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1. Voorwoord

Voor u ligt het Medisch Strategisch Beleidsplan van Reinier de Graaf, 2017-2020. Dit plan borduurt voort op
het Medisch Strategisch Beleidsplan 2010-2016 ‘U. Wij. Heel Reinier.’, waarmee we hebben nagestreefd het
beste en meest verbonden ziekenhuis van Nederland te zijn. We hebben in de afgelopen jaren veel bereikt.
Er is een nieuw ziekenhuis neergezet, we hebben geïnvesteerd in de gastvrijheid naar patiënten en familie,
we werken nog doelmatiger en we hebben een goed kwaliteitsmanagementsysteem, waardoor we in staat zijn
kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg te leveren.
Op deze basis willen we verder bouwen. Er zijn echter een aantal zaken veranderd. Zo is Reinier de
Graaf onderdeel van de Reinier Haga Groep (RHG), een bestuurlijke fusie tussen Reinier de Graaf, het
HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis. Deze strategie is dan ook opgesteld binnen de kaders die zijn
geschetst in de Strategienota RHG ‘Topzorg dichtbij’. Naast het feit dat Reinier de Graaf onderdeel is van de
Reinier Haga Groep heeft het ziekenhuis ook een eigen ambitie en identiteit, die in dit Medisch Strategisch
Beleidsplan tot uitdrukking komt. Tevens blijft de omgeving onverminderd in beweging en blijft de noodzaak
bestaan de organisatie hierop voor te bereiden. Dit alles vraagt om herijking van de medisch strategische
koers in de komende jaren.
Dit nieuwe Medisch Strategisch Beleidsplan is tot stand gekomen door inhoudelijke analyses, gesprekken
en overwegingen die zijn verzameld in de periode van september 2016 tot januari 2017. Er zijn intern en
extern interviews gehouden, schriftelijke inventarisaties hebben plaatsgevonden, er zijn bijeenkomsten en
denksessies geweest, er hebben analyses plaatsgevonden op adherentie, profielen, omzet, incidentie en
prevalentie.
Al deze zaken hebben geleid tot het medische strategisch beleidsplan Reinier2020: de juiste zorg, op de
juiste plaats, op het juiste moment.
De uitvoering van dit plan vraagt veel durf, leiderschap en verantwoordelijkheidsgevoel.
Delft, maart 2017
Directie en Bestuur Medisch Specialisten Coöperatief

Prof. dr. C.G.J.M. Hilders
Directievoorzitter

Drs. B.J.M. Pannekoek
Voorzitter Bestuur Medisch Specialisten Coöperatief
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2. Reinier: al eeuwen van nu

Reinier de Graaf is het oudste ziekenhuis van Nederland, opgericht in 1252. Sinds de oprichting streven we
ernaar de allerbeste zorg te leveren. In 2012 hebben we het strategisch plan ‘U. Wij. Heel Reinier.’ opgesteld.
Een plan waarin we de ambitie hebben uitgesproken om het meest verbonden ziekenhuis van Nederland
te worden. De weg van de verbondenheid heeft ons veel gebracht. We hebben gastvrijheid omarmd,
hebben de samenwerking met de eerste lijn en de derde lijn versterkt. We hebben bovenal geïnvesteerd
in de verbondenheid tussen patiënt, zijn of haar familie en de medewerkers van Reinier de Graaf. Van
receptiemedewerker tot medisch specialist, van verpleegkundige tot manager. Samen en in verbinding
leveren we de patiënt de beste, snelste en meest persoonlijke zorg.
We zijn trots op wat we in de afgelopen vier jaar hebben bereikt. We hebben veel patiënten gezien in ons
ziekenhuis en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de gezondheid en het welzijn van tienduizenden
patiënten. Sinds enige tijd doen we dit vanuit ons nieuwe ziekenhuisgebouw. Een huis waar we ongelooflijk
trots op zijn en waar we iedere patiënt gastvrij ontvangen. Een huis waar we niet alleen zorg bieden aan
onze patiënten, maar ook onderzoek doen en collega’s opleiden.
We kunnen met recht zeggen dat Reinier de Graaf zich heeft ontwikkeld tot een gastvrij ziekenhuis dat zijn
belofte ten aanzien van kwaliteit en veiligheid en doelmatigheid elke dag waarmaakt. Maar als ziekenhuis
willen we voortdurend verbeteren. In ons prachtige, nieuwe pand leggen we gezamenlijk de lat hoger. Samen
met de professionals in ons huis en in nauwe samenwerking met het Medisch Specialisten Coöperatief (het
MSC) hebben we daarom dit Medisch Strategisch Beleidsplan ontwikkeld.
Dit plan is meer dan een document. Het is een transformatie die we met zijn allen zijn aangegaan.
We hebben een uitgebreide analyse gemaakt van de patiënt van de toekomst en de zorg van de toekomst.
Deze patiënt staat centraal in alle plannen en ambities die we hier beschrijven. Op regionale schaal hebben
we onderzocht hoe de vraag naar zorg zich ontwikkelt, waar patiënten vandaan komen en welke zorg
zij van Reinier de Graaf verlangen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot heldere profielkeuzes en een
onderscheidende strategie voor de komende vier jaar.
Met deze strategie willen we verder invulling geven aan onze doelstelling, namelijk het bieden van de juiste
zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment. Precies zoals we dat al eeuwen doen.
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3. Missie

Als oudste ziekenhuis in Nederland bieden we de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment.
Dit doen we allereerst samen met onze patiënten. De mens is meer dan alleen een lichaam en kwaliteit van
zorg gaat verder dan de juiste medische behandeling. De juiste zorg wordt bepaald door echte en oprechte
aandacht.
Als regisseur van zorg voor een half miljoen mensen zijn we een verbinder in de regio. Door samen te werken
met de huisartsen, gemeenten, mantelzorgers, verpleeghuizen en met innovatieve organisaties houden we de
zorg betaalbaar, kwalitatief hoogwaardig en maatschappelijk verantwoord.
Wij zijn Reinier. Wij staan voor Delfts blauwe zorg. Wij zijn al eeuwen van nu.
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4. De Kracht van Reinier de Graaf

Reinier de Graaf is een sterk, regionaal verankerd, topklinisch opleidingsziekenhuis. Ongeveer 450.000
mensen kunnen voor ziekenhuiszorg in hun directe omgeving een beroep doen op ons. Onze hoofdlocatie
is in Delft, we hebben een electieve kliniek in Voorburg, buitenpoli’s in Naaldwijk en Ypenburg en een
eerstelijnspoli in Pijnacker. In ons ziekenhuis werken ruim 3.000 professionals, onder wie circa 206 medisch
specialisten, verdeeld over 37 specialismen. Wij zijn een ziekenhuis met een breed profiel en een zeer
omvangrijke en gevarieerde patiëntenpopulatie. Reinier de Graaf is een ziekenhuis dat hooggespecialiseerde
behandelingen biedt aan mensen binnen en buiten het verzorgingsgebied.
Reinier de Graaf heeft de unieke positie medische vervolgopleidingen te organiseren met zowel de OOR
(Opleidings- en Onderwijsregio) Rotterdam als met de OOR Leiden. Dit leidt tot een inhoudelijke impuls en
biedt een basis voor de verdere ontwikkeling van Reinier de Graaf als opleidingsziekenhuis. Ook verrichten
we zelf sinds 1986 in de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek diverse relevante onderzoeken, waarbij we
hard werken aan vernieuwingen voor de patiënt.
Daarnaast kent Reinier de Graaf twee expertisecentra waarvan de patiënten afkomstig zijn vanuit het hele
land, namelijk de Polikliniek Jeugd en Alcohol voor alcoholproblematiek bij jongeren en het Delfts Allergie
Centrum (DAC) dat tevens gespecialiseerd is in kinderen.
De Polikliniek Jeugd en Alcohol maakt deel uit van een landelijk netwerk van poliklinieken voor Jeugd en
Alcohol. Alle ziekenhuizen volgen het protocol ‘Voorkom alcoholschade bij jongeren’ om te zorgen voor
de beste behandeling. Dit protocol vindt zijn oorsprong in ons ziekenhuis. De eerste Polikliniek Jeugd en
Alcohol van Nederland werd in 2006 in Reinier de Graaf opgericht. Na succesvolle pilots in het Catharina
Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Westfriesgasthuis en Medisch Centrum Leeuwarden verspreiden we,
in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onze kennis over het hele land. De
Delftse Polikliniek Jeugd en Alcohol is uitgegroeid tot landelijk expertisecentrum.
Het DAC is een allergie-expertisecentrum met een allergoloog, kinderarts-allergologen, diëtisten die
gespecialiseerd zijn in allergie, medisch immunologen, dermatologen, KNO-artsen, oogarts en longarts. Dit is
uniek in Nederland, in geen enkel ander ziekenhuis werken al deze specialisten zo nauw samen. Eén team dat
rond één patiëntengroep, de ‘allergische patiënt’, samenwerkt. Door de specifieke kennis, formatie en vooral
beschikbaarheid van ingewikkelde logistiek en materialen zijn we als DAC een expertisecentrum voor heel
Nederland.
Naast de ‘eigen’ kracht halen we veel energie uit de bestuurlijke fusie met het HagaZiekenhuis en het
LangeLand Ziekenhuis. Als Reinier Haga Groep zijn we in staat ons als groep te ontwikkelen langs de lijnen
van de strategienota Reinier-Haga 2016-2019. De bestuurlijke fusie biedt mogelijkheden tot samenwerking,
bijvoorbeeld op het gebied van de Oncologie. Als groep hebben we een sterke positie in de regio en
kunnen we de ambities van artsen en verpleegkundigen waarmaken. Tegelijkertijd is de zelfstandige positie
van Reinier de Graaf binnen de groep en onze unieke, eigen identiteit een belangrijk element in onze
aantrekkingskracht voor patiënten.
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5. Onze patiënten

Reinier de Graaf heeft een sterke marktpositie in zijn adherentiegebied. Deze sterke positie zien we terug
over de gehele breedte van ons portfolio en over alle vakgebieden. Reinier de Graaf is voor het overgrote
deel van de inwoners in de regio Delft en het Westland het ziekenhuis van de eerste keuze.
Het verzorgingsgebied bestaat uit de gemeenten
Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en de wijken
Leidschenveen en Ypenburg uit ’s-Gravenhage.
In 2015 kwam 85,9% van de patiënten uit dit
verzorgingsgebied, waarvan bijna de helft in Delft of
de directe omgeving hiervan. Opvallend is ook het
grote aandeel van Naaldwijk in het profiel, 21% van
de patiënten komt hier vandaan.

		

Figuur 1: kernverzorgingsgebied RdGG
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Figuur 2: verdeling van patiënten in 2015 uit het kernverzorgingsgebied RdGG
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De ontwikkeling in ons verzorgingsgebied
In ons verzorgingsgebied neemt het aantal mensen tussen 20 en 65 jaar toe met ruim 35% tot 2030. Het
aantal 65-plussers stijgt met ruim 35% tot ruim 103 duizend en het aantal 80-plussers stijgt zelfs met ruim
40% tot ruim 28 duizend mensen. Gelet op de demografische ontwikkeling in onze regio is het van belang
dat we de zorg voor ouderen versterken, waarbij we 70 jaar als leeftijdsgrens hanteren.
Toch stijgt ook het aantal mensen tussen de 0 en 19 jaar, van ruim 103.000 nu tot bijna 120.000 in 2030.
Dit maakt het profiel van onze regio afwijkend van de rest van Nederland en heeft gevolgen voor het bieden
van zorg in de toekomst. Een concreet voorbeeld is de prognose van de toename van het aantal geboortes in
Reinier de Graaf. Mede door een verwachte regionale verschuiving en de stijging van het aantal jongeren in
de regio wordt een toename van rond de 22% richting 2030 verwacht.
In onze regio hebben we dus te maken met zowel een sterke vergrijzing, als met een groei van het aantal
jongeren. Ten slotte zien we in de huidige marktpositie de oncologie en de urogenitale zorg sterk groeien,
zowel in volumes als in omzet.

Figuur 3: huidige en toekomstige leeftijdsverdeling in het verzorgingsgebied
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6. Uitdagingen in de zorg van de toekomst

De vraag naar zorg neemt de komende jaren sterk toe, de mogelijkheden tot behandelen nemen toe en
daarmee ook de maatschappelijke kosten van onze gezondheidszorg. We zien het als onze taak om bij de
keuzes die we maken rekening te houden met de collectieve opgave waar we in Nederland voor staan. Als
ziekenhuis geloven we dat ‘De juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment’ niet enkel is gebaseerd
op de kwaliteit voor de individuele patiënt, maar ook afgewogen is in een breder maatschappelijk kader.
Doelmatigheid en effectiviteit zijn hierbij belangrijke toetsstenen. We hebben daarbij te maken met de
volgende drie uitdagingen.

Uitdaging 1: Toenemende en complexere zorgvraag richting 2020
De zorgvraag op landelijk niveau en in ons adherentiegebied verandert. Aan de ene kant zien we dat
de zorgvraag toeneemt door bevolkingsgroei en vergrijzing. Op de middellange termijn zien we richting
2030 een bevolkingsgroei van bijna 4% in Nederland. In ons verzorgingsgebied groeit de bevolking nog
veel sneller, namelijk met ruim 14% richting 2030. Aan de andere kant wordt de zorgvraag complexer
door een toenemende prevalentie van chronische aandoeningen en multimorbiditeit zoals in hoofdstuk 4
beschreven is.
De ouder wordende samenleving gaat samen met een toename van mensen met één of meer chronische
aandoeningen. Prevalentie van vrijwel alle ziekten neemt toe, maar die van ouderdomsziekten (zoals artrose
en COPD) het meest. In 2020 zijn er naar verwachting landelijk ruim 6,2 miljoen mensen met minstens
één chronische aandoening, oftewel ongeveer 1 op de 3 Nederlanders. Ook in onze regio zien we een
duidelijke groei. In 2030 hebben ruim 200.000 mensen één of meer chronische aandoeningen, oftewel
2 op de 5 inwoners van ons verzorgingsgebied. Ook neemt in ons verzorgingsgebied het aantal mensen met
multimorbiditeit toe met ruim 50% tot bijna 90 duizend mensen in 2030.

Figuur 4: Prognose prevalentie aandoeningen 2030
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Het logische gevolg is dat de toenemende en complexere zorgvraag richting 2020 hogere kosten met zich
meebrengt. De afgelopen jaren zijn de kosten voor zorg in Nederland al gestegen. In 2015 was dat een
stijging van 0,8% ten opzichte van een jaar eerder tot 95 miljard euro. Door gebruik van meer, betere en
duurdere zorg is de verwachting dat de uitgaven aan zorg ook de komende jaren zullen blijven stijgen.
(zie bijlage 1. Meer zorg en complexere zorg richting 2020)

Uitdaging 2: Nieuwe kijk op gezondheid richting 2020
Arts en onderzoeker Machteld Huber introduceerde enkele jaren geleden de nieuwe definitie van gezondheid:
“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en het zelf beheren en invullen van sociale, fysieke en
mentale uitdagingen”. Dit houdt in dat gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden.i
Deze brede visie op gezondheid bevat 6 dimensies (lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, sociaal
maatschappelijk participeren, mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven) en wordt positieve
gezondheid genoemd.ii
Het omarmen van deze definitie in de dagelijkse praktijk in de zorg vraagt om een omslag in ons denken en
doen. Zo vraagt het om een ander gesprek met de patiënt en om meer focus op gezondheid en gedrag, in
plaats van op ziekte en zorg. In het nieuwe concept van gezondheid staat de mens centraal, niet de ziekte.iii
(zie bijlage 2. Een nieuwe kijk op gezondheid richting 2020)

Uitdaging 3: De unieke patiënt richting 2020
Eigenlijk kunnen we richting 2020 niet meer spreken van ‘de patiënt’. Iedere patiënt heeft een unieke
zorgbehoefte en gaat op eigen wijze om met alle facetten binnen het zorgproces. De rol van de patiënt kan
veranderen gedurende het zorgproces en een patiënt kan zelfs meerdere rollen tegelijk innemen.
We zien dat patiënten steeds mondiger worden en hogere verwachtingen hebben van de kwaliteit van de
zorg die zij ontvangen. Dat komt doordat patiënten steeds vaker toegang hebben tot meer informatie over
ziekten en aandoeningen, behandelmogelijkheden en kwaliteit van zorg. De medische mogelijkheden nemen
toe en de patiënt is steeds beter op de hoogte van wat die mogelijkheden zijn. Deze laagdrempelige toegang
tot kennis zorgt ervoor dat een grote groep patiënten een actieve houding inneemt in het eigen zorgproces.
Waar zij vroeger ‘blind’ vertrouwden op het oordeel van de zorgprofessional, spreken zij zich steeds vaker uit
over hun behoeften en wensen op het gebied van zorg. Dit verandert de relatie tussen de zorgprofessional en
de patiënt.
Tegelijkertijd zien we dat vanuit de overheid en de maatschappij steeds meer verwacht wordt van
Nederlandse burgers en patiënten als het aankomt op eigen gezondheid en de zorg voor de mensen om hen
heen. Dat is voor een grote groep mensen geen probleem, maar 3 op de 10 volwassen Nederlanders ervaart
het vinden, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie als moeilijk. Vertaalt naar zelfregie zien we
dat maar liefst 48% van de Nederlanders moeite heeft zelf de regie te voeren over zijn/haar gezondheid,
ziekte en zorg. Deze lagere gezondheidsvaardigheden hangen samen met een minder goede gezondheid en
een grotere kans op overlijden.iv

12

7. Toekomstvisie Reinier2020

De ontwikkelingen in de zorg stellen Reinier de Graaf voor een uitdagende opgave: gegeven de toenemende
zorgvraag en medische mogelijkheden de beste zorg te blijven leveren binnen de gestelde budgettaire
kaders.
Voor de periode tot 2020 kiezen we daarom voor een strategie die drie pijlers bevat:
We maken keuzes in het profiel van het ziekenhuis
De sterke regionale positie, de relatief grote volumes, het belang van innovatie, opleiding en
wetenschappelijk onderzoek en het continu verbeteren van de kwaliteit van de zorg in ons ziekenhuis maken
dat we ons brede profiel koesteren. De deur blijft voor iedereen open. Tegelijkertijd willen we, kijkend naar
onze huidige marktpositie, de demografische ontwikkelingen in ons verzorgingsgebied en de ontwikkelingen
in de zorg tot 2020, een focus aanbrengen in de vakgebieden waarin we kunnen en moeten excelleren om
goed aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. De gekozen speerpunten zijn Moeder en Kind, Oncologie
en Ouderen (zie hoofdstuk 8).
We werken volgens de principes van Value Based Healthcare
Voor ons betekent dit het continu verhogen van de waarde voor de patiënten en tegelijkertijd verlagen van
de (maatschappelijke) kosten. Het startpunt is het zo efficiënt mogelijk rondom de patiënt inrichten van
zorgprocessen. We bieden de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment. Waar mogelijk zoeken
we samenwerkingsverbanden met onze ketenpartners en onderzoeken en gebruiken we technologische
mogelijkheden om deze in het zorgproces in te zetten. De effecten van deze strategie meten we door continu
effecten en kosten te monitoren (zie hoofdstuk 9).
Drie sleutels voor de komende vier jaar
Om ‘de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment’ te leveren en actief op de toekomstige situatie
te kunnen anticiperen, creëren we een omgeving en een cultuur waarin continu leren en verbeteren wordt
aangemoedigd en ondersteund. Een omgeving waar we sturen op kwaliteit en doelmatigheid. Dit gebeurt aan
de hand van 3 sleutels: Uw verhaal, LEA(R)N en Delfts Blauw Leiderschap. Deze sleutels zijn sterk met elkaar
verweven en vormen de basis voor het organiseren van zorg rond de patiënt (Uw verhaal), het verbeteren
van de organisatie (LEA(R)N) en het ontwikkelen van de professionals (Delfts Blauw Leiderschap)
(zie hoofdstuk 10).
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8. Profielkeuzes: Moeder en Kind, Oncologie en Ouderen

Het expliciet benoemen van speerpunten heeft consequenties. Het betekent dat we in de zorg op deze
gebieden landelijk onderscheidend willen zijn bovenop de brede en goede topklinische zorg binnen ons
ziekenhuis. De ambitie om op drie speerpunten te excelleren betekent niet dat we bepaalde specialismen
geheel afstoten. Onze poort blijft open voor alle patiënten. Maar dit betekent ook niet dat we alle zorg
daadwerkelijk in huis zullen blijven leveren. Daar waar we de kwaliteit van onze zorg kunnen vergroten door
samen te werken met onze (academische) partners doen we dit.
Reinier de Graaf heeft een sterke historie en een sterke positie in de zorg voor moeder en kind. Vanuit deze
positie investeren we in de vormgeving van de integrale geboortezorg en de neonatologie. Daarbij wordt
de komende periode een stijging van de zorgvraag op dit thema verwacht. In 2015 was Reinier de Graaf
het eerste ziekenhuis in Nederland dat afspraken maakte met partijen in de regio en met zorgverzekeraars
om de geboortezorg voortaan integraal aan te pakken. Daarnaast zien we op het gebied van fertiliteit veel
ontwikkelingen.
Eveneens in 2015 heeft de komst van een operatierobot ervoor gezorgd dat Reinier de Graaf in staat is om de
kennis en de kwaliteit van de minimaal invasieve ingrepen rondom oncologische aandoeningen aanzienlijk te
vergroten. Dit biedt een grote meerwaarde in de regio en binnen de Reinier Haga Groep. Gegeven de huidige
sterke positie enerzijds en de verwachte demografische ontwikkeling en groei van de zorgvraag in de regio
anderzijds lijkt de keuze voor oncologie als speerpunt voor de hand te liggen.
Het derde speerpunt in ons profiel heeft betrekking op ouderen. Hiermee anticiperen we op de
demografische veranderingen die een grote impact hebben op de zorgvraag. De stijging van het aantal
patiënten met aan ouderdom gerelateerde aandoeningen is, zoals blijkt uit de analyses, zeer groot. Deze
patiënten kunnen we niet in het ziekenhuis zoals dat nu is behandelen. Onderdeel van dit speerpunt is
daarom de verkenning van nieuwe zorgvormen, binnen en buiten het ziekenhuis.
De zorg die we leveren binnen de speerpunten loopt voorop in Nederland. We zijn actief betrokken bij de
vormgeving van de zorg van de toekomst en dit zien patiënten en medewerkers terug in de geleverde zorg,
onderzoek, innovatie en opleidingen.
Naast de speerpunten blijven we ons onderscheiden op de twee STZ-expertisecentra: het Delfts Allergie
Centrum en de Polikliniek Jeugd en Alcohol. Gezien de toename van patiënten met een allergie in de
westerse wereld en de toenemende bekendheid van ons centrum krijgen we steeds meer aanloop van
patiënten, vanuit heel Nederland. We verwachten dat de vraag naar deze zorg in de periode 2017-2020 met
minimaal 20% zal stijgen en het is onze ambitie om deze vraag in goed overleg met de zorgverzekeraars
te beantwoorden. Het plan is om het aandachtsgebied beroepsallergie uit te breiden binnen het Delfts
Allergie Centrum. Dit zorgpad/centrum zal gevormd worden binnen een keten van een allergoloog,
een longarts, een dermatoloog en eventueel op indicatie een KNO-arts. Dit in samenwerking met de
bedrijfsgeneeskundige zorg.
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Alcoholvergiftigingen vormen een probleem dat in de afgelopen 10 jaar sterk is toegenomen. Het aantal
SEH-behandelingen met betrekking tot alcoholvergiftiging is in die tijd 3,5 keer hoger geworden. Dit komt
vooral voor rekening van jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar, waar het aantal vervijfvoudigde. Jongeren
die met een alcoholvergiftiging zijn opgenomen, krijgen op de Polikliniek Jeugd en Alcohol nazorg. Het doel
is om gedragsverandering en onderkennen van eventuele onderliggende problemen te bereiken, zodat de
jongeren niet opnieuw in de problemen komen met alcohol. De laagdrempeligheid van dit eigen nazorgtraject
blijkt een belangrijke succesfactor te zijn en een rol te spelen bij drop-outs. De uitdaging voor de komende
jaren is deze lijn voort te zetten en een toonaangevende rol te blijven spelen op landelijk niveau, samen
met de opgezette poli’s elders in het land.

8.1

Moeder en Kind

Het speerpunt Moeder en Kind betreft de zorg voor mensen met een kinderwens, zwangere vrouwen en jonge
kinderen. De zorg die als speerpunt wordt aangemerkt, is afgebakend conform de volgende criteria:
- Alle aan fertiliteit gerelateerde zorg voor zowel mannen als vrouwen
- Alle kinderen van 0 tot en met 3 jaar
- Een selectie van zorgproductgroepen die aan zwangerschap gerelateerd zijn.
Opleiding en onderzoek zijn een belangrijke sleutel tot vernieuwing en verbetering van de zorg.
Ook voor Moeder en Kind geldt dat er een groeiende behoefte is aan verpleegkundigen met hbo-niveau.
Door verpleegkundig specialisten beter en vaker in te zetten, kunnen we meer tijd geven aan patiënten
zonder de artsen te overbelasten.
Zorg zal niet alleen binnen het ziekenhuis geoptimaliseerd worden. Ook gedeeltelijke extramuralisatie van
kinderoncologie is een weg. Hiervoor is het nodig dat we de kinderthuiszorg opleiden voor extramurale
zorg. Een voorbeeld binnen de neonatologie is het mogelijk maken van sondevoeding thuis. Dit vergroot de
ervaren kwaliteit en verkort de ligduur.
Onze ambitie is om psychosociale teams van gemeenten te betrekken bij het ziekenhuis. Zij zouden een rol
in het ziekenhuis kunnen hebben. Ook een bekostigingsmodel met particuliere maatschappelijke partijen zou
tot de mogelijkheden kunnen behoren.
We willen meer inzicht creëren in de financiële impact van keuzes. Soms sta je als professional voor een
keuze die kwalitatief gelijkwaardig is. Dan is het meewegen van financiële consequenties gewenst.
Het succes van het fertiliteitscentrum in Voorburg maakt dat er een wens om uitbreiding is ontstaan.
De komende periode zal de geschiktheid van de locatie worden onderzocht en waar nodig worden aangepast
aan de toegenomen behandelmogelijkheden.
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In 2020 is op dit speerpunt in ieder geval bereikt dat:
-	De juiste zorg op de juiste plaats wordt aangeboden. Dit betekent onder meer dat er één zorgpad
wordt ontwikkeld voor integrale geboortezorg in de eerste en tweede lijn. Dit is inclusief de daarbij
behorende financiële structuur en de mogelijke inzet van kraamverzorging in plaats van verpleegkundig
zorg. We gaan de samenwerking aan met professionals in de regio op het gebied van psychosomatische
of sociale zorg voor kwetsbare groepen als zwangere vrouwen met anorexia of bij vermoeden van
kindermishandeling. Daarnaast zoeken we naar innovatieve oplossingen waardoor patiënten minder in het
ziekenhuis hoeven te komen. Een vorm is kwalitatieve zorg aan huis of in eerstelijnscentra.
-	We nauwer samenwerken met de derdelijnscentra als het Princes Maxima Centrum voor een inhoudelijke
ontwikkeling op het gebied van fertiliteit, bijvoorbeeld embryoselectie.
-	We onderzocht hebben of verloskundigen in de toekomst (een deel van) de rol van verpleegkundig
specialist kunnen vervullen. Ook de inzet van basisartsen kan bijdragen aan de continuïteit van zorg op
afdelingen.
-	We de zelf- en samenredzaamheid van de doelgroep vergroten door het starten van bijvoorbeeld
groepsspreekuren en het stimuleren van interactie tussen gelijkgestemden. Hier vallen thema’s onder als
opvoedondersteuning, gezonde voeding, preventie en leefstijladvies.
Voor concrete vervolgstappen en analyses zie bijlage 3. Speerpunt Moeder en Kind.

8.2

Oncologie

De oncologische teams uit het HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf werken al enkele jaren intensief samen.
Het verzilveren en uitbreiden van die samenwerking binnen de Reinier-Haga Groep, met ook daarbij het
LangeLand Ziekenhuis, is een uitdrukkelijke ambitie. Door samenwerking kan immers beter worden voldaan
aan de toenemende kwantitatieve en kwaliteitseisen voor de behandeling van patiënten met kanker.
We versterken binnen het speerpunt oncologie onze positie op het gebied van mammatumoren, urogenitale
tumoren (prostaat, nier, testis, blaas, ovarium en endometrium) en GE-chirurgie (onder andere slokdarm,
pancreas, maag, colorectaal), dermato-oncologie en endocrinologie). Ook de radiotherapie vormt een
belangrijk element en een kwaliteit van de oncologisch zorg in Reinier de Graaf. Dit betekent dat we
bewust niet kiezen voor een aantal gebieden waar we als ziekenhuis een minder sterke positie hebben.
Voorbeelden van gebieden waar we expliciet niet voor kiezen zijn sarcomen, cervix- en vulvacarcinomen en
de systemische behandeling van het melanomen.
In 2020 is op dit speerpunt in ieder geval bereikt dat:
-	De urologische en gynaecologische oncologische ingrepen binnen de Reinier Haga Groep worden
geconcentreerd (onder andere prostaatkankerchirurgie op de Da Vinci-robot) en verschoven
(ovariumcarcinoomoperaties van het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis) naar Reinier
de Graaf. Eenzelfde concentratie verwachten we voor de blaas- en endometriumcarcinomen en de
darmkankeroperaties.
-	Dat we voor de prostaatcarcinomen een belangrijke rol spelen als regionaal centrum. In samenwerking
met diverse ziekenhuizen in de regio willen we onze expertise en kwaliteit hierop verder ontwikkelen.
Een vergroting van het volume door uitwisseling van patiënten is hierin belangrijk. We streven er daarom
naar om een regionaal verwijscentrum te worden voor prostaatchirurgie.
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-	De mammapoli van Reinier de Graaf door voortdurende innovatie een toonaangevende rol heeft in de
organisatie van borstkankerzorg. De introductie van longitudinaal multidisciplinair casemanagement en
chirurgische technieken zoals het jodiumzaadje zijn hier voorbeelden van. De toekomstvisie is het behoud
van poliklinische zorg op 3 locaties en de concentratie van gedefinieerde complexe borstkankeringrepen.
-	De betrokkenheid van het pijncentrum bij oncologische zorg actief wordt vergroot.
-	De mogelijkheden onderzocht zijn om immunotherapie deel te laten uitmaken van de behandeling van
longoncologie (ook de niertumoren en de blaastumoren in de nabije toekomst).
-	De samenwerking met derdelijnscentra waaronder het Universitair Medisch Centrum in Leiden (LUMC)
en het Erasmus MC zichtbaar verder wordt uitgebouwd. Samenwerking op (orgaan)specialismen met
bijvoorbeeld het LUMC vindt al plaats. Door verdergaande samenwerking kunnen we voor patiënten uit
het verzorgingsgebied en daarbuiten passende zorg bereikbaar maken.
Een bijzonder gebied van verwachte groei is de kinderoncologie. Een gebied waar twee speerpunten
samenkomen. De kinderoncologie kent grote groei door de samenwerking met het Prinses Maxima Centrum.
Reinier de Graaf is onderdeel van het netwerk van zogenoemde Shared Care-centra. Gezien de groei van het
aantal patiënten in de afgelopen periode is de inschatting dat een derde tot de helft van de kinderafdeling
door oncologische patiënten bezet zal zijn. De kinderoncologie is een voorbeeld van de hoog complexe
kinderzorg waar we binnen het speerpunt op inzetten. Het betreft veel complexere zorg dan 10 jaar geleden
en stelt hogere eisen aan verplegend personeel. Tegelijkertijd richten we de logistiek in op een hoge turn
over en een zo kort mogelijke ligduur.
Een tweede gebied waar we de overlap tussen twee speerpunten zien is de geriatrische oncologie. Voor dit
thema geldt dat we op zoek gaan naar de juiste partners om de zorg vanuit deze twee speerpunten naar een
nog hoger niveau te brengen.
Voor feiten en cijfers zie bijlage 4. Speerpunt Oncologie in feiten en cijfers.

8.3

Ouderen

De zorg voor en rondom ouderen verdient gezien de groei van het aantal patiënten de komende jaren onze
speciale aandacht. Om ook richting de toekomst optimale en integrale behandeling en zorg te bieden,
passend bij de diverse en complexe zorgvragen van ouderen, zijn er 3 aspecten waar we op focussen. Dit zijn
het verbeteren van de zorg voor ouderen (70+) die tekenen van kwetsbaarheid vertonen in het ziekenhuis,
de netwerkvorming buiten het ziekenhuis ten behoeve van een goede doorstroom en het voorkomen van
opname door preventie en versterking van de eerste lijn.
Patiënten kwamen in 2015 voor gemiddeld 1,7 zorgproductgroepen (188.540 behandeltrajecten op 110.724
unieke patiënten) naar Reinier de Graaf. Voor 75-plussers is dit 2,3. Voor deze oudere patiënten die
kwetsbaar zijn, die vaker terugkomen in ons ziekenhuis en bij wie meerdere afdelingen betrokken zijn,
streven we naar een naadloos aansluitend behandelproces.
De komende jaren zien we in heel Nederland het aantal ouderen toenemen. Ook in de regio rondom Reinier
de Graaf passeren steeds meer mensen de leeftijd van 70 jaar. Die groei is zo sterk dat we in 2030 bijna 40%
meer ouderen zien in onze omgeving.
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Deze ouderen zijn vaak vitaler dan de ouderen van vroeger. Toch kan het zijn dat zij een moment in het
leven kwetsbaar zijn. Of dit nu een kort moment is of een langdurige periode, de zorgvraag van ouderen is
anders dan die van jongeren. Meerdere ziektes tegelijk, meerdere soorten medicatie en afwijkende risico’s bij
een behandeling zijn allemaal factoren die in het bijzonder spelen rond de zorg voor ouderen.
Om deze reden zullen alle professionals de komende jaren meer oog hebben voor de bijzondere aspecten
van de zorg voor een oudere patiënt. Dit begint met een warme relatie met de nuldelijn. Familie en
mantelzorgers zijn van cruciaal belang voor het welzijn van de oudere patiënt en daarmee voor de waarde
van onze zorg. De relatie met de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg zal worden geoptimaliseerd.
We geven meer aandacht aan (kwetsbare) ouderen in het ziekenhuis door enerzijds te investeren in de
herkenbare positie van de geriatrische professionals en anderzijds door alle andere professionals te voeden
met geriatrische kennis.
In 2020 is op dit speerpunt in ieder geval bereikt dat:
- Samen met zorgprofessionals in het huis die nauw betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare ouderen
gestart wordt met de Geriatrische Traumatologie Unit (GTU). De GTU is een plek waar aspecten van hoog
complexe zorg samenkomen en een plek waar zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines volledig
georganiseerd zijn rondom de behoeften van de oudere patiënt die tijdelijk in het ziekenhuis verblijft.
- We verschillende expertises om optimaal tegemoet te komen aan de wens en complexe zorgvraag van de
oudere patiënt. We willen de komende jaren inzetten op het vormen van multidisciplinaire teams rondom
oudere patiënten. De wens en zorgvraag van de oudere patiënt is hierbij leidend, daar werken we als
professionals omheen.
-	We ons focussen op de ontwikkeling en verbetering van een eenduidig instrument om kwetsbaarheid te
herkennen en ouderen passende zorg en ondersteuning te bieden. Ook maken we bindende afspraken
om dat instrument met elkaar te gebruiken. Het vergroten van kennis rond geriatrische zorg vinden we
belangrijk, om alertheid te vergroten. Niet alle zorgprofessionals hoeven te beschikken over uitgebreide
geriatrische kennis. Om in geval van kwetsbaarheid de juiste kennis en ervaring snel te kunnen
betrekken, zetten we in op minimaal één verpleegkundige met geriatrische expertise per vakgroep. Bij
hoog complexe situaties kan op deze wijze bovendien snel een klinisch geriater betrokken worden.
-	We investeren in de huidige locaties van Reinier de Graaf buiten het ziekenhuis in Delft. Bij de wens en
zorgvraag van kwetsbare ouderen blijkt namelijk dat zorg dichtbij huis een belangrijk aspect is. Deze
buitenpoli’s garanderen onze aanwezigheid op de plek waar onze patiënten ons nodig hebben, namelijk
dichtbij.
Voor concrete vervolgstappen en analyses zie bijlage 5. Speerpunt Ouderen.
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9. Value Based Healthcare

Als we kijken naar de groeiende zorgvraag en de toenemende behandelmogelijkheden, dan zien we
ruime kansen voor groei ontstaan. Deze kansen worden nog eens vergroot door de ontwikkeling van ons
marktaandeel en de profielkeuzes die we met elkaar maken. Aan de andere kant worden de mogelijkheden
voor groei begrensd door de afspraken met zorgverzekeraars en de wens om de zorg in Nederland in de
toekomst ook betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden.
Dat houdt in dat als we willen groeien en verbeteren, we tegelijkertijd de zorg voor onze patiënten op
een efficiëntere manier moeten organiseren. Concreet betekent dit dat we de komende jaren met alle
medewerkers op zoek gaan naar verbetermogelijkheden, het voorkomen van onnodige handelingen en het
slimmer inzetten van zorg. Bijvoorbeeld door patiënten met ‘voor-zorg’ en virtual care buiten het ziekenhuis
te houden en meer in de eigen werk- en woonomgeving te behandelen. Of door de tijd die een patiënt in het
ziekenhuis verblijft verder te verkorten door nieuwe behandelmethoden en multidisciplinaire zorgpaden te
ontwikkelen. Hiervoor hanteren we het gedachtengoed van Value Based Healthcare (VBHC).
Dit gedachtengoed maakt het mogelijk dat we in 2020 met dezelfde of misschien zelfs minder middelen meer
patiënten kunnen helpen.

1

2

Toename
mogelijke
behandelingen
(autonoom)

Groei / krimp
Zorgvraag
(autonoom)

Borging door
geïntegreerde
zorg
(samenwerking,
regionaal
netwerk)

D

C

Optimaliseren
zorg in huis
(LEARN en
Shared decision
making)

3

Ontwikkeling
marktaandeel
(autonoom en
strategie)

4
Profielkeuzes
(strategie)

A

B
Substitutie
(naar de nulde,
eerste- en/of
derde lijn)

Kansen voor
groei

Voorkomen
(preventie,
voeding,
leefstijl)

Hoe creëren we
ruimte voor
groei?

Met een balans tussen zorgkosten en (door patiënten ervaren) uitkomsten
Zoals in bovenstaand model te zien is, zijn de onderwerpen waar we zowel in de basiszorg als bij de
speerpunten op in zetten:
a. Investeren in preventie en het daarmee beperken van de zorgvraag.
b. Substitutie van zorg naar onze ketenpartners (‘de juiste zorg, op de juiste plaats’).
c. Optimalisatie van het zorgproces in het ziekenhuis.
d. Voorzorg en nazorg borgen door (regionale) samenwerking in horizontale en verticale netwerken
(respectievelijk met andere ziekenhuizen en met bijvoorbeeld de eerste en derde lijn).
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Het omarmen van het Value Based Healthcare-gedachtengoed betekent ook dat we continu op zoek zijn
naar verbetering van kwaliteit en mogelijkheden om de doelmatigheid te vergroten. Concreet betekent dit
bijvoorbeeld de inzet op taakherschikking van specialist naar verpleegkundige en substitutie van zorg die
in de eerste lijn kan en nu in de tweede lijn geboden wordt. Ook houdt dit de ontwikkeling van zorgpaden
in, het samen met alle medewerkers op zoek gaan naar dat wat waarde toevoegt en het zo min mogelijk
verrichten van onnodige handelingen. Bij deze verbeteringen moeten we continu meten wat het effect is op
de kwaliteit van de zorg en welke kosten die dit met zich meebrengt. Om deze doelstellingen kracht bij te
zetten en gedrag te stimuleren, streven we naar meerjarige contracten met onze verzekeraars en een ‘Shared
Savings’-programma voor gerealiseerde besparingen. Dit zowel in de brede basis van het ziekenhuis, als in de
speerpunten.
Deze aanpak vraagt vanzelfsprekend om een goed begrip van de behoefte van patiënten. Enkel in
samenwerking met patiënten, mantelzorgers en alle partners binnen de regio en soms zelfs daarbuiten, in
het bijzonder de huisartsen, kunnen we beantwoorden aan deze behoefte. Samen met hen ontwikkelen we
concepten om bijvoorbeeld kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, met goede zorg als
basisvoorwaarde. De rol van onder meer de TU Delft als innovatiepartner kan hierin veel betekenen.
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10. De sleutels voor juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment

De noodzaak voor het actief anticiperen op de toekomst is evident. Zoals hiervoor geschetst maakt de
toenemende financiële druk op het ziekenhuis in combinatie met een toenemende vraag naar zorg in onze
regio dat we onze manier van zorgen en samenwerken moeten innoveren.
Het actief kunnen inspelen op de laatste inzichten en ontwikkelingen vraagt om een forse investering. Een
investering in tijd, kapitaal en ruimte om continu te kunnen innoveren en verbeteren, maar ook in cultuur.
Om dit te realiseren zijn drie kritische succesfactoren benoemd (sleutels) waar de komende 4 jaar op ingezet
gaat worden:
-

Uw verhaal: Dit gaat over het organiseren van de zorg om de patiënt heen, maar ook om echte en
oprechte aandacht, luisteren en ‘shared decision making’. Dat vraagt om nieuwe instrumenten en soms
ook een andere aanpak.

-

LEA(R)N: Naast het continu verbeteren van de zorg (bijvoorbeeld middels de toepassing van LEAN)
creëren we ruimte om te experimenteren. In een omgeving waar we gewend zijn om ‘evidence based’ te
werken, vragen procesinnovatie en sociale innovatie ook om ruimte om te experimenteren, zonder vooraf
al te weten wat het resultaat is.

-

Delfts Blauw Leiderschap: Naast het creëren van ruimte en tijd voor innovatie hebben we aandacht voor
competenties: het ondersteunen van (zorg)professionals bij het opstellen van innovatieplannen, business
cases en subsidie aanvragen, het inrichten van het innovatieproces en samenwerking met stakeholders.
Elke medewerker zal zijn of haar verantwoordelijkheid moeten nemen om elke dag de zorg nog beter
te maken.
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10.1

Uw verhaal

In tijden van kwetsbaarheid verblijven veel mensen het liefst in een vertrouwde omgeving, in het bijzijn
van familie en vertrouwde gezichten. We hebben juist daarom de afgelopen vier jaar veel gedaan om het
ziekenhuis tot een prettige plek te maken om te bezoeken en om in te verblijven. Gastvrijheid is en blijft
een leidend thema door alle lagen van de organisatie.
In augustus 2016 heeft Newcom Research & Consultancy een kwantitatief (online en telefonisch) onderzoek
uitgevoerd onder inwoners, bezoekers, patiënten en verwijzers in het verzorgingsgebied. In de ogen van
de ondervraagden is het Reinier de Graaf een goed regionaal ziekenhuis. Het ziekenhuis scoort hoger dan
gemiddeld als het gaat om patiëntgerichtheid. De verhalen van patiënten zijn meestal positief en het
contact met specialisten goed, hoewel een klein deel van de patiënten aangeeft zich niet altijd begrepen te
voelen. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat juist die bejegening de doorslaggevende factor is in hoe
het ziekenhuis wordt gewaardeerd. (zie bijlage 6. Wat vinden patiënten en verwijzers?)
Bejegening gaat over oprechte aandacht, over je gezien, gehoord en begrepen voelen en je verplaatsen in
de ander. Dit betekent ook echte en oprechte aandacht voor medewerkers. Deze oprechte aandacht voor
medewerkers valt in de volgende drie onderdelen uiteen:
- Weten (luisteren en vragen) wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en om
werk en privé in balans te kunnen houden.
- Een cultuur nastreven waarin medewerkers steeds meer een (basis)beroepshouding hebben waarbij echte
aandacht voor de patiënt en elkaar vanzelfsprekend is.
- Ongeacht vanuit welke functie of rol een medewerker casemanager wordt (medisch specialist, physician
assistant, verpleegkundig specialist of regieverpleegkundige), hij of zij moet ‘opgeleid’ worden om deze
rol te kunnen vervullen.
(zie bijlage 7: Wat vinden medewerkers?)
We geven de zorg vorm rond de patiënt. Dit start met het aansluiten bij de leefwereld van de patiënt. In de
vormgeving van onze zorg zorgen we dat de planning van afdelingen en de agenda’s van onze medewerkers
aansluiten op die van de patiënt. En niet andersom. We combineren afspraken, bundelen onderzoeken en
gaan op zoek naar de ideale inrichting van onze afdelingen, vanuit het perspectief van de patiënt. Door de
patiënt centraal te stellen en continu te verbeteren, verhogen we de kwaliteit, voorkomen we fouten en
maken we de zorg slimmer en doelmatiger.
In het contact tussen de patiënt en Reinier de Graaf streven we ernaar dat de patiënt van het begin tot het
einde van de interactie een vertrouwd contactpersoon heeft. Een ziekenhuis is een complexe organisatie
waar meer en meer verschillende specialismen vanuit verschillende vakgebieden samenwerken. Het is ons
doel om de patiënt, ondanks deze complexiteit, zo veel mogelijk vanuit één persoon te benaderen en te
begeleiden.
Het past in de lijn van meer zelfzorg, zelfredzaamheid en ‘empowerment’ dat patiënten de eigen status
kunnen inzien. Als we er in slagen een patiëntenportaal te openen waarin een patiënt zelf gedeeltelijk al
vragen en wensen kan invullen, dan verhogen we de kwaliteit van de (telefonische) spreekuren.
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Het verhaal van een patiënt start voordat wij betrokken zijn. Daarom is de samenwerking met de eerste lijn
van groot belang. Door vol in te zetten op zorg thuis, samen met huisartsen en spelers in de eerste lijn,
zorgen we dat onze kennis en kunde voor iedereen beschikbaar komt. De overgang tussen verschillende
professionals mag geen belemmering zijn voor goede zorg.
De toekomst van de ziekenhuiszorg laat zien dat het meer en meer mogelijk is specialistische zorg in de
thuissituatie te bieden. De rol die technologie hierin speelt, is groot. Wij stellen ons als doel om deze
beweging mogelijk te maken. We zetten in op innovatie die het mogelijk maakt dat patiënten zoveel
mogelijk thuis zorg ontvangen. Als ze dan toch een bezoek brengt aan Reinier de Graaf, dan krijgen ze onze
onverdeelde aandacht. De verhalen, geschiedenis, zorgen, wensen en vragen van patiënten zijn voor ons het
startpunt van goede zorg. Binnen onze mogelijkheden staan we voor hen klaar, met alle kennis, kunde en
ervaring die we kunnen bieden.
Last but not least stellen we onszelf als doel dat elke beslissing in ons ziekenhuis met de volle inspraak
en betrokkenheid van de patiënt en diens naasten tot stand komt. We gaan verder dan het informeren van
patiënten, we doen meer dan het doornemen van mogelijkheden. We doen aan ‘shared decision making’,
samen beslissen past bij Reinier de Graaf.
Voor meer informatie over de impact van deze sleutel zie bijlage 8. De impact van Uw verhaal.

10.2

LEA(R)N, LEAN met de R van Reinier

Om de beste zorg te leveren, dienen we continu te leren en te verbeteren. Reinier de Graaf heeft een sterke
geschiedenis in continue verbetering. Dit DNA van continu leren en verbeteren vormt een tweede belangrijke
sleutel voor de toekomst. Op basis van onze ervaringen met de LEAN-verbeterfilosofie en- methode gaan we
door onder de term LEA(R)N. LEAN met de R van Reinier.
Continu leren en verbeteren start met inzicht in de uitkomsten van de zorg die we leveren. Wat doet ertoe
voor de patiënt? Wat maakt het verschil voor onze patiënten? Welke uitkomsten ervaren zij aan het einde
van een behandeling? Aan de basis van duurzame verbetering staat de waarde voor de patiënt en zijn of haar
familie.
Om het dagelijks verbeteren echt in onze genen te krijgen, zetten wij in op het creëren van één of twee
voorbeeldafdelingen waar de kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in een continu stijgende lijn toeneemt
door het dagelijks leren en verbeteren met elkaar. Een randvoorwaarde hiervoor is het creëren van een open
en veilige cultuur op afdelingen, waarbij afwijkingen zichtbaar worden aan de hand van meetbare doelen.
Het is daarbij belangrijk om op een constructieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan, om zo van
elkaar te leren. Feedback geven en vragen is onderdeel van de dagelijkse routines, waarbij de focus ligt op
elkaar helpen te ontwikkelen en zo met elkaar de beste zorg te leveren.
Innovatie vormt een belangrijke katalysator voor zorg die beter en doelmatiger is. In de periode 2017-2020
streven we naar innovatie in onze samenwerkingen met onder meer verzekeraars, gemeenten en innovatieve
bedrijven en partners om de toekomst van de ziekenhuiszorg vorm te geven. Daarbij kan gedacht worden aan
de TU Delft, voor de ontwikkeling van (zorg)innovaties die bijdragen aan een verlichting van de druk op het
ziekenhuis, aan meer zorg thuis, een kortere ligduur in het ziekenhuis, de bevordering van herstel en een
beperking van de terugval.
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We zijn er trots op dat veel jonge talenten elk jaar in Reinier de Graaf worden opgeleid. We zijn en
blijven de komende jaren een groot ziekenhuis met een gevarieerd aanbod aan patiënten. De opleidingen,
veelal opgezet in nauwe samenwerking met de academische centra, faciliteren een dynamische omgeving
waarin professionals worden opgeleid tot verpleegkundige, specialist of bijvoorbeeld klinisch technoloog.
De opleidingen vormen een bron van inspiratie voor alle professionals in het ziekenhuis. Ze staan garant
voor een open cultuur waarin we elkaar scherp houden en waarin wetenschappelijk onderzoek onderdeel is
van het dagelijks denken en handelen.
Voor meer informatie over de impact van deze sleutel zie bijlage 9. De impact van LEA(R)N.

10.3

Delfts Blauw Leiderschap

De kwaliteit van de zorg in Reinier de Graaf wordt in grote mate bepaald door de professionals in ons
ziekenhuis. Zij staan elke dag in verbinding met de patiënt en met elkaar. Dit is de reden dat we het concept
van klinisch en verpleegkundig leiderschap omarmen. Delfts Blauw Leiderschap staat in ons ziekenhuis voor
professionals die de verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar om elke dag de zorg nog beter
te maken.
De toekomst van Reinier de Graaf ligt voor een groot deel in handen van professionals. Zij zien elke dag
verbetermogelijkheden, zij dragen de verandering. Wij vragen van professionals dat ze verantwoordelijkheid
nemen voor de verbetering van de zorg. In ruil voor deze verantwoordelijkheid hebben professionals
binnen ons ziekenhuis maximale ruimte en ondersteuning van management en staf. Dit betekent voor staf,
management en ondersteuners dat de samenwerking vanuit een faciliterende houding van groot belang is.
Ook dit is Delfts Blauw Leiderschap.
Een belangrijk element binnen het thema Delfts Blauw Leiderschap is de opleiding van medewerkers.
We streven ernaar om onze verpleegkundigen binnen het programma Verpleegkundig Leiderschap in positie
te brengen in ons ziekenhuis. Door deze beweging te maken, wordt het mogelijk meer taken te verdelen over
de professionals in het huis. Dit zal leiden tot een hogere kwaliteit van zorg voor de patiënt en een betere
verdeling van taken en verantwoordelijkheden onder artsen en verpleegkundigen. Daarnaast gaan we gericht
specialisten opleiden in competenties buiten het medisch vak. Op deze wijze versterken we het klinisch
leiderschap in (project)management en innovatie.
Om leren goed te verankeren in de organisatie is ons opleidingsbeleid gefundeerd op vijf pijlers: sociale
cohesie, strategische betrokkenheid, werkinhoudelijke ontwikkeling, voorbeeldgedrag en professioneel
eigenaarschap. Door leren te verankeren binnen Reinier de Graaf kunnen we zorgen voor een wendbare
organisatie, die meegaat in alle ontwikkelingen in de zorg.
Voor meer informatie over de impact van deze sleutel zie bijlage 10. De impact van Delfts Blauw Leiderschap.
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11. Onze financiële positie

Op landelijk niveau zullen de zorgkosten steeds verder stijgen. Dit betekent dat ziekenhuizen er niet op
kunnen rekenen dat hun omzet veel kan stijgen de komende periode. Groeipercentages zullen beperkt blijven
tot hooguit enkele procenten.
Aan de andere kant stijgen kosten snel door, bijvoorbeeld dure apparatuur, personeel en dure genees
middelen. Dit vraagt om sturing op ‘operational excellence’. Uitgangspunt hierbij is het meerjarig financieel
kader van de Reinier Haga Groep, waarbij toegewerkt wordt naar een structureel positief bedrijfsresultaat
van minimaal 2% van de omzet in 2020. Dit is na aftrek van het structurele innovatiebudget van 0,5% op
jaarbasis. Deze marge is nodig in het kader van de solvabiliteitseisen die steeds hoger worden. Deze marge is
ook gewenst om als ziekenhuis op eigen kracht te kunnen blijven investeren in medische kwaliteit, innovatie
en de speerpunten die in Reinier2020 gedefinieerd zijn.
Een belangrijk (financieel) risico dat de komende jaren voorzien wordt, is de krapte op de arbeidsmarkt. Het
is de vraag of er voldoende verpleegkundig en ander specialistisch personeel aangetrokken kan worden en
behouden kan blijven om de gewenste productie te realiseren. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal of de
productie lastiger gehaald kunnen worden of er moet relatief duur personeel ingehuurd worden.
Daarnaast is het niet exact nakomen van de productieafspraken met zorgverzekeraars een groot risico.
Te veel zorg leveren wordt over het algemeen niet vergoed en te weinig zorg leveren, resulteert vaak in
een budgetkorting. Nauwgezette sturing op het realiseren van productie en de daarbij horende optimale
capaciteitsinzet is van groot belang. Strategische personeelsplanning (het gericht en flexibel inzetten van
personeel) is een belangrijk middel voor het vergroten van de effectiviteit en het beheersen van de kosten.
We streven naar meer stabiliteit en continuïteit door meerjarencontracten af te sluiten met verzekeraars,
met daarin bindende afspraken over de resultaten. In ruil voor deze zekerheid maken we keuzes in onze
profielen, maken we afspraken over de te behalen besparingen en maken we afspraken over het besteden van
de ruimte die ontstaat (shared savings). Op deze wijze creëren we meer waarde voor patiënt, medewerker,
partners en de maatschappij. Het streven naar de toekomst toe is om met gelijkblijvende middelen meer zorg
te verlenen.
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12. Onze rol in de regio

Analyses laten zien dat we een sterke positie hebben in ons kernwerkgebied. We bedienen rond de 80%
van de patiënten in de regio. Toch hebben we continu aandacht voor de kwaliteit van onze zorg in relatie
tot het volume van patiënten. Dit wordt gestimuleerd door de toegenomen aandacht voor volumenormen
die opgesteld worden door wetenschappelijke verenigen. Dit betekent intensieve samenwerking met het
HagaZiekenhuis en het Langeland Ziekenhuis, maar ook met de academische ziekenhuizen in het land. Een
voorbeeld van de vormgeving van deze samenwerking is de oncologie. Afspraken over de keuzes binnen
het oncologisch profiel van de Reinier Haga Groep vergroten de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld door de
lateralisatie van patiënten en zorgvormen.
Het op de juiste manier inrichten van onze locaties en het slim gebruik maken van onze lokale aanwezigheid
vergroot de toegankelijkheid, zonder de kosten onnodig te laten stijgen. Dit Medisch Strategisch Beleidsplan
zet de lijnen uit voor zowel de investering in samenwerking, als de inrichting en het gebruik van de locaties.
Bij beide onderwerpen spelen echter meer facetten een rol dan enkel de medisch inhoudelijke koers. Een
gedegen onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van bepaalde zorgvormen op de buitenpoli’s
is een voorbeeld. Voor sluitende antwoorden op de vraag welke zorg op welke locaties zal worden
aangeboden in de toekomst zullen we de lopende onderzoeken moeten afwachten. De verwachting is dat we
op korte termijn heldere keuzes kunnen maken.

12.1

Samenwerking in de regio

Ook buiten de Reinier Haga Groep zoeken we passende samenwerking met de andere ziekenhuizen in
onze regio, met als uitgangspunt de verbetering van de kwaliteit van zorg. Hiervoor is samenwerking
met de universitaire centra in Leiden en Rotterdam van groot belang, maar ook de samenwerking met
derdelijnsinstellingen zoals het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Op elk van de drie
speerpunten zien we een belangrijke link met de wetenschap, opleidingen en innovatie zoals deze in de
UMC’s plaatsvinden. In de toekomst vindt daarom uitwisseling plaats van zowel patiënten als specialisten
en verpleegkundigen. Als het nodig is, vindt een complexe ingreep plaats in een ander ziekenhuis dan waar
het traject start en eindigt. Beide huizen behouden de regie en de verantwoordelijkheid over de zorg voor
de patiënt. De patiënt houdt een vertrouwde relatie met de professionals die hij of zij kent en vertrouwt.
Dit vinden wij de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment.
(zie bijlage 11. Wat doen andere spelers in onze regio?)
Een belangrijk punt binnen het thema samenwerking is de collectieve verantwoordelijkheid, samen met
gemeenten en verzekeraars, voor toekomstbestendige en houdbare zorg. Door in netwerken vorm te geven
aan de samenwerking met de eerste lijn, invulling te geven aan anderhalve lijn en de derde lijn zorgen we
dat de patiënten op de juiste plaats, de juiste zorg krijgen. Binnen de speerpunten Moeder en Kind, maar
met nadruk ook de zorg voor ouderen, is het vormen van domein overstijgende netwerken de sleutel tot
zinnige en zuinige zorg.
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12.2

Zorg op meerdere locaties

We hebben vier verschillende locaties waar we patiënten ontvangen. De hoofdlocatie in Delft, een electieve
kliniek in Voorburg en buitenpoli’s in Naaldwijk en Ypenburg. Elke locatie kent een eigen inhoudelijk profiel.
Elke locatie bedient een eigen adherentiegebied. De inzichten in de toekomstige zorgvraag helpen ons
strategische keuzes te maken in het locatiebeleid. Daarbij kunnen vanuit de drie speerpunten gericht kiezen
welke zorg we op welke locatie willen aanbieden.
Vanuit de strategische keuze voor Moeder en Kind, Oncologie en Ouderen roept de invulling van de locaties
de volgende vragen op:
1. Welke zorg willen we dichtbij en lokaal aanbieden?
2. Hoe verhouden de locaties zich tot het aanbod van onze concurrenten?
3. Welke behandelingen bieden we aan op de vier locaties?
Het Medische Strategisch Beleidsplan biedt de start van een sluitend antwoord op deze vragen.
Uit de analyses blijkt dat ouderen een grote voorkeur geven aan een ziekenhuis dichtbij. Daarbij zien
we de toenemende samenwerking met de eerste en de derde lijn voor de zorg rond de locaties ontstaan.
Dit betekent dat voor dit speerpunt lokale herkenbaarheid en bereikbaarheid een groot strategisch
voordeel geeft.
Voor de planbare, niet acute zorg voor Moeder en Kind is de aanwezigheid van een locatie een belangrijk
voordeel. De vorming van een keten, het omarmen van integrale geboortezorg, vanuit de locaties in Delft en
Naaldwijk lijkt een verstandige keuze. Voor fertiliteitszorg en de complexe zorg voor moeder en kind is de
reisbereidheid groter. Concentratie omwille van efficiëntie en bundeling van kennis lijkt vanzelfsprekend.
Voor de Oncologische zorg geldt dat de reisbereidheid het grootste is. Daarbij is de complexiteit en het
samenspel van verschillende disciplines een reden om deze zorg te concentreren. De samenwerking met het
HagaZiekenhuis, het LangeLand Ziekenhuis en de afspraken over lateralisatie spelen hier op in.
Het maken van keuzes ten aanzien van de locatie is een afweging tussen het behoud of zelfs het vergroten
van het marktaandeel, versus de concentratie van activiteiten ten behoeve van efficiëntie en kwaliteit.
Daarnaast vormt de beperkte capaciteit in Delft momenteel een beperking in de concentratie van
bijvoorbeeld de oncologische zorg. Een verschuiving van de orthopedische zorg geeft ruimte. Deze wordt in
goed overleg met het MSC ingevuld door de speerpunten Moeder en Kind (bijvoorbeeld de geboortezorg),
Oncologie (bijvoorbeeld de GE-chirurgie) en Ouderen (vormgeving afdeling overstijgende geriatrie).
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Bijlagen

Veel onderwerpen die in de kerntekst zijn beschreven, zijn gebaseerd op analyses en achterliggende
onderbouwingen. Omwille van de leesbaarheid zijn deze als bijlage opgenomen. Hieronder vindt u, gelinkt
aan de desbetreffende hoofdstukken, een nadere uitleg, onderbouwing of kwantitatieve analyse van de
keuzes en beschrijving in de kerntekst.

Bijlage 1. Meer zorg en complexere zorg richting 2020
De zorgvraag in ons adherentiegebied verandert. Aan de ene kant zien we dat de zorgvraag toeneemt, door
bevolkingsgroei en vergrijzing. Aan de andere kant wordt de zorgvraag complexer, door een toenemende
prevalentie van chronische aandoeningen en multimorbiditeit. Het uitgangspunt van Reinier de Graaf is
aanpassing aan de zorgvraag van de toekomst. Het fundament van onze medische strategie (de juiste zorg,
op de juiste plaats, op het juiste moment) is afgestemd op deze impactvolle demografische ontwikkelingen.
De bevolking groeit
In totaal wonen er in 2020 ruim 360.000 mensen meer in Nederland dan in 2016. Als we naar de lange
termijn kijken, zien we dat in 2035 de grens van 18 miljoen inwoners gepasseerd wordt.v
Op de middellange termijn zien we richting
2030 een bevolkingsgroei van bijna 4% in
Nederland. In ons verzorgingsgebied groeit de
bevolking nog veel sneller, namelijk met ruim
14% richting 2030. Ons verzorgingsgebied
heeft nu 448.894 inwoners en dit aantal stijgt
naar 513.000 mensen in 2030.

Het aantal en aandeel ouderen in de maatschappij neemt toe
Naast de bevolkingsgroei zien we ook een sterke vergrijzing in Nederland. Zowel het aantal als het aandeel
ouderen in de maatschappij neemt toe. Dit komt doordat (chronische) ziekten niet meer (direct) fataal zijn
en doordat de levensverwachting (zonder beperkingen) elk jaar een beetje stijgt. Voor de huidige bevolking
bedraagt de levensverwachting bij geboorte ruim 83 jaar voor vrouwen en ruim 79 jaar voor mannen. Dat
terwijl in 1950 die verwachtingen respectievelijk bijna 73 en ruim 70 jaar waren. Ook voor de toekomst blijft
die forse stijging naar verwachting doorzetten. In 2020 is de grijze druk* 33,4%.vi
In ons verzorgingsgebied neemt het aantal mensen tussen de 20 en 65 jaar toe met ruim 35%. Het aantal
65-plussers stijgt met ruim 35% tot ruim 103.000 en het aantal 80-plussers stijgt zelfs met ruim 40% tot
ruim 28.000 mensen in 2030. Toch stijgt ook het aantal mensen tussen de 0 en 19 jaar, wat het profiel van
onze regio afwijkend maakt van de rest van Nederland. In onze regio hebben we dus te maken met zowel een
sterke vergrijzing als met een groei van het aantal jongeren.

*	De grijzedruk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de
verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.
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De ouder wordende samenleving gaat samen met een toename van mensen met één of meer chronische
aandoeningen. Prevalentie van vrijwel alle ziekten neemt toe, maar die van ouderdomsziekten (zoals artrose
en COPD) het meest. In 2020 zijn er naar verwachting ruim 6,2 miljoen mensen met minstens één chronische
aandoening: ongeveer 1 op de 3 Nederlanders in 2020.vii Ook in onze regio zien we een duidelijke groei.
In 2030 hebben ruim 200.000 mensen één of meer chronische aandoeningen: 2 op de 5 inwoners van ons
verzorgingsgebied.
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Doordat veel aandoeningen niet meer (direct) fataal zijn, zien we steeds vaker dat mensen meerdere
aandoeningen tegelijk hebben, oftewel multimorbiditeit. De verwachting is dat het aantal mensen met
multimorbiditeit stijgt met ruim een miljoen richting 2030. Dat betekent dat een zesde van alle Nederlanders
dan meerdere aandoeningen heeft.viii
In ons verzorgingsgebied neemt het aantal mensen met meerdere chronische aandoeningen ook toe met ruim
50%. Bijna 90.000 mensen hebben in 2030 meerdere chronische aandoeningen.
Leefstijlfactoren dragen bij aan de ontwikkeling en toename van chronisch zieken
Naast de vergrijzing is ook leefstijl een belangrijke factor in de toename van het aantal chronisch zieke
mensen. Zo neemt roken de laatste jaren af, maar stijgt het aantal mensen met overgewicht aanzienlijk.
Overgewicht draagt bijvoorbeeld bij aan de toenemende prevalentie van diabetes mellitus. De verwachting is
dan ook dat er in 2030 1,2 miljoen mensen zijn met diabetes mellitus.ix
Ook in ons verzorgingsgebied neemt het aantal mensen met diabetes mellitus toe. In 2030 zijn er bijna
35.000 mensen met diabetes.
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De combinatie van meer (chronische) aandoeningen en toename in multimorbiditeit zorgt ervoor dat
de maatschappij voor een uitdaging staat: omgaan met een toenemende en complexere zorgvraag.
Hogere zorgkosten voor de zorgvraag van de toekomst
De toenemende en complexere zorgvraag richting 2020 brengt logischerwijs hogere kosten met zich
mee. De afgelopen jaren zijn de kosten voor zorg in Nederland gestegen. In 2015 was dat een stijging
van 0,8% tot 95 miljard euro. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de uitgaven aan zorg blijven
stijgen. Zorguitgaven als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) dalen. Dat komt doordat de
Nederlandse economie sneller groeit dan de zorguitgaven.x
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Waar kunnen we aan werken om de zorguitgaven terug te dringen?
Een groot deel van de stijgende uitgaven aan zorg is te verklaren door de vergrijzing*, namelijk ongeveer
een kwart. De inzet van nieuwe technologie, veranderingen in de maatschappij, de organisatie van zorg
en epidemiologie dragen ook bij aan de stijging. Denk bijvoorbeeld aan kostbare medicatie, toenemende
diagnostische mogelijkheden en een afnemend stigma rond bepaalde aandoeningen, zoals depressie en
ziekten als gevolg van leefstijl. Bovendien is zorg een duurdere sector dan andere sectoren. Dit komt doordat
de arbeidsproductiviteit minder stijgt in de zorg, terwijl de lonen wel een stijging doormaken vergelijkbaar
met de andere sectoren.xii
Door het gebruik van meer, betere en duurdere zorg is de verwachting dat de uitgaven aan zorg
ook de komende jaren zullen blijven stijgen.xiii Om ook richting de toekomst te kunnen voldoen aan
de behoefte van de patiënt, staat de maatschappij voor de enorme uitdaging om betaalbare zorg
houdbaar te maken zonder de bijzonder goede kwaliteit en toegankelijkheid verloren te laten gaan.

*	‘Vergrijzing’ staat niet volledig gelijk aan ‘groter zorggebruik’. Een groot deel van de zorguitgaven vindt namelijk plaats in het laatste levensjaar
(Wong et al., 2008). Dat betekent dat een stijging van de levensverwachting gepaard gaat met uitstel van een deel van de kosten van zorg.
Maar omdat mensen in de extra levensjaren wel enige extra verzorging en behandeling van bijvoorbeeld chronische aandoeningen nodig hebben, leidt
een hogere levensverwachting per saldo tot een stijging van de zorguitgaven.
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Bijlage 2. Een nieuwe kijk op gezondheid richting 2020
Een nieuwe definitie van gezondheid zorgt er steeds meer voor dat we anders naar onze gezondheid gaan
kijken in Nederland
De WHO definieerde gezondheid al in 1948 als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en
sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van een aandoening of handicap”. Deze definitie zorgt
voor medicalisering van de maatschappij, houdt geen rekening met de groeiende groep chronisch zieken
en bovendien is ’volledig welzijn’ lastig meetbaar. Machteld Huber introduceerde om deze redenen een
nieuwe definitie van gezondheid: “Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en het zelf beheren en
invullen van sociale, fysieke en mentale uitdagingen.” Dit houdt in dat gezondheid te maken heeft met alle
levensgebieden.xiv
Van ‘gezondheid als afwezigheid van ziekte’ naar positieve gezondheid met zes dimensies
Deze brede visie op gezondheid bevat zes
dimensies en wordt positieve gezondheid
genoemd. De zes hoofddimensies zijn:
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de
spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit
van leven, sociaal-maatschappelijk
participeren en dagelijks functioneren.
Deze zes dimensies hebben bovendien een
onderverdeling in ‘aspecten’.xv
Handelen vanuit deze definitie in de
dagelijkse praktijk in de zorg vraagt om
een omslag in denken en doen. Zo vraagt
het om een ander gesprek met de patiënt
en steeds meer focus op gezondheid en
gedrag, in plaats van op ziekte en zorg.
Zorgprofessionals gaan verder kijken dan
‘het orgaan’ of ‘de aandoening’ en focussen
op het volledig functioneren en de kwaliteit
van leven van een patiënt. In het nieuwe
concept van gezondheid staat de mens
centraal, niet de ziekte.xvi
Het volledige beeld van de patiënt wordt steeds belangrijker, waarbij alle dimensies van positieve
gezondheid aan bod komen. Vragen als: ‘Wie is de persoon die tegenover mij zit?’, ‘Hoe ziet uw dagelijks
leven eruit’ of ‘Wat vindt u belangrijk in het leven?’ worden steeds belangrijker. Hierdoor ontstaat een ander
gesprek tussen patiënt en zorgprofessional.
Het volledig omarmen van de nieuwe definitie van gezondheid betekent dat zorgprofessionals op een
andere manier zorg verlenen, waarbij gezondheid centraal staat en niet ziekte. Dit vraagt om een
andere aanpak in het zorgproces en om een ander gesprek met de patiënt.
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‘De patiënt’ verandert
Eigenlijk kunnen we richting 2020 niet meer spreken van ‘de patiënt’. Iedere patiënt heeft een eigen
zorgbehoefte en gaat op eigen wijze om met alle facetten binnen het zorgproces. Toch zien we enkele
bewegingen rond de rol en houding van de patiënt die in over het algemeen opvallen richting de toekomst.
De patiënt van morgen is steeds meer zelfbewust en empowered
We zien dat patiënten steeds mondiger worden en hogere verwachtingen hebben van de kwaliteit van de zorg
die zij ontvangen. Dat komt enerzijds doordat patiënten steeds vaker toegang hebben tot meer informatie
over ziekten en aandoeningen, behandelmogelijkheden en kwaliteit van zorg. De medische mogelijkheden
nemen toe en de patiënt is steeds beter op de hoogte van wat die mogelijkheden zijn. Anderzijds is er ook
vanuit media steeds meer aandacht voor kwaliteit van zorg. Dit legt extra druk op kwaliteit geleverd door
zorginstellingen en -professionals.
De uitgebreide kennis en toegang tot kennis van de patiënt zorgt ervoor dat patiënten een actieve
houding innemen in hun eigen zorgproces. Waar zij vroeger ‘blind’ vertrouwden op het oordeel van de
zorgprofessional, spreken zij zich nu steeds vaker uit over hun behoeften en wensen op het gebied van zorg.
Dit is van invloed op de relatie tussen de zorgprofessional en de patiënt.

Patiëntrollen geïdentificeerd door CWZ
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De rol van de patiënt kan veranderen gedurende het zorgproces en een patiënt kan zelfs meerdere rollen
tegelijk innemen. Dit is afhankelijk van de aandoening, de zorgprofessional, de situatie en (het netwerk
van) de patiënt zelf. Afhankelijk van deze factoren kan een patiënt meegaand, meebeslisser, meedenker of
meedoener zijn. Bovenstaande afbeelding geeft meer inzicht in de verschillende rollen.xvii
Aanzienlijke variatie in gezondheidsvaardigheden
We zien ook dat er steeds meer verwacht wordt van Nederlandse burgers en patiënten als het aankomt
op gezondheid en zorg. Bijvoorbeeld dat zij echt een actieve rol op zich nemen als het gaat om hun
eigen gezondheid en de zorg voor de mensen om hen heen. Sommigen ontbreekt het echter aan de juiste
informatie om die rol op zich te nemen of aan de vaardigheden om de juiste informatie te verkrijgen.xviii
Het durven stellen van vragen aan een zorgverlener of het hebben van motivatie om gezonder te leven,
zijn competenties die vallen onder gezondheidsvaardigheden. 3 op de 10 volwassen Nederlanders vindt het
vinden, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie moeilijk. 48% van de Nederlanders heeft moeite
zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. De lagere gezondheidsvaardigheden hangen samen
met een minder goede gezondheid en een grotere kans op overlijden.xix
Van gezondheidsvaardigheden tot aandoening, diverse factoren zorgen ervoor dat de zorgvraag
van patiënten van de toekomst verandert, zowel kwantitatief als sociaal maatschappelijk.
Zorgprofessionals staan voor de uitdaging om optimaal tegemoet te komen aan de wensen en
behoeften van de patiënt van de toekomst.
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Bijlage 3. Speerpunt Moeder en Kind

Waar komen patiënten vandaan?
0,9%
2,2%
1,5%

0,4%

3,7%

11 Verzorgingsgeb. Delft

6,5%

12 Verzorgingsgeb. Voorburg
13 Verzorgingsgeb. Naaldwijk

2,8%

14 Verzorgingsgeb. Ypenburg
4,2%

21 Concurrentiegeb. West (Haga)

42,0%

22 Concurrentiegeb. Centrum (MCH Westeinde)
8,0%

23 Concurrentiegeb. NoordWest (Bronovo)
24 Concurrentiegeb. Noord (MCH Antoniushove)
25 Concurrentiegeb. NoordOost (Lange Land)
26 Concurrentiegeb. ZuidOost (SFG)

18,1%

27 Concurrentiegeb. Zuid (Vlietland)
9,9%

99 Overig Nederland

Analyses Moeder en Kind: speerpunt in feiten en cijfers

Patiënten binnen het thema ‘Moeder en kind’ komen voor 78% uit het verzorgingsgebied en voornamelijk,
voor 42%, uit Delft. De geografische spreiding van patiënten is hiermee groter dan binnen het speerpunt
Oncologie en Ouderen. De grafiek is samengesteld op basis van interne productiecijfers.
Omzet binnen thema Moeder en kind
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Het aantal patiënten binnen het thema ‘Moeder en kind’ laat een lichte daling zien over de afgelopen jaren.
De omzet binnen het thema ‘Moeder en kind’ vertoont een stijgende lijn. De grafieken zijn samengesteld op
basis van interne productiecijfers.
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Prognose van aantal levendgeborenen
in het adherentiegebied
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De verwachting voor de komende jaren is dat het aantal levendgeborenen in het adherentiegebied toeneemt.
De grafiek is samengesteld op basis van regionale cijfers, bevolkingsontwikkeling CBS (2015).
Terug naar hoofdstuk 8.1. Speerpunt: Moeder en Kind.
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Bijlage 4. Speerpunt Oncologie: speerpunt in feiten en cijfers
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Patiënten binnen het thema ‘Oncologie’ komen voor 88,6% uit het verzorgingsgebied en dan voornamelijk,
voor 46,7%, uit Delft en uit Naaldwijk (23%).De grafiek is samengesteld op basis van interne
productiecijfers (2015).
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Het aantal patiënten binnen het thema ‘Oncologie’ laat een lichte daling zien over de afgelopen jaren.
De omzet binnen het thema ‘Oncologie’ lijkt constant. De grafieken zijn samengesteld op basis van interne
productiecijfers.
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Landelijke prognoses van het RIVM zijn vertaald naar het adherentiegebied op basis van de regionale
bevolkingsomvang. Er is geen correctie op demografische verschillen toegepast.
Als we kijken naar de prognoses van het RIVM op de vijf soorten kanker, dan verwachten we de
komende jaren een groei in de oncologische zorgvraag. Met name binnen huidkanker en dikke
darmkanker verwachten we een stijging in patiëntenaantallen. Onder borstkanker zien we procentueel
een relatief lichte groei, toch betekent dit in absolute patiëntaantallen een stevige stijging.
De verwachting voor de komende jaren is dat het aantal nieuwe gevallen van patiënten met kanker elk
jaar toeneemt in het verzorgingsgebied. Ook de prognose van de prevalentie van kanker richting 2030 laat
een sterke groei zien in het verzorgingsgebied. De prognose is bekend van borstkanker, dikke darmkanker,
huidkanker, longkanker en prostaatkanker. In volgorde van verwachte groei in prevalentie de komende jaren
zien we een top vijf:
1. Huidkanker (44%)
2. Dikke darmkanker (41%)
3. Prostaatkanker (39%)
4. Longkanker (25%)
5. Borstkanker (20%)
We zien de verwachte groei van zorgvraag nog niet direct terug in de interne productiecijfers. Bij veel
soorten kanker zien we zelfs in de productiecijfers een dalende trend in 2015. Dit komt doordat de maximale
looptijd van een DBC-zorgproduct is teruggebracht. Het gevolg is een daling in het aantal DBC’s in 2015.
Dat meegenomen kunnen we stellen dat het vergelijken van de productie per jaar lastig is, aangezien we in
de cijfers van 2015 een wijziging van registratie waarnemen. Dit meegenomen in de analyse zien we dat de
zorgvraag binnen het thema ‘Oncologie’ de afgelopen jaren constant was.
De grafieken op pagina 40 en 41 geven een beeld van de ontwikkeling van het aantal unieke patiënten van
de zorgproductgroepen in het cluster ‘nieuwvormingen’. De grafieken zijn samengesteld op basis van interne
productiecijfers.
NB: Prevalentie van aandoeningen is niet een op een te koppelen aan de zorg binnen een zorgproductgroep.

38

567

549

2013

2014

520

565
2012

400
300
200
100
0

2015

Nieuwvormingen - Melanoom/overige maligne
neoplasmata huid/premaligne dermatosen
6000

2013

4.640

2012

4.819

3000

4.566

4000

4.623

5000

2014

2015

2000
1000
0

Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata
spijsverteringsstelsel (wd)

1.058

800

1.093

1000

1.076

1200

2012

2013

2014

2015

600
400
200
0

Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata mannelijke
geslachtsorganen/prostaat
1.400
1.200
1.000

2013

2014

1.334

1.600

1.458

Prostaatkanker
De afgelopen jaren laten de productiecijfers
in aantallen patiënten van prostaatkanker
een stijgende lijn zien, tot 2015. We zien
de registratiewijziging in 2015 als mogelijke
oorzaak van deze trendbreuk. Op basis van
zorgvraagprognoses in het adherentiegebied
verwachten we dat de groei van het aantal
patiënten de komende jaren doorzet.

500

1.409

Dikke darmkanker
Net als bij huidkanker laten de productiecijfers
in aantallen patiënten met dikke darmkanker
een constante trend zien over de afgelopen
jaren. Ook hier verwachten we op basis
van zorgvraagprognoses dat de constante
patiëntaantallen de komende jaren omslaan in
een groeiende lijn.

600

1.048

Huidkanker
Desondanks de registratiewijziging in 2015
zien we constante productiecijfers voor
huidkanker. De prognoses van zorgvraag in het
adherentiegebied meegenomen, verwachten we
binnen huidkanker de komende jaren de grootste
groei te zien in het aantal patiënten. Bovendien
is het absolute aantal patiënten hoog, wat
betekent dat een stevige groei ook in absolute
aantallen veel impact kan hebben.

Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata
ademhalingsstelsel/intrathoracale organen (incl
metastasen)

1.341

Longkanker
De productiecijfers laten een dalende trend zien
over de afgelopen jaren. Voor de komende jaren
is de prognose van het RIVM dat de prevalentie
toeneemt, maar niet zo sterk als de andere
(chronische) aandoeningen. We zien dus binnen
het verzorgingsgebied een lichte toename in de
zorgvraag rondom longkanker.

800
600
400
200
2012

2015

Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata mamma

2012

2013

2014

1.500

1.840

2.232

2.000

2.239

2.500

2.283

Borstkanker
Voor het aantal patiënten met borstkanker zien we
de afgelopen jaren een licht dalende trend. Op basis
van de prognose verwachten we de komende jaren
een lichte stijging in het aantal patiënten.

1.000
500

2015

39

Overige zorgproductgroepen
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Terug naar hoofdstuk 8.2. Speerpunt: Oncologie.
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Bijlage 5. Speerpunt Ouderen
In samenwerking met de experts binnen het ziekenhuis die bij ouderen betrokken zijn is een inventarisatie
gemaakt van de concrete ambities en mogelijke vervolgacties. Deze vormen een start voor het
implementatieplan 2017-2020, waarbij eerst een weging op impact en haalbaarheid dient plaats te vinden.
Agenda binnen het ziekenhuis
- Werven en opleiden van een consultatief geriatrieverpleegkundige ter uitbreiding van het interne team.
- In samenwerking met stuurgroep en werkgroep Kwetsbare Ouderen de laatste stappen zetten om het
Senior Friendly Hospital-keurmerk te verkrijgen.
- Inzetten op het beperken van het aantal bezoeken aan het ziekenhuis dat nodig is voor de afronding van
diagnostiek tot maximaal twee.
- Kennisontwikkeling rond de thema’s geriatrische zorg en instrument ten behoeve van het signaleren van
kwetsbaarheid.
- Actief inzetten op onderwijs en kennisdeling over geriatrie met verpleegkundigen en medisch
specialisten.
- Systematisch geriatrische expertise een plek geven bij de zorg voor kwetsbare ouderen, om zo naast
medische uitkomsten bij de ingrijpende behandelingen ook aandacht te geven aan de vraag wat van
waarde is voor de patiënt.
- Investeren in de optimalisatie van de buitenpoli’s van Reinier de Graaf ten behoeve van zorg dichtbij de
patiënt.
- Aandacht voor de doorontwikkeling van de Ethische Commissie (EC) en inbedding in de organisatie.
- Casemanager: inzet van een persoon die het centrale aanspreekpunt is voor de patiënt en de patiënt
begeleidt in het gehele zorgtraject.
Agenda voor samenwerking
- Investeren in de optimalisatie van de doorstroom van het ziekenhuis naar thuis, in nauwe samenwerking
met eerste en derde lijn.
- Gezamenlijk overleg binnen de Reinier Haga Groep omtrent het beleid van geriatrische oncologie.
- Samenwerking versterken met kennispartners als de TU Delft, om zo nieuwe toepassingen in de zorg voor
ouderen snel te ontwikkelen en te adopteren.
- Samenwerking intensiveren met Pieter van Foreest en verpleeghuizen in de regio, door in te zetten op
verbondenheid en laagdrempelig overleg tussen de klinisch geriater en de specialist ouderengeneeskunde.
- Inzetten op de optimalisatie van de diagnostiek en de behandeling van patiënten met cognitieve
problematiek middels samenwerking tussen geriaters, neurologen, neuropsychologen en behandelaren van
GGZ Delfland.
- Vanaf begin 2018 starten met de implementatie van de richtlijn ‘Vermoeden van ouderenmishandeling’
vanuit de NVKG.
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Concrete vervolgstappen
De onderstaande vervolgstappen zijn voorbeelden van acties. Deze worden in het implementatieprogramma
opgenomen en aangevuld.
- Opzetten van de GTU vanuit samenwerking tussen de afdelingen klinische geriatrie, traumatologie en
orthopedie.
- Het 24/7 beschikbaar stellen van geriatrische zorg in het huis vanaf de SEH op de verschillende
verpleegafdelingen.
- Grotere betrokkenheid van de afdeling geriatrie bij collum en peretrochantere femurfractuur vanaf de
SEH tot aan ontslag uit het ziekenhuis. Concreet betekent dit 75% betrokkenheid preoperatief en 95%
betrokkenheid postoperatief, te behalen medio 2017.
- Investeren in een klimaat specifiek ingericht op snel herstel van ouderen, bijvoorbeeld door aandacht
voor activatie en voeding.
- Inzetten op de inbedding van de ziekenhuisstage opleiding specialist ouderengeneeskunde en het bieden
van een kwalitatief goede opleiding.
Analyses Ouderen: speerpunt in feiten en cijfers
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Patiënten binnen het thema ‘Ouderen’ komen voor (90,2%) uit het verzorgingsgebied en voornamelijk,
voor 47,9%, uit Delft en uit Naaldwijk (24,7%). Opvallend is dat de spreiding van de oudere over
het verzorgingsgebied klein is. Ouderen geven de voorkeur aan een ziekenhuis dichtbij. De grafiek is
samengesteld op basis van interne productiecijfers (2015).
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Unieke patiënten 70 jaar en ouder

Omzet thema 70 jaar en ouder
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Het aantal patiënten binnen het thema ‘Ouderen’ laat een constante trend zien over de afgelopen jaren. De
omzet binnen het thema ‘Ouderen’ is constant over de jaren. De grafieken zijn samengesteld op basis van
interne productiecijfers.

Productie naar zorgproductgroep cluster – 70 jaar en ouder
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De productie van zorg binnen het thema ‘Ouderen’ komt vooral voor binnen zorgproductgroepclusters
‘Hart en vaatstelsel’, ‘Nieuwvormingen’ en ‘Oog en adnexen’. Ook ‘Overig’ heeft een groot aandeel. Dit
zorgproductgroepcluster beslaat bijvoorbeeld klinische geriatrie. De grafiek is samengesteld op basis van
interne productiecijfers.
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Productie naar vakgroepen – 70 jaar en ouder
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De productie van zorg binnen het thema ‘Ouderen’ is verdeeld over veel verschillende vakgroepen. De grafiek
is samengesteld op basis van interne productiecijfers.
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Ontwikkeling prevalentie veelvoorkomende chronische aandoeningen in adherentiegebied, 2016 – 2030.
Landelijke prognoses van het RIVM zijn vertaald naar het adherentiegebied op basis van de regionale
bevolkingsomvang. Er is geen correctie op demografische verschillen toegepast.
Terug naar hoofdstuk 8.3. Speerpunt: Ouderen.
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Bijlage 6. Wat vinden patiënten en verwijzers?
In de ogen van de ondervraagden is Reinier de Graaf een goed regionaal ziekenhuis. Reinier de Graaf heeft
een positieve en goede uitstraling, zowel bij verwijzers als niet-verwijzers. De verwijzer is vooral bekend
met Reinier de Graaf door patiëntervaringen en het contact met specialisten. De verhalen van patiënten
zijn meestal positief en het contact met specialisten goed. De professionals die niet naar het ziekenhuis
verwijzen, hebben vaker een beperkter beeld bij Reinier de Graaf.
Kennis hebben van het ziekenhuis en de mensen die er werken speelt bij de doorverwijzing naar Reinier de
Graaf een belangrijke rol. De voorkeur voor een ziekenhuis is bij patiënten vooral traditioneel bepaald. De
locatie waar patiënten eerder geweest zijn, bepaalt vaak de keuze. Als huisartsen regelmatig doorverwijzen
naar Reinier de Graaf, dan worden afstand en gewoonte vaak genoemd.
Belangrijke elementen volgens het onderzoek zijn: goede contacten (bijvoorbeeld door nascholing), het
snel kunnen schakelen met specialisten, de koppeling van systemen en de bereikbaarheid van specialisten,
de zogenoemde ‘satisfiers’. ‘Dissatisfiers’ zijn lange wachttijden, een slechte patiëntbejegening, een slecht
overzicht en slechte communicatie met de huisarts.
Korte lijnen, een goede bereikbaarheid en een goede terugkoppeling tussen huisarts en specialist zijn (dus)
belangrijk. Volgens huisartsen gaat het om patiëntgerichte zorg. Maak het de patiënt gemakkelijk, sta klaar
voor de patiënt en wees consistent (patiënten moeten weten wat ze kunnen verwachten). De relatie met de
huisartsen als doorverwijzers en ambassadeurs van het ziekenhuis belangrijk. Een persoonlijke relatie en de
juiste bejegening richting deze verwijzers kunnen bijdragen aan toekomstige doorverwijzingen.
Het beeld uit het onderzoek bevestigt de visie en ambitie van Reinier de Graaf om aansluiting te zoeken met
huisartsen en de andere partners rondom het ziekenhuis. Deze relatie en samenwerking is in toenemende
mate van belang om waarde te creëren voor patiënten binnen en buiten het ziekenhuis.
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Bijlage 7. Wat vinden medewerkers?
De meerderheid van de medewerkers is tevreden en trots. De medewerkers geven gemiddeld een rapportcijfer
van 7,4 voor de algemene tevredenheid over het werken bij Reinier de Graaf. De tevredenheid is het hoogst
voor administratief/facilitair personeel en staf/management.
Het merendeel van de medewerkers (86%) heeft een goed gevoel bij Reiner de Graaf en heeft vertrouwen
in Reiner de Graaf (83%). Zij vinden dat bij het ziekenhuis vakkundige mensen werken (88%) en dat het
ziekenhuis vooruitstrevend is (79%). Ook vinden zij dat Reiner de Graaf een goede naam heeft (80%).
Medewerkers zijn vooral trots op hun eigen werkzaamheden (90%) en iets minder op de organisatie (78%).
Driekwart van de medewerkers (77%) verwacht over twee jaar nog te werken bij het ziekenhuis.
Een kleine groep medewerkers is ontevreden, waarbij vaak een wij/zij-gevoel bestaat. De groep ontevreden
medewerkers is ongeveer 12% van het totaal aantal medewerkers. Dit is de groep die Reinier de Graaf als
werkgever niet zal aanbevelen, de zogenoemde detractors*. Zij hebben vaak om zich heen gekeken voor
ander werk (60%). Daarbij heerst er in deze groep een wij/zij-gevoel: de trots op de organisatie is veel lager
(24%) dan het gemiddelde (78%). Dit geldt ook voor het familiegevoel bij de organisatie (19%).
Het aandeel ontevredenen is hoger onder bepaalde functiegroepen. Er is afstand tussen staf en uitvoerend
personeel. Het aandeel ontevredenen onder verpleegkundigen, specialisten en laboranten is namelijk hoger.
Verpleegkundigen en specialisten ervaren een hoge werkdruk. Laboranten vinden daarnaast de beloning en
ontwikkelingsmogelijkheden onvoldoende.
Het beeld uit het onderzoek bevestigt de visie en ambitie van Reinier de Graaf om te investeren in goed
opgeleid en gemotiveerd personeel. De positie van professionals en de rol die opleidingen spelen zijn
essentieel voor het vergroten van de medewerker waarde van Reinier de Graaf.

*

Detractors scoren op de aanbevelingsvraag met een 6 of lager
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Bijlage 8. De impact van Uw verhaal
Kwaliteit en veiligheid
De zorg rond het verhaal van de patiënt vormgeven betekent meer multidisciplinaire samenwerking. Vanuit
kwaliteitsperspectief valt het thema multidisciplinair uiteen in drie onderdelen, namelijk de standaardisatie
van het zorgproces in multidisciplinaire protocollen, het organiseren en aanwezig zijn bij MDO’s en
multidisciplinaire scholing en onderwijs.
Ten aanzien van de interactie met de patiënt vormt het doorvoeren van casemanagement een belangrijke
stap, met name op de speerpunten en daar waar we weten dat patiënten met meer specialismen en
afdelingen worden geconfronteerd.
In de kerntekst is gedeelde besluitvorming aangehaald als een belangrijk thema binnen ‘Uw verhaal’.
Gedeelde besluitvorming wordt reeds toegepast binnen Reinier de Graaf en tegelijkertijd zijn de effecten
nog weinig onderzocht. We streven ernaar dat gedeelde besluitvorming een vanzelfsprekendheid wordt in de
komende vier jaar.
Onderdeel van ‘Uw verhaal’ is ook het streven naar zinnige en zuinige zorg. De best passende zorg ontstaat
in dialoog met patiënten en met aandacht voor samen beslissen. Bijvoorbeeld in situaties waarin het besluit
wordt genomen geen behandeling meer te starten als de patiënt vooral kwaliteit van leven belangrijk vindt
in de laatste fase van zijn of haar leven.
Ten aanzien van de ondersteuning door ICT zullen we in toenemende mate het EPD inrichten rondom
patiëntengroepen. Dit betekent een kanteling van een op het specialisme georiënteerd EPD naar een op de
patiënt georiënteerd dossier. Een tweede ICT-innovatie met een belangrijke impact op de kwaliteit is de
opkomst en implementatie van Real Time Monitoring. Dit stelt de professionals van Reinier de Graaf in staat
om op afstand zicht te houden op de patiënt en diens vitale functies. Wat betreft het speerpunt Ouderen
biedt dit bijvoorbeeld kansen om ouderen op afstand te kunnen ondersteunen.
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Personeel en Opleiding
Bejegening is een doorslaggevende factor bij de beoordeling van zorg. Bejegening gaat over oprechte
aandacht, over je gezien, gehoord en begrepen voelen en je verplaatsen in de ander. Dit betekent ook echte
en oprechte aandacht voor medewerkers. Deze oprechte aandacht voor medewerkers valt in de volgende drie
onderdelen uiteen.
- Weten (luisteren en vragen) wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te doen en om werk-privé
in balans te optimaliseren. Dit kunnen we doen door medewerkers actief mee laten denken over beleid en
de door hen te leveren zorg. We realiseren ons dat actieve betrokkenheid verwachtingen schept en dat dit
vraagt om een eenduidige en continue communicatie richting medewerkers.
- Een cultuur nastreven waarin medewerkers steeds meer een (basis)beroepshouding hebben waarbij echte
aandacht voor de patiënt en elkaar vanzelfsprekend is. Daartoe brengen we het gedrag dat passend is
bij deze (basis)beroepshouding onder de aandacht bij iedereen. Middels coaching on the job en klinisch
redeneren worden medewerkers hierin ondersteund.

-

Ongeacht vanuit welke functie of rol een medewerker casemanager wordt (medisch specialist, Physician
Assistant, Verpleegkundig Specialist of regieverpleegkundige), deze moet ‘opgeleid’ worden om
deze rol te kunnen vervullen. Het komende jaar gaan we samen vaststellen wat vakinhoudelijk en
op competentiegebied van deze medewerker verwacht wordt. Daarnaast is het noodzakelijk dat de
medewerker inzicht krijgt in hoe zorgprocessen over afdelingen en zelfs instellingen heen bewegen.

Onderzoek en Wetenschap
Het is belangrijk om onze goede reputatie als opleidingsziekenhuis te behouden en zo mogelijk te
verbeteren. Reinier de Graaf moet voor aio’s een nog aantrekkelijker opleidingsziekenhuis worden door
het aanbod aan differentiatiestages voor aio’s en het aantal vooropleidingsplaatsen uit te breiden. Dit is
vooral van belang als er een terugloop komt van het aantal reguliere opleidingsplaatsen voor aio’s. Naast de
inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen zijn ook de faciliteiten belangrijk.
Terug naar hoofdstuk 10.1. Sleutel: Uw verhaal
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Bijlage 9. De impact van LEA(R)N
Implementatie van LEAN
In de beschrijving van de sleutel LEA(R)N is gesproken over het creëren van voorbeeldafdelingen. Op deze
voorbeeldafdelingen stellen we ons dagelijks de volgende vragen: ‘Wat is de beste en meest zinnige zorg voor
deze patiënt?’ ‘Wat droeg vandaag bij aan die goede zorg en wat niet en wat waren de bronoorzaken voor het
niet bereiken van die beste zorg vandaag?’. Zo zetten we een transformatie in gang van ‘ad hoc verbeteren’
naar ‘continu doelgericht verbeteren’.
Op deze afdelingen zullen verschillende disciplines opgeleid worden in de principes van het dagelijks
verbeteren, waardoor we een kruisbestuiving krijgen naar andere afdelingen. De ervaring leert dat door
het creëren van ‘goede voorbeelden’, die men in de praktijk kan bezoeken, de doelsituatie ten aanzien
van proces, gedrag en cultuur helder wordt. Medewerkers kunnen hierdoor beter herkennen wat de
verbetermogelijkheden zijn op de eigen afdeling of in de keten. Andere afdelingen kunnen op deze
voorbeeldafdelingen komen kijken en zo leren wat er nodig is om dagelijks te verbeteren voor de beste
zorg op hun eigen afdelingen.
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Door deze vorm van kruisbestuiving zal er een kantelpunt ontstaan. Aangetoond is dat voor een
transformatie een bepaalde hoeveelheid medewerkers nodig is om een hefboom te genereren. Verwacht wordt
dat dit omslagpunt bij drie voorbeeldafdelingen ligt. Van belang is daarbij dat op de verschillende lagen in
de organisatie geleerd wordt welk gedrag en welke cultuur nodig zijn voor dagelijks verbeteren. Als deze
randvoorwaarde aanwezig is, kunnen medewerkers de principes gaan toepassen waardoor we de kwaliteit en
veiligheid voor de patiënt dagelijks verbeteren.
Op de voorbeeldafdelingen stellen we onszelf doelen die in lijn liggen met de doelen uit het strategisch
beleidsplan. We maken deze doelen meetbaar en visueel en we stellen onszelf vragen als de doelen niet
bereikt zijn. Hiervoor is een open en veilige cultuur noodzakelijk en dit vereist een leiderschap waarbij de
volgende waarden van belang zijn: het stellen van reflecterende vragen, zelfreflectie, empathie, de ander
veilig laten voelen zodat een leeromgeving kan ontstaan, oprechte aandacht, gelijkwaardigheid en kwetsbaar
kunnen opstellen.
Kwaliteit en veiligheid
- Leren van de dingen die niet lopen zoals gewenst, bijvoorbeeld van incidenten, calamiteiten,
complicaties, sterftecijfers. Leren door onder meer (dossier)onderzoek, casusbesprekingen, medical audits
en complicatiebesprekingen. Het toepassen van de PDCA is hierbij essentieel. Dit geldt voor het hele
ziekenhuis, maar in het bijzonder voor de medische staf.
- Meer aandacht besteden aan gemiste diagnoses. Dit ligt in lijn met de aandacht die we reeds hebben
voor incidenten, calamiteiten en complicaties.
- Meer aandacht besteden aan uitgestelde zorg. Wat is het effect van patiënten die later binnen komen,
welke impact heeft dit op zowel gezondheid als kosten van zorg.
- Vanuit de leerervaring in het huis gaan we ‘Never & Always events’ benoemen. We stellen samen scherp
wat nooit meer mag gebeuren en wat juist altijd moet gebeuren. Deze doelen geven een stip op de
horizon waar we langdurig aan werken. Het streven naar nul medicatiefouten is hier een voorbeeld van.
Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat het een streven betreft en geen absoluut doel.
Personeel en Opleiding
Bij innovaties is het belangrijk om naast doelmatigheid en vernieuwing goed te kijken naar de gevolgen voor
welzijn, werkplezier en gezondheid van de medewerker. We houden medewerkers gestimuleerd en geïnspireerd
door tijd en ruimte voor innovaties te faciliteren die waarde creëren voor zowel patiënt als organisatie.
- De komende jaren besteden we bijzondere aandacht aan de samenwerking met hogescholen en
universiteiten. We intensiveren deze samenwerking en nieuwe samenwerkingen worden opgezet.
- Samen met medewerkers brainstormen we over functies van de toekomst, om zo te anticiperen op
komende vernieuwingen. Vanuit hun vak weten zij welke ontwikkeling nodig is voor de kortere en langere
termijn. Het lerend vermogen van medewerkers kunnen we optimaal houden door ondersteuning te bieden
bij de verdere ontwikkeling van competenties, zoals eigenaarschap en flexibiliteit. Daarnaast focussen we
op loopbaanontwikkeling.
- Focus op samenwerking met andere ziekenhuizen, de nulde, eerste en derde lijn, om zo op regionaal
niveau afstemming te kunnen realiseren over de personele planning binnen en buiten het ziekenhuis.
Hierdoor waarborgen we dat zorg door de juiste professional op het juiste moment wordt geleverd.
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Onderzoek en Wetenschap
- Intensiveren samenwerking met de TU Delft op alle drie de speerpunten resulterend in een gedeelde en
gedragen innovatieagenda. De relaties met de academische centra, waaronder het Erasmus MC en het
LUMC, maar ook met derdelijns centra als het Prinses Maxima Centrum, bieden uitstekende mogelijkheden
om innovatief te zijn. We nemen de verantwoordelijkheid om al het wetenschappelijk onderzoek maximaal
te faciliteren.
- Als onderdeel van de innovatieagenda willen we ruimte maken voor prototyping. Dit is het
experimenteren met kort-cyclisch innoveren, waarbij we innovatie in een vroegtijdig stadium uitproberen
om de tijd tussen idee, concept en implementatie te verkorten.
- We zetten in op een kwaliteitsbeleid dat meer samenhangend en transparant is, waarbij interne
en externe kwaliteitszorg op elkaar zijn afgestemd. De kwaliteitstoetsing moet nog meer integraal
onderdeel worden van de bedrijfsvoering en aangestuurd worden door (verbeter)acties van de Centrale
Opleidingscommissie (COC). De COC heeft meer verantwoordelijkheden gekregen in het bewaken en
stimuleren van het opleidingsklimaat.
- Inzetten op multiprofessioneel onderwijs, inclusief teamtraining in combinatie met geschikte
instrumenten ter implementatie van de opgedane verbeteringen, dragen bij aan de verbetering van de
patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg. Deze vorm van onderwijs wordt gesteund door de Federatie
van Medisch Specialisten en de Vereniging van Verpleegkundigen.
- Scholing verzorgen in het opzetten, uitvoeren en beschrijven (wetenschappelijke artikelen) van
wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij om GCP, epidemiologie, statistiek en wetensschappelijk
schrijven. Om nog meer evidence based te werken in Reinier de Graaf is aanvullende scholing nodig van
met name de verpleegkundigen (EBM en EBP).
- Ondersteuning van de afdeling LEAN bij wetenschappelijk onderzoek om de implementatie van nieuwe
manieren van werken wetenschappelijk te onderbouwen. Gedegen wetenschappelijk implementatie- en
evaluatieonderzoek draagt bij aan het verantwoord invoeren van nieuwe manieren van werken en maakt
de publicatie van good practices makkelijker.
- Aandacht voor de door beroepsorganisaties voorgestelde taakherschikking. Dit heeft betrekking op de
taken van Medisch Specialisten, Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten. Vanaf 2017 toetsen
we het voorgestelde beleid en realiseren we het waar dat mogelijk en gewenst is.
Terug naar hoofdstuk 10.2. Sleutel: LEA(R)N, LEAN met de R van Reinier
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Bijlage 10. De impact van Delfts Blauw Leiderschap
Kwaliteit en veiligheid
De staf is in toenemende mate ondersteunend aan de professional. Dit betekent dat wensen en eisen met
betrekking tot het inzicht (willen) hebben in kwaliteit en veiligheid, in zorguitkomsten, in afwijkingen
en risico’s en in patiëntervaringen vanuit de klinisch leiders wordt vormgegeven. Dit betekent daarnaast
actief willen begrijpen wat deze gegevens betekenen en daarop acteren door aan de hand van de PDCA
verbeteringen door te voeren.
- Een cultuur nastreven waarin openheid over kwaliteit en veiligheid (en dus ook de dingen die niet goed
zijn gegaan) vanzelfsprekend zijn, gewenst gedrag gestimuleerd wordt, medewerkers elkaar aanspreken
als men zich hieraan niet conformeert, men het vanzelfsprekend vindt elkaar feedback te geven (vooral
positief en opbouwend), ANNA (altijd navragen, niet aannemen), afspraak is afspraak.
- Vanuit Delfts Blauw Leiderschap streven we naar substitutie van zorg, niet alleen naar externe/
eerstelijns, maar ook binnen disciplines in huis. Een goed voorbeeld vormt de substitutie van taken en
verantwoordelijkheden van Artsen naar de Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants.
- Zorguitkomsten: wat zijn dé uitkomsten die inzicht geven in de kwaliteit en veiligheid van zorg.
Professionals zelf laten bepalen (bijvoorbeeld per vakgroep, patiëntengroep of afdeling) wat de essentiële
elementen of uitkomsten zijn, deze actief gaan meten en op gaan sturen. Wat zijn de ‘vital few’ waarmee
Reinier de Graaf kwaliteit en veiligheid zichtbaar maakt?
Voor de staf is en blijft er een belangrijke rol in het prikkelen van de intrinsieke motivatie van professionals
om mensen vanuit hun eigen ideeën en wensen hun vak uit te laten oefenen en te verbeteren.
Personeel en Opleiding
Met het personeelsbeleid willen we een veilige omgeving voor en een open houding van medewerkers
realiseren. Een omgeving waarin medewerkers met elkaar van fouten mogen leren, er geïnvesteerd wordt in
het positief bejegenen van elkaar en er ruimte is om richting te geven aan eigen ontwikkeling.
Om leren goed te verankeren in de organisatie werken we aan vijf pijlers: sociale cohesie, strategische
betrokkenheid, werkinhoudelijke ontwikkeling, voorbeeldgedrag en professioneel eigenaarschap. Door het
leren te organiseren binnen Reinier de Graaf kunnen we zorgen voor een wendbare organisatie, die meegaat
in alle ontwikkelingen in de zorg. Het is daarmee een duurzame oplossing voor snel kunnen veranderen.
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Figuur 5: vijf pijlers van de open en lerende cultuur binnen Reinier de Graaf

Strategische betrokkenheid staat voor de link met persoonlijke en zakelijke doelen.
Werkinhoudelijke ontwikkelingsmogelijkheden is het belang van het leren on-the-job.
Sociale cohesie tussen collega’s en leidinggevenden vinden we belangrijk.
Voorbeeldgedrag van leidinggevenden is cruciaal bij het verankeren van leren, evenals
Professioneel Eigenaarschap, waarbij verantwoordelijkheid voor en terugkoppeling op het eigen leren
plaatsvindt.
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Vanuit professioneel eigenaarschap wordt de eigen regie van medewerkers wat betreft de eigen gezondheid,
vitaliteit en inzetbaarheid gevraagd. We leggen hierbij de nadruk op:
- Aandacht voor de positieve aspecten van gezondheid en welzijn in werk en privé.
- Mentale en fysieke veerkracht.
- Werkplezier.
- Vermindering werkdruk (door goed te weten waaruit de werkdruk is opgebouwd en die knelpunten te
verminderen).
- Bevorderen van regelmogelijkheden en autonomie.
- Ondersteunende en onderscheidende arbeidsvoorwaarden.
- Persoonlijk leiderschap.
De omstandigheden in Reinier de Graaf waarin coaching (on the job) een belangrijke rol inneemt, maken het
de medewerker mogelijk zich te ontwikkelen. Wij stimuleren dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen
voor het eigen handelen en bewust keuzes maken op basis van vakkennis en basishouding. Het meerjarige
opleidingsplan is afgestemd op de strategische personeelsplanning. Voor gediplomeerd personeel is helder
welke ontwikkeling nodig is. Medewerkers hebben mogelijkheden tot ontwikkeling gericht op de eigen
behoefte en laten eigen verantwoordelijkheid zien inzake tijdige (bij-)scholing.
We zetten in op talenten van medewerkers en performance management om uitvoering van nieuwe
werkwijzen te optimaliseren en gedrag te beïnvloeden door met elkaar het gesprek aan te gaan over ons
werk in relatie tot de kernwaarden van Reinier2020. Een eigentijds feedbacksysteem binnen teams met zelf
organiserend vermogen ondersteunt de open en lerende cultuur binnen Reinier de Graaf, waarin ontwikkelen
en ‘met elkaar’ vanzelfsprekend is.
Onderzoek en Wetenschap
- Open en lerende cultuur: aandacht voor de door beroepsorganisaties voorgestelde taakherschikking.
Dit heeft betrekking op de taken van medisch specialisten, Physician Assistants en verpleegkundig
specialisten. Vanaf 2017 toetsen we het voorgestelde beleid en realiseren we het waar dit mogelijk en
gewenst is.
- Professioneel eigenaarschap: hieraan wordt veel aandacht besteed op de medische opleidingen. De link
met medisch leiderschap krijgt vorm in een leerstoel medisch leiderschap.
- We blijven ook de komende vier jaar veel aandacht geven aan in company leiderschapsprogramma’s voor
professionals, management en staf. Een unique selling point in de ogen van veel medewerkers, waarmee
Reinier de Graaf zich onderscheidt van veel andere ziekenhuizen.
Terug naar hoofdstuk 10.3. Sleutel: Delfts Blauw Leiderschap
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Bijlage 11. Wat doen andere spelers in onze regio?
De analyse van de zorg die we de afgelopen jaren hebben geleverd, laat zien dat we een sterke
positie hebben in ons kernwerkgebied met een zeer groot marktaandeel. Binnen de Reinier Haga
Groep versterken we deze positie door samenwerking. Het betekent voor de samenwerking met de
andere ziekenhuizen in onze regio dat we zoeken naar waardecreatie door uitwisseling van kennis,
patiënten en in de toekomst zelfs professionals. Het vormen van topklinische netwerken op basis
van wederkerigheid is hierin een belangrijke ontwikkeling. De gesprekken met het LUMC en het
ErasmusMC zijn hiervoor gestart en worden op basis van de speerpunten in deze strategienota gericht
geïntensiveerd
Erasmus MC
Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. De
komende jaren krijgt het excelleren in complexe en innovatie gerelateerde zorg de speciale aandacht.
Bovendien neemt het Erasmus MC de verantwoordelijkheid voor de acute zorg in de regio, passend binnen
het profiel. Uitgangspunten voor het Erasmus MC zijn verantwoordelijk, verbindend en ondernemend. Dit
moet er uiteindelijk aan bijdragen dat het Erasmus MC erkend leidend is in innovaties voor gezondheid en
zorg.
LUMC
Evenals het Erasmus MC heeft het LUMC een sterke wetenschappelijke oriëntatie. Het LUMC focust de
komende jaren op topreferentiefuncties, Centers of Clinical Excellence en acute zorg. Zo leveren zij
topklinische zorg en topreferente zorg (zorg voor patiënten met een bijzondere aandoening), waaronder
orgaantransplantaties, cardiovasculaire interventies en beenmergtransplantaties, maar ook een vast volume
regionale basiszorg. Naast het leveren van zorg focust het LUMC op een erkende, vooraanstaande rol in het
verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg.
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Kernwaarden van het Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn bekwaam, betrouwbaar, liefdevol, verbindend
en inspirerend. Zij werken vanuit vier overtuigingen: Samen, Innovatie, Lef en ondernemerschap en De
toekomst van de wereld. Dat betekent dat de focus ligt op samenwerking, het slimmer organiseren van
processen en ruimte voor anders denken en duurzaam werken. Zowel hoog complexe als minder complexe
zorg wordt aangeboden door het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn
beiden ingericht als professionele ziekenhuislocaties met 24/7 spoedzorg, bestaande beddencapaciteit, ruime
diagnostische mogelijkheden, een modern operatiecomplex en een Intensive Care. Franciscus Gasthuis is
ingericht op complexe zorg, kern-IC en geboortezorg, Vlietland is ingericht op electieve zorg en basis-IC.
Samen met partners oriënteert Franciscus Gasthuis & Vlietland zich op het ontwikkelen van een zorg- en
herstelhotel in Franciscus Vlietland.
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HMC+
Het Haaglanden Medisch Centrum bestaat uit drie ziekenhuislocaties: Antoniushove, Bronovo en Westeinde.
Het is een ziekenhuis met ‘liefde en lef’, wat betekent dat vernieuwing de manier is om doelstellingen
te realiseren en dat vanuit het perspectief van de patiënt wordt gewerkt. Zij focussen de komende jaren
dan ook op zorg zoals de patiënt dat wil, samen met verwijzers, verpleging, verzorging en thuiszorg en
topklinische zorg dichtbij. Binnen dat laatste, topklinische zorg dichtbij, zijn acute zorg en oncologische
zorg speerpunten. Door een intensieve samenwerking met het LUMC in het Universitair Kankercentrum Leiden
Den Haag (UKC) gaat het HMC+ een nieuw zorgconcept vormgeven waarin patiënten een hoog serviceniveau
ervaren binnen een omgeving waar research en innovatie de basis vormen voor het toepassen van nieuwe
diagnostiek, therapieën en geneesmiddelen.
Alrijne Zorggroep
Alrijne staat voor goede zorg mét persoonlijke aandacht. Patiënt en professional bepalen samen wat de beste
behandeling is en Alrijne werkt samen met een sterk netwerk. De belangrijkste taak voor Alrijne is dan ook
het leveren van hoogwaardige (medisch specialistische) zorg aan patiënten in de regio. Die zorg focust op
zes patiëntstromen: electief, acuut, oncologie, moeder en kind, chronisch en kwetsbare ouderen. Daarbij
focussen ze op vier thema’s: patiënt centraal, excellentie zorg, zorgpartner (samen met patiënt en samen
met partners in de regio) en transparantie van kwaliteit. Alrijne Zorggroep bestaat uit drie ziekenhuizen met
elk een ander profiel: Leiden wordt het electieve centrum en het expertisecentrum voor chronische zorg,
Leiderdorp wordt het acute en complexe centrum alsmede het oncologische centrum. Moeder en kindzorg
komt naast het Geboorte Huis Leiden in het LUMC ook in Leiderdorp. Als laatste zien we dat het ziekenhuis
in Alphen aan de Rijn het tweede electieve centrum wordt, waar de nadruk zal liggen op dagbehandeling.
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