voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van diensten, of het bespreken van processen intern of met 

andere partners. Door hetzelfde gereedschap te gebruiken binnen de regio bevorderen we 

standaardisatie van processen wat het samenwerken ten goede komt. We stellen dit instrument 

graag ter beschikking. 

Delen van informatie 

Om een hoog kwaliteitsniveau binnen de regio te bereiken, moeten we transmuraal informatie 

delen. Het gaat hierbij niet alleen om de informatie zoals die is vastgelegd binnen een 

patiëntendossier, maar ook over transparantie over de kwaliteit die we leveren en de diensten die 

we aanbieden. Informatie delen zal tot meer transparantie kunnen leiden dan informatie delen in het 

kader van verantwoording afleggen, waar de afgelopen jaren in het bijzonder de focus op heeft 

gelegen. En dit komt direct de kwaliteit en veiligheid ten goede. 

Value Based Health Care (VBHC)is een methode die gericht is op het maximaliseren van de waarde 

van zorg, het continue verbeteren ervan en het mede daardoor reduceren van zorgkosten. Hierbij 
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wordt gebruik gemaakt van het delen van informatie over de kwaliteit van zorg, door gestructureerd 

te meten in de zorgketen. Het is een bewuste keuze geweest van het ziekenhuis om dit nog niet op te 

pakken, omdat onze focus heeft gelegen op het sturen op kwaliteit van zorgprocessen. Value Based 

Health Care wordt wel al in andere ziekenhuizen gebruikt.Het lijkt er sterk op dat VBHC een methode 

is die ons kan helpen in een volgende fase om de zorg nog zinniger, zuiniger en kwalitatief beter te 

maken. Ook Zorgverzekeraars zullen steeds meer op basis van VBHC hun zorg in kopen. We vinden 

het noodzakelijk om de mogelijkheden te onderzoeken en toe te passen.  
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6.  De strategie Partnerschap 

 

Nauwe samenwerking met het St.  Antonius Ziekenhuis te 

Utrecht/Nieuwegein 

In 2012 sloten Ziekenhuis Rivierenland en het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht en Nieuwegein een 

samenwerkingsovereenkomst. Beide raden van bestuur en de beide stafbesturen stelden vast dat  de 

overheid, wetenschappelijke verenigingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en vooral ook 

wijzelf hoge(re) eisen stellen aan de kwaliteit van zorg. In toenemende mate wordt waarde gehecht, 

al dan niet wetenschappelijk onderbouwd, aan de relatie tussen volume van aangeboden zorg en de 

kwaliteit ervan.  

Een tweede ontwikkeling die de aanleiding vormde om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, 

is de tendens tot sub-specialisatie binnen de medisch specialistische zorg. Voor subspecialisatie is 

een bepaalde omvang nodig om de continuïteit te kunnen borgen.  

De hogere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid maar ook efficiency overwegingen maken 

het noodzakelijk en wenselijk om met andere ziekenhuizen samen te werken.  

De strategische keuzes van Ziekenhuis Rivierenland (het primair gericht zijn op de inwoners van de 

regio Rivierenland en het samen met hen realiseren van gezondheidswinst) en die van het St. 

Antonius Ziekenhuis (handhaven van het topklinische profiel) sluiten goed op elkaar aan.  

Vanuit de samenwerkingsovereenkomst zijn in de afgelopen jaren samenwerkingsafspraken tussen 

verschillende vakgroepen van medisch specialisten gemaakt. Samenwerkingsinitiatieven tussen 

ondersteunende diensten van beide organisaties kwamen nog niet van de grond. De insteek 

waarmee vanuit Ziekenhuis Rivierenland in de komende beleidsperiode vorm wordt gegeven aan de 

samenwerkingsrelatie blijft onveranderd. Om als regionaal ziekenhuis te kunnen blijven 

voortbestaan, is samenwerking met een ander ziekenhuis randvoorwaardelijk. Het oog hebben voor 

elkaars belangen en wederkerig voordeel (en het soms moeten doen van concessies aan het eigen 

belang) is wat ons betreft de houding waarmee we de samenwerkingsrelatie verder gaan uitbouwen.  

 

 

Nauwe samenwerking met verticale ketenpartners: huisartsen 

In het beleidsplan 2013-2017 schreven we: 

De afstemming tussen huisartsenzorg en medisch specialistische zorg heeft in de afgelopen jaren een 

impuls gekregen door veelvuldig overleg op verschillende organisatorische niveaus. Daarin bleek dat 

de intensivering van de inhoudelijke afstemming van zorg op patiëntniveau hinder ondervindt van de 

wijze waarop de eerstelijnszorg en de medisch specialistische zorg georganiseerd en gefinancierd 

wordt. In nauwe samenwerking met de huisartsen en Zorgverzekeraar Menzis willen we in de 

komende jaren een organisatievorm realiseren waarin deze belemmeringen minder of geen rol meer 

spelen voor de inhoud van de zorg. De eerste aanzet tot het realiseren van deze doelstelling is 

gegeven in “het Doorbraakprogramma” dat in de afgelopen jaren samen met het ECT gedeeltelijk 

vorm en inhoud kreeg.  
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In de komende periode is één van de ankers voor de meerjarenafspraak met Menzis om het 

Doorbraakprogramma uit te bouwen. Een verkenning van populatiebekostiging maakt deel uit van 

deze verkenning. Daarnaast zal het onderzoek naar de specifieke oorzaken van de 

gezondheidsachterstand in de regio Rivierenland leiden tot nieuwe projecten en verbanden.   

 

 

Nauwe samenwerking met verticale ketenpartners: V erloskundige 

In de afgelopen jaren werkten alle betrokkenen (eerstelijns verloskundigen, Kraamzorgorganisaties, 

tweedelijns verloskundigen, gynaecologen en medewerkers van de afdeling verloskunde binnen 

Ziekenhuis Rivierenland) aan de formulering van een gemeenschappelijke visie op geboortezorg. Men 

is zich ervan bewust dat Zorgverzekeraars en Overheid aansturen op het aanbieden van multi-

disciplinaire en/of integrale geboortezorg met daaraan gekoppeld een integraal tarief voor 

bevallingen.  

Binnen de regio Rivierenland ligt een stevig fundament, het Netwerk Geboortezorg Rivierenland, 

waarbinnen partnerschap zorginhoudelijk ingevuld is. Protocollen zijn op elkaar afgestemd en men 

maakt gebruik van een integraal dossier.  

In de komende beleidsperiode zal de vraag of de inhoudelijke afstemming nog verder verbeterd kan 

worden door het partnerschap te verankeren in een organisatie: het Geboortecentrum, beantwoord 

gaan worden.  

Nauwe samenwerking met verticale ketenpartners: th uiszorg en 

verpleeg- en verzorgingshuizen 

Doelstelling van de samenwerking is tot integratie van de zorgprocessen te komen waardoor er meer 

samenhang in de keten –thuis-huisarts-  medisch specialist- nazorg ( V&V zorg, thuiszorg) ontstaat. 

Het resultaat ervan moet zijn dat de patiënt/cliënt één gestroomlijnd proces ervaart onder één regie. 

De regie is zoveel mogelijk in handen van de patiënt, die daarbij ondersteund wordt door een 

professioneel regisseur. 

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) en Ziekenhuis Rivierenland sloten 

in mei 2015 een samenwerkingsovereenkomst met als doel de bestaande samenwerking tussen 

beide organisaties verder te bestendigen. Voor het ziekenhuis is het van belang de ligduur te 

beperken doordat de nazorg aan patiënten op een kwalitatief goede wijze is georganiseerd. De 

behandeling thuis moet aansluiten bij de kwaliteitsnormen zoals deze in het ziekenhuis worden 

gehanteerd. Voor STMR is het van belang dat de overdracht van de patiënt/cliënt zo soepel mogelijk 

verloopt en dat de patiënt/cliënt een warme overdracht ervaart. 

 

In 2015 zijn een  viertal initiatieven gezamenlijk opgepakt, die los van elkaar gezien kunnen worden 
maar ook een relatie met elkaar hebben.  
1. Doorlopend zorgproces darmkanker  
2. Doorlopend zorgproces wondzorg 
3. Transferproces 
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 Voor de komende beleidsperiode ligt de nadruk op  
 

- realisatie transmurale zorgbrug. Dat houdt in naadloze overgang van zorg voor de 
patiënt/cliënt tussen verschillende zorgaanbieders.  
 

Nauwe samenwerking met Zorgverzekeraars 

De wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen Zorgverzekeraars en Ziekenhuisorganisatie heeft zich 

in toenemende mate ontwikkeld tot een relatie waarin partnerschap centraal staat. Met 

Zorgverzekeraar Menzis zijn begin 2017 gesprekken gestart die ertoe moeten leiden om, vanuit 

gemeenschappelijk geformuleerde doelstellingen, productieafspraken voor meerdere jaren te 

maken. De visie en missie van Menzis en van het ziekenhuis: het realiseren van gezondheidswinst 

voor de inwoners van de regio Rivierenland, sluiten naadloos op elkaar aan.  

In een intentieverklaring spraken beide partijen zich uit om in de komende periode een aantal 

beleidsdoelen te gaan realiseren. 

- Gezondheidswinst als leidend streven 
- Een zelfstandige rol voor Ziekenhuis Rivierenland voor de levering en organisatie van acute 

medisch specialistische zorg in de regio Rivierenland  
- Herschikking van onderdelen van medisch specialistische zorg in samenspraak met 

netwerkpartners dat leidt tot een duurzaam zorgportfolio en een bedrijfseconomisch  
houdbaar model. 

 

Verbondenheid met maatschappelijke organisaties in de regio  

Binnen de regio Rivierenland zijn diverse initiatieven in gang gezet vanuit maatschappelijke 

organisaties gericht op het behalen van gezondheidswinst. Een gemeenschappelijke visie op het 

begrip gezondheidswinst is nog niet uitgekristalliseerd. De verschillende organisaties benaderen de 

materie vanuit de organisatie eigen doelstelling. Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers 

van verschillende maatschappelijke organisaties werd geconstateerd dat, door het ontbreken van 

een gemeenschappelijke visie, het aanbod versnipperd raakt.  

Vanuit Ziekenhuis Rivierenland sluiten we aan bij bestaande initiatieven (Projecten op het gebied van 

laaggeletterdheid, Samen Wel, Platform Zelfredzaamheid, Regiegroep Wonen,Welzijn, Zorg), daarbij 

onze visie op partnerschap in de praktijk brengend: over grenzen heen kijkend, oog hebbend voor 

belangen van anderen en werken aan het creëren van een vertrouwensbasis.  
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7.  De strategie Innovatie 
De ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg volgen elkaar in een snel tempo op. De komst van 

digitale communicatiemogelijkheden wordt in toenemende mate van invloed op de wijze waarop de 

gezondheidszorg georganiseerd is. Ziekenhuis Rivierenland wil jaarlijks ruimte creëren voor het 

realiseren van innovatieve ontwikkelingen. Daarbij denken we niet alleen aan de beschikbaarheid 

van nieuwe middelen op het gebied van diagnostiek en behandeling maar ook aan het anders 

organiseren van de zorg (bijvoorbeeld op de polikliniek) als dat patiëntgerichter en/of efficiënter is.  

Gebruik E Health mogelijkheden 

In termen van het behalen van gezondheidswinst wordt veel toegevoegde waarde verwacht van de 

inzet van EHealth mogelijkheden. Een werkgroep van ziekenhuismedewerkers en medisch 

specialisten heeft een verkenning uitgevoerd van mogelijkheden, beperkingen en randvoorwaarden. 

Met behulp van dit overzicht zijn vijf speerpunten geformuleerd, die ten aanzien van dit onderwerp 

leidend zijn in deze beleidsperiode.  

 

                                                                        

  Digitale activiteit  

01 Patiënt maakt zelf afspraken en bij voorkeur op een door hem gekozen moment 

02 Patiënt en/of mantelzorger kan specifiek vragen stellen aan medisch specialist/verpleging en vice 

versa 

  a. Patiënt kan vragen stellen aan medisch specialist 

  a. Mantelzorger kan vragen stellen aan medisch specialist en/of verpleging 

  a. Zorgverlener kan evaluatievragen stellen aan patiënt en mantelzorger 

03 Potentiële (patiënt) kan interactief met ons ziekenhuis communiceren (mogelijkheden binnen de 

website) 

04 Patiënt beschikt digitaal over gepersonaliseerde patiënteninformatie (patiënten 

informatiedossier) 

Patiënt wordt binnen zijn zorgtraject gefaseerd geïnformeerd m.b.v. informatiemateriaal: 

ontvangt specifieke informatie in een bepaalde fase van zijn zorgtraject. 

05 Patiënt wordt herkend bij binnenkomst en begeleid (track and trace) 

Patiënt wordt (individueel) geïnformeerd over de actuele wachttijd en route naar afspraak 

(wanneer patiënt in ziekenhuis is). Aanmelding en patiëntenregistratie. Patiënt krijgt na 

aanmelding zicht in zijn afspraakgegevens en de actuele wachttijden. 
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8.  Het fundament 
Het in gang zetten van ontwikkelingen, het realiseren van strategische doelstellingen lukt alleen als 

de basis, het fundament van de ziekenhuisorganisatie op orde is. In de ZR piramide hebben we het 

fundament met de volgende bouwstenen gevuld.  

Financieel Gezond, Verantwoord besturen, Goed werkgeverschap, geïntegreerde 

Informatiesystemen, Voorzieningen op orde en Maatschappelijk Ondernemend.  

Financieel Gezond 

Ziekenhuis Rivierenland is een financieel gezond ziekenhuis. In de afgelopen jaren kon het eigen 

vermogen jaarlijks worden versterkt. Om op de lange termijn financieel gezond te blijven en om 

ruimte te houden voor innovaties, is het noodzakelijk om de exploitatielasten te reduceren.  

Benchmark gegevens hebben aangegeven dat Ziekenhuis Rivierenland, met name in de 

ondersteunende diensten, meer financiële middelen gebruikt dan vergelijkbare andere ziekenhuizen. 

In de komende jaren zal het Programma “Ruimte voor de Zorg” worden uitgevoerd. Het programma 

omvat zeven projecten op verschillende afdelingen die ertoe moeten leiden dat deze 

organisatieonderdelen beter, effectiever en efficiënter hun werk kunnen doen. De realisatie van de 

projecten moeten ertoe leiden dat er financieel ruimte komt voor het realiseren van de vervanging 

van het elektronisch patiëntendossier en voor investeringen in innovatieve ontwikkelingen.  

Verantwoord besturen  

Vanuit bestuurlijk perspectief geredeneerd is een ziekenhuis een complexe organisatie. Naast het 

ziekenhuis staat namelijk een andere organisatie, de coöperatie vrijgevestigde medische 

specialistisch Bedrijf Rivierenland (CMSB). De CMSB levert een groot deel van de medisch 

specialistische zorg op exclusieve basis aan de ziekenhuisorganisatie. De relatie is vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast zijn er artsen die een dienstverband hebben met het 

ziekenhuis. Alle artsen hebben zich georganiseerd in de Vereniging Medische Staf Rivierenland.  

De communicatiestructuur is zo ingericht dat alle gremia, inclusief de OR en de Patiënten Adviesraad 

betrokken worden bij beleidsbeslissingen.  

Om de strategische doelstellingen te realiseren moet de organisatie in staat zijn om snel en adequaat 

in te spelen op veranderingen. De organisatie moet wendbaar (agile) zijn. Daar waar andere 

inspanningen van managers verwacht gaan worden, kan een managementdevelopmentprogramma 

aangeboden worden.  

De organisatie is in 2004 ingericht op basis van de toen van toepassing zijn de criteria. In de loop van 

de afgelopen jaren zijn er de nodige aanpassingen doorgevoerd, die momenteel niet meer adequaat 

functioneren (de ziekenhuisorganisatie is opgedeeld in vakgroepen die worden aangestuurd door het 

duo vakgroep coördinator (een medisch specialist) en een Zorgmanager). De Zorgmanagers worden 

ondersteund door unitmanagers of afdelingshoofden. De organisatieprincipes zullen, na de 

vaststelling van dit meerjarenbeleidplan worden herijkt aan de eisen die er  in dit tijdsgewricht aan 

worden gesteld en op basis daarvan zal de organisatie- en communicatiestructuur opnieuw 

geformuleerd worden.  
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Over de wijze waarop de ziekenhuisorganisatie wordt bestuurd moet extern verantwoording worden 

afgelegd. De criteria aan de hand waarvan “goed bestuur” wordt getoetst liggen vast in de Zorgbrede 

Governance code. Deze code is begin 2017 opnieuw vastgesteld. De binnen ziekenhuis Rivierenland 

gehanteerde werkwijze zal met behulp van de code worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  

Goed Werkgeverschap  

Bij de beschrijving van de strategische benadering van het onderdeel Mensen noemden we de 

inspanningen die we zullen moeten leveren om de verwachte arbeidskrapte als gevolg van vergrijzing 

op te kunnen vangen. Initiatieven gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers zullen 

worden ondersteund.  

Het hoort bij het fundament van de ziekenhuisorganisatie om een goed werkgever te zijn. Dat 

betekent dat de arbeidsvoorwaarden marktconform moeten zijn, dat medewerkers duidelijk moeten 

weten wat er van hen verwacht wordt. In dit kader zal in de komende jaren aandacht worden 

gegeven op het op orde brengen van het functiegebouw. Het aantal functiebeschrijvingen zal 

drastisch worden ingeperkt door ze te veralgemeniseren en op resultaat in plaats van op taken te 

formuleren.  

Arbeidsomstandigheden moeten goed geregeld zijn. Het medewerkersonderzoek 2017 zal informatie 

geven over de wijze waarop medewerkers hun werk ervaren en waar aandacht voor aanpassingen 

moet zijn.  

Geïntegreerde Informatiesystemen 

Er is geen enkele afdeling binnen ziekenhuis Rivierenland waar geen gebruik wordt gemaakt van een 

digitaal systeem voor het verwerken van gegevens. In de afgelopen jaren zijn veel verschillende 

systemen aangeschaft. We constateren nu dat niet alle systemen logisch op elkaar aansluiten, 

waardoor er maatwerkoplossingen worden aangebracht, die kwetsbaar zijn.  

Het elektronisch patiëntendossier Soarian moet in de komende beleidsperiode worden vervangen. 

De leverancier van het systeem heeft besloten de ontwikkeling ervan te stoppen en het over te 

dragen aan een ander systeem en softwareontwikkelaar. Deze ontwikkeling maakt het noodzakelijk 

om de keuze voor het systeem Soarian te heroverwegen.  

De komst van een nieuw elektronisch patiëntendossier zal ook aanleiding zijn om zorgprocessen 

waar mogelijk te standaardiseren. Standaardisatie levert een belangrijke bijdrage aan het verhogen 

van de patiëntveiligheid.  

Voorzieningen op orde  

In de bouwdelen E en F zijn, behalve op de eerste etage, uitsluitend nog kantoorfuncties gevestigd. 

De bouwdelen stammen uit de tweede helft van de vorige eeuw. In de komende beleidsperiode 

zullen besluiten worden voorbereid over het gebruik van delen van het gebouw. Hiertoe wordt in 

2017 een Lange Termijn Huisvestingsplan opgesteld.  

Vanuit de commissie huisvesting wordt een plan voorbereid voor aanpassing van het gebruik van de 

poliklinieken. Bouwkundige aanpassingen in combinatie met aangepaste werkprocessen moeten 

gaan leiden tot efficiënter gebruik van mensen en m2.  



 
 

18 

 

Maatschappelijk Ondernemend 

Een ziekenhuis is een maatschappelijke onderneming, dat wil zeggen dat de doelstelling van de 

organisatie niet gericht is op winst maar op het behalen van voor de samenleving relevante 

resultaten.  

Als maatschappelijke onderneming betrek je andere maatschappelijke doelen in je beleidskeuzes. De 

initiatieven die in de afgelopen jaren in gang zijn gezet op het gebied van klimaatbeheersing zijn een 

mooi voorbeeld van hoe een ziekenhuisorganisatie zijn verantwoordelijkheid kan nemen voor 

maatschappelijke vraagstukken. Alle inspanningen die gericht zijn op het tegengaan van verspilling 

zijn als zodanig aan te merken.  

We willen als ziekenhuis Rivierenland ook aandacht hebben en leren van 

gezondheidszorgorganisaties elders in de wereld. Vanuit de werkgroep Rivierenland Veraf worden 

projecten in de derde wereld, waar ziekenhuismedewerkers een band mee hebben opgebouwd, 

gesteund. 

De banden met maatschappelijke organisaties zijn in de afgelopen jaren aangehaald. Vanuit het 

genootschap laaggeletterden worden, samen met andere maatschappelijke ondernemingen, 

initiatieven ontplooid die een bijdrage gaan leveren aan het dichterbij brengen van de realisatie van 

onze missie: gezondheidswinst voor de inwoners van de regio Rivierenland.  

 

 

  



 
 

19 

 
 

BIJLAGE1 – Waardenkompas 
 

 

 



Ziekenhuis
Rivierenland
Hét mensenziekenhuis

President Kennedylaan 1, 4002 WP  Tiel
Postbus 6024, 4000 HA  Tiel

T. 0344-674911
E. info@zrt.nl
www.zrt.nl


