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Voorwoord bestuursvoorzitter a.i. Jeroen van Roon
Een terugblik op 2019 in tijden van corona voelt als het lezen in een geschiedenisboek. Er is
voorstelbaar veel veranderd. Alle RHG-onderdelen zijn volop in touw om de coronacrisis en de
non-COVID-zorg te leveren die nodig is. De zware wissel die dit trekt op het personeel kan niet
genoeg benadrukt worden. Evenmin als de grote dankbaarheid die wij hen verschuldigd zijn. Zij
maken van ons trotse RHG-bestuurders. Wij voelen de noodzaak en verantwoordelijkheid om
hen niet te overvragen: er zit een dunne lijn tussen plichtsbesef en roofbouw. Die grens willen
we niet overgaan.
Dat 2019 een bewogen jaar was voor RHG is een
understatement. Bestuurlijk is er een intensieve
discussie gevoerd over de vraag of de ziekenhuizen
de stap van een bestuurlijke naar een juridische fusie
moeten maken. Besloten is om dat niet te doen. In
plaats daarvan wordt nu een ontvlechting onderzocht.
Beide bewegingen kwamen voort uit het verlangen
slagvaardiger te kunnen opereren. Dat dit nodig is,
was al in 2019 duidelijk. Slagvaardig besturen is
noodzakelijk om de slag te maken naar netwerkzorg
in de regio. Om voorbij de proeftuinen en pilots te
raken als het gaat om samenwerking met de zorg in
de eerste lijn. Om veel sneller en effectiever te kunnen besluiten over specialisatie tussen
ziekenhuizen. En om echt de slag te maken naar e-health en innovatie. Onze uitdrukkelijke
wens en overtuiging is dat we hier in 2020 verder stappen in gaan zetten.
In 2019 zijn door de onderdelen van RHG mooie resultaten bereikt. Zo zijn de bouw van het
Orthopedisch Centrum en een nieuwe parkeergarage in Zoetermeer zover gevorderd dat beide
openen in 2020. In Delft is gestart met de bo
an nie e OK s. In het HagaZiekenh is is het
eerste MRI-Ablatiecentrum van de Benelux geopend. Dat de RHG-onderdelen de toekomst
hebben is zonneklaar.
Ook financieel hebben we goede resultaten geboekt. Zo goed dat we de onvoorzien forse CAOstijging goed op hebben kunnen vangen. Dat is het resultaat van bewust sturen en financieel
vooruitplannen. Ook daarop ben ik zeer trots.
Dat 2020 financieel een uitzonderlijk jaar wordt, is ook geheel duidelijk: de coronacrisis zorgt
voor enorme verschuivingen van zorg en omzet. Een groot deel van dit jaar zal opgaan aan het
in goede banen leiden van het opstarten van de non-COVID-zorg en overleg over hoe om te
gaan met de financiële situatie.
Dat zal de RHG doen in een sterk veranderde bestuurlijke samenstelling. Zoals bekend zijn
zowel de voorzitter van de Raad van Toezicht (door afloop van zijn maximale termijn), de
voorzitter van de Raad van Bestuur (tijdelijk minister medische zorg) als de CFO (voor een
vergelijkbare functie elders) vertrokken. Ook heeft de directeur bedrijfsvoering in Delft onlangs
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een mooie nieuwe baan aanvaard. Gelukkig is onder meer de harde kern van de
directievoorzitters overgebleven.
De wens die ik mede namens mijn collega-bestuurders, Carla van de Wiel, Carina Hilders en
Erik Booden uitspreek voor 2020 en daarna is dat wij vanuit onze bewezen kracht en door
onder meer corona opgedane ervaring, samen met onze partners, de mooie kansen voor de
toekomst an de org in on e regio s gaan er il eren. We hebben de mogelijkheid het
zorglandschap blijvend te verbeteren voor onze patiënten. Indien niet in gefuseerd verband, dan
als naastgelegen samenwerkingspartners die allerlei zaken samen vormgeven of elkaar helpen
die vorm te geven. Die kans hebben we. Die verplichting voelen we. Voor blijvend kwalitatief
hoog aardige, professioneel aantrekkelijke, toegankelijke en betaalbare org in on e regio s.
Jeroen van Roon
Voorzitter en CFO raad van bestuur (a.i.)
Reinier Haga Groep
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Leeswijzer
In de stichting Reinier Haga Groep (RHG) zijn drie ziekenhuizen met elkaar verbonden: Reinier
de Graaf (Delft), HagaZiekenhuis (Den Haag) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer). De
bestuurlijke fusie is aangegaan vanuit de overtuiging dat de twee topklinische ziekenhuizen
(Reinier de Graaf en HagaZiekenhuis) en een algemeen ziekenhuis (LangeLand Ziekenhuis)
elkaar ersterken met respect oor eenheid in erscheidenheid .
Net als voorgaande jaren hebben we ervoor gekozen als Reinier Haga Groep dit
bestuursverslag over 2019 uit te brengen. Hierbij volgen we zoveel mogelijk de onderwerpen
genoemd in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 400).
In elk van de hoofdstukken beginnen we steeds met de (algemene) informatie van de Reinier
Haga Groep. Waar nodig specificeren we de ontwikkeling vanuit de drie ziekenhuizen die de
Reinier Haga Groep vormen.
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1. Wie zijn wij?
De stichting Reinier Haga Groep (RHG) omvat drie ziekenhuizen: Reinier de Graaf (Delft),
HagaZiekenhuis (Den Haag) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer). De drie ziekenhuizen
bieden patiënten zelfstandig - én op onderdelen ook samen - vanuit de vertrouwde locaties het
brede pakket aan zorg, inclusief 24x7 (trauma) spoedeisende hulp, intensive care (IC) en
moeder- en kindzorg. Bij elke keuze in samenwerking, zorgconcentratie of –verschuiving,
wegen we af wat de toegevoegde waarde is voor onze patiënten, voor onze professionals en
voor de positie van drie ziekenhuizen. Als Reinier Haga Groep bieden we zorg aan ongeveer
750.000 inwoners. Er zijn circa 7.500 medewerkers en 550 medisch specialisten werkzaam
binnen de Reinier Haga Groep. Onze omzet bedraagt ongeveer € 900 miljoen. Jaarlijks hebben
we ruim 310.000 unieke patiënten met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar.

Kerncijfers
Reinier de Graaf
2019
Bedden

2018

HagaZiekenhuis

2017

2019

2018

LangeLand Ziekenhuis

2017

2019

2018

2017

481

481

481

573

573

599

255

255

255

23.091

22.824

22.298

27.062

28.514

28.498

8.356

9.011

9.045

120.808

125.438

126.130

148.004

158.386

158.176

68.673

72.984

73.534

47.441

46.088

31.262

51.413

54.840

54.241

18.158

19.608

19.930

122.068

123.688

119.071

128.699

142.916

143.038

36.376

40.035

39.792

5,3

5,4

5,1

4.8

5.0

5,0

4,4

4,4

4,4

2359

2.248

2.138

2.148

1.860

1.829

891

913

897

599

564

527

668

586

646

190

184

188

Operatieve
verrichtingen (incl.
sectio’s)

36.258

36.107

36.773

45.907

46.544

46.375

19.622

18.624

18.186

Totale activa (mln.)

€ 351

€ 340

€ 359

€ 412

€ 414

€ 414

€ 71

€ 70

€ 67

Omzet (mln.)

€ 344

€ 332

€ 310

€ 544

€ 533

€ 452

€ 107

€ 101

€ 93

Resultaat (mln.)

€ 6,4

€ 5,7

€ 5,4

€ 1,8

€ 0,6

€ -1,5

€ 0,8

€ -1,1

€ 0,2

€ 107,2

€ 100,8

€ 95,1

€ 96,7

€ 94,7

€ 94,1

€ -0,9

€ -1,6

€ -2,3

25,4

26

23

23

19

20

29

27

29

1,6

1,5

1,6

1,6

1,4

1,2

1,8

1,3

1,5

Opnamen
Eerste
polikliniekbezoeken
Eerste
hulpconsulten
Verpleegdagen
Gem. verpleegduur
in dagen
Bevallingen
(excl. sectio’s)
Sectio’s

Eigen Vermogen
(mln.)
Balansratio (%
EV/TV)
DSCR (Schulden/
kasstroom)

Dit is Reinier de Graaf
Reinier de Graaf is het oudste ziekenhuis van Nederland, opgericht in 1252. Reinier de Graaf is
een sterk, regionaal verankerd, topklinisch opleidingsziekenhuis. De hoofdlocatie is in Delft.
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Daarnaast hebben we een electieve kliniek in Voorburg, buitenpoli’s in Naaldwijk en Ypenburg
en een eerstelijnspoli in Pijnacker.
In Reinier werken ruim 2.600 medewerkers, onder wie meer dan 200 medisch specialisten en
bijna 800 verpleegkundigen. Ongeveer 450.000 mensen kunnen voor zorg in hun directe
omgeving een beroep doen op Reinier de Graaf, dat beschikt over 481 bedden.
Reinier de Graaf is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat we niet alleen
basiszorg bieden, maar ook hooggespecialiseerde en complexe zorg op een aantal gebieden.
We leiden continu (toekomstige) artsen en verpleegkundigen op zodat we de beste zorg kunnen
blijven leveren. Reinier de Graaf beschikt over drie specifieke functies met een topklinische
erkenning: het Fertiliteitscentrum, het expertisecentrum Chronische leukemie en het Centrum
voor Allergie en Kind. De Polikliniek Jeugd en Alcohol staat nationaal bekend om haar
expertise.
Reinier de Graaf organiseert medische vervolgopleidingen met zowel de OOR (Opleidings- en
Onderwijsregio) Zuid West Nederland (ZWN) als met de OOR Leiden. Dit leidt tot een
inhoudelijke impuls en biedt een basis voor de verdere ontwikkeling van Reinier de Graaf als
Topklinisch Opleidingsziekenhuis. Ook verricht Reinier de Graaf zelf sinds jaar en dag
wetenschappelijk onderzoek
De sterke regionale positie, de relatief grote volumes, het belang van innovatie, opleiding en
wetenschappelijk onderzoek en het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg maken dat we
ons brede profiel koesteren. De deur blijft voor iedereen open. Tegelijkertijd willen we focus
aanbrengen in de vakgebieden waarin we kunnen en moeten excelleren om goed aan de
toekomstige vraag te voldoen. De gekozen speerpunten zijn Moeder en Kind, Oncologie en
Ouderen.

Kernwaarden en missie
Het excelleren op drie speerpunten betekent dat we in de zorg op het gebied van ‘Moeder &
Kind’, ‘Oncologie’ en ‘Ouderen’ landelijk onderscheidend willen zijn bovenop de brede en goede
topklinische zorg binnen ons ziekenhuis. Daarnaast heeft Reinier de Graaf als doelstelling om
“de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment” te bieden. Dit is niet enkel gebaseerd
op de kwaliteit voor de individuele patiënt, maar is ook afgewogen in een breder
maatschappelijk kader.
Om ‘de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment’ te leveren, creëren we een
omgeving en een cultuur waarin continu leren en verbeteren wordt aangemoedigd en
ondersteund. Een omgeving waarin we sturen op kwaliteit en doelmatigheid. Dit gebeurt aan de
hand van het ‘Reinier Hart’. In dit ‘Reinier Hart’ wordt uitvoering gegeven aan de kernwaarden
die centraal staan binnen Reinier. Tevens wordt duidelijk op welke kritieke prestatie indicatoren
(KPI’s) we zullen sturen. De volgende kernwaarden staan centraal binnen Reinier de Graaf:
 Oprechte aandacht. Het gaat hier om elkaar echt zien, op zoek naar de vraag achter de
vraag, in het moment zijn, elkaar steunen en coachen en elkaar aanmoedigen.
 Grensverleggend. Dit betekent: persoonlijke groei: elke dag een stapje beter, grenzen
aangeven en hulp vragen, samenwerken met ketenpartners en op zoek gaan naar
vernieuwende zorg op maat.
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Eigen inbreng. Dit houdt in dat we: samen beslissen met de patiënt, patiënten en naasten
de regie geven over zijn/haar patiëntreis, samen met het team bijdragen aan de dagelijkse
puzzel en eigen initiatief tonen als medewerker.
Reinier de Graaf werkt ook samen met andere zorgverleners en organisaties zoals met
Verpleeg- en Verzorgingshuizen, huisartsen, LUMC en EMC. Met de TU-Delft is een nauwe
samenwerkingsrelatie op het gebied van innovatie. Reinier de Graaf maakt onderdeel uit van
belangrijke netwerken zoals het oncologie Netwerk West, brancheorganisatie NVZ en STZ.

Dit is Haga
Wij zijn een topklinisch ziekenhuis met het erkenningslabel van de Stichting Topklinische
Ziekenhuizen. Ziekenhuizen met deze erkenning werken samen aan de beste kwaliteit en
hoogwaardig ziekenhuiszorg voor hun patiënten, leiden medisch specialisten, verpleegkundigen
en andere zorgprofessionals op en initiëren en werken mee aan patiëntgericht wetenschappelijk
onderzoek en zorginnovatie. We hebben vijf erkenningen in het STZ-zorgregister, twee van het
specialisme Longziekten (1 en 2), twee van Hematologie (3 en 4) en een van
Neurochirurgie/neurologie (5). Het gaat om:
1. Kenniscentrum Ernstig astma
2. Behandelcentrum Cystic Fibrosis
3. Immuun Trombopenie (ITP, in samenwerking met de Apotheek)
4. Sikkelcelziekte Behandelcentrum
5. Diepe Hersenstimulatie bij Bewegingsstoornissen.
Ons ziekenhuis biedt daarnaast hoog specialistische - en basiszorg aan circa 300.000 inwoners
van Den Haag en omstreken.
We staan samen met onze medewerkers voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking.
Hierbij staat patiëntvriendelijkheid voorop. We leveren zorg die past bij de behoefte van de
patiënt en zijn constant bezig om onze zorg te verbeteren en te innoveren.

Locaties en onderdelen
In 2019 boden we zorg op twee ziekenhuislocaties. Op locatie Leyweg zijn ons
operatiecomplex, het Spoedplein, de Intensive Care en het HagaHartcentrum. Ook ons
kinderziekenhuis, het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) bevindt zich hier.
De zorg die we in het jaar 2019 boden op locatie Sportlaan, is en wordt verder afgebouwd. Het
gaat hier met name om planbare en poliklinische zorg. Doel van de afbouw is deze locatie eind
2020 geheel te sluiten. Hiervoor zijn in 2019 al maatregelen genomen in afstemming met de
gemeente en andere betrokken externe partijen.

Missie en kernwaarden
Als medewerkers van het HagaZiekenhuis zijn wij ons voortdurend bewust van het feit dat wij
onze patiënten ontmoeten op een bijzonder moment in hun leven waarin zij kwetsbaar zijn en
vaak onzeker over hun toekomst en waarin zij vertrouwen stellen in onze zorg. Wij zullen ons
daarom maximaal inzetten voor een zo goed mogelijk herstel van de patiënt en voor een
behoud, verbetering dan wel aanvaarding van de kwaliteit van leven door middel van excellente
medische behandeling, persoonlijke aandacht en een veilige en optimaal georganiseerde
omgeving.
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We ondersteunen deze missie met onze kernwaarden zorgzaamheid, innovatie en
samenwerking. Kwaliteit is hierbij een belangrijke pijler. Ons huis evalueert alle zogenaamde
indicatoren van ons kwaliteitssysteem. Dit zijn uitkomsten die te maken hebben met kwaliteit
van de zorg en patiëntveiligheid.
We meten klachten én complimenten, melden en bespreken intern laagdrempelig calamiteiten
in de breedste zin van het woord. We doen dat om ervan te leren en onze zorg te verbeteren.
We werken in de keten en daarbuiten samen in belangrijke netwerken en belangrijke
zorgpartners in en buiten onze regio.

LangeLand Ziekenhuis
Het LangeLand Ziekenhuis is hét medisch centrum voor de regio Zoetermeer waar patiënten en
hun naasten kunnen vertrouwen op hoogwaardige en betaalbare zorg, dichtbij huis. Het
LangeLand Ziekenh is heeft als motto Beter Dichtbij .
Ook in 2019 leverde het LangeLand Ziekenhuis complete ziekenhuiszorg aan een groot deel
van de bewoners van Zoetermeer en omgeving. Dit hebben wij gedaan met een kleine 1000
betrokken medewerkers, waaronder circa 130 medisch specialisten en circa 330
verpleegkundigen.

Ambities en samenwerking
Onze ambitie is én blijft een volledig en toekomstbestendig algemeen ziekenhuis te blijven, in
goede samenwerking met onze lokale en regionale partners. Deze ambitie kunnen wij
waarmaken doordat Zoetermeer de ideale omgeving is voor transitie van zorg:
In Zoetermeer is de eerstelijnszorg goed georganiseerd.
De onderlinge samenwerking tussen de eerstelijnszorg, ziekenhuis, de ouderenzorg, de
Gemeente Zoetermeer en GGZ is goed.
Zowel in het ziekenhuis als in de eerstelijnszorg is sprake van een goede ICT-infrastructuur.
Zoetermeer kent een cultuur van doelmatigheid, transparantie en innovatie.
Zoetermeer is een goede proeft in met een om ang an 130.000 in oners.
In het licht van onze ambitie hebben we in 2019 onze meerjarendoelstellingen aangescherpt.
We hebben samen met onze ketenpartners in de regio er volop aan gewerkt koploper te worden
op het gebied van transitie van zorg (JZOJP) en samenwerking. Niet alleen in samenwerking
zelf, maar juist ook door reeds ingezette verbeteringen van onze ICT-infrastructuur verder in te
voeren. Enkele stappen die we in 2019 hebben gezet, waren het implementeren van de
nieuwste versie van het elektronische patiëntendossier, systemen om makkelijker digitaal
beelden uit te wisselen, nog beter vitale functies van patiënten te volgen en het elektronisch
voorschrijven van geneesmiddelen.
Wij verstevigden onze samenwerking rondom de revalidatiezorg met Basalt. Daarnaast
bereiden wij met In Beweging een inpandige samenwerking voor op het gebied van geriatrische
revalidatiezorg. Deze samenwerking ging begin 2020 succesvol van start.
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Organisatie
Om de uitdagingen van de transitie van zorg nog beter aan te kunnen, hebben wij in 2019 de
eerder doorgevoerde organisatiewijziging geëvalueerd, nieuwe werkvormen geïntroduceerd en
versnellingsprojecten gestart gericht op integraal capaciteit management. Ook werkten we aan
de randvoorwaarden voor (nog) veilig(er) zorg. We deden dat door satellietapotheken in de
kliniek in te richten, een gloednieuwe scope reinigingsruimte in gebruik te nemen en de koeling
te vervangen.
Ook op het gebied van managementinformatie en kostenbeheersing zetten we in 2019 grote
stappen. Met de diverse vakgroepen maakten we een start met een brede en gedragen
portfolio-analyse. Ondertussen bleek uit onderzoek dat het LangeLand Ziekenhuis een
voorloper is voor doelmatige en zinnige zorg.

Visie en kernwaarden
Wij leveren kwalitatief goede en veilige zorg. Wij zijn kleinschalig georganiseerd en leveren
persoonlijke, overzichtelijke zorg dichtbij huis. Wij werken aan samenhangende efficiënte zorg
in de regio en zijn een aantrekkelijke werkgever. Onze kernwaarden betrokken, betrouwbaar,
gastvrij, respectvol en deskundig ondersteunen onze visie.
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2. Ontwikkelingen in en kwaliteit van zorg
Naast de samenwerkingsprojecten die het programmabureau RHG (verwijzen naar
desbetreffende paragraaf) coördineert, verdiepten we in 2019 de samenwerking op
onderstaande thema s:

Samenwerkingsprojecten
Prostaatkankercentrum
Binnen het prostaatkankercentrum (PKC) werken alle betrokken specialismen van het Reinier
de Graaf ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis samen binnen één
team. Sinds1 juli 2019 heeft het PKC twee locaties: een in het Reiner de Graaf en een in het
HagaZiekenhuis. Sinds januari 2019 is de capaciteit voor prostaatkankeroperaties uitgebreid.
Hiervoor is in het Reinier de Graaf ruimte gemaakt waarmee nu vijftig procent meer operaties
kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor is de wachttijd voor een operatie in het PKC verkort van
zes tot maximaal drie weken.
De resultaten van het PKC zijn tot nu toe veelbelovend. De operateurs van het Reinier Haga
Prostaatkankercentrum kunnen met de Da Vinci-operatierobot veel nauwkeuriger opereren. Zo
verkleint het risico op complicaties, zoals bloedverlies, incontinentie en impotentie bij mannen
van wie de prostaat vanwege (niet uitgezaaide) prostaatkanker moet worden verwijderd. Ook
kan met de operatierobot de tumor nauwkeuriger worden verwijderd.
De professionals binnen ket PKC doen naast de uitvoering van behandelingen ook
(wetenschappelijk) onderzoek. Hieruit is bijvoorbeeld gebleken dat er een taboe rust op praten
over prostaatkanker. De uitkomsten van het onderzoek waren voor het Reinier Haga
Prostaatkankercentrum aanleiding in 2019 inloopavonden te organiseren voor
geïnteresseerden.

Locatie overstijgend zorgpad Longcarcinoom
Binnen de Reinier Haga Groep hebben we enkele locatie overstijgende zorgpaden ingericht en
ingevoerd. In 2019 hebben we het zorgpad Longcarcinoom ontwikkeld. Hierbij staat de zorg
voor patiënten die een operatie vanwege een tumor moeten ondergaan centraal. Verschillende
zorgverleners uit de drie huizen werkten hieraan. Doel is patiënten zo snel mogelijk duidelijkheid
te geven over hun behandeling en deze behandeling ook zo snel mogelijk te starten.
De zorgverleners komen enkele keren per jaar bij elkaar om de onderlinge samenwerking te
bespreken en te verbeteren. Ook vragen we patiënten hun ervaringen over de samenwerking
en de behandeling te delen. Dit gebeurt via vragenlijsten en een spiegelgesprek. Ook dit vormt
input voor verbetering van de zorg.

Orthopedisch centrum
In 2019 is verder gebouwd aan het nieuwe Reinier Haga Orthopedisch centrum. Dit wordt dé
plek voor orthopedische behandelingen met intensieve samenwerking met andere disciplines
zoals huisartsen, fysiotherapeuten, gezondheidscoaches en thuiszorgorganisaties. Orthopeden
vanuit Reinier de Graaf, HagaZiekenhuis en LangeLand verenigen zich hier.
Naast de bouw van het Orthopedisch centrum hebben we in 2019 veel effort gestoken in het
maken van gezamenlijke afspraken over de inrichting van de meest kritische processen van het
orthopedisch centrum.
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Gezamenlijk sturen op kwaliteit
Jaarlijks leveren alle ziekenhuizen gegevens aan over de kwaliteit van de verleende zorg aan
zowel de Inspectie voor Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) als het Zorginstituut Nederland (ZIN).
De gehele set aan indicatoren levert belangrijke informatie op om de zorg nog verder te
verbeteren. Om ook binnen de RHG van elkaar te leren, hebben we sinds 2018 een jaarlijkse
benchmark. Hierin vergelijken we waar de onderlinge verschillen zitten, op welke onderdelen
verbeterpotentieel aanwezig is en op welke onderdelen we gezamenlijk kunnen optrekken. In
2019 hebben we de uitkomsten toegelicht aan de IGJ, waarbij we zowel de positieve
afwijkingen als de verbeterpunten toelichtten.

Leren van calamiteiten
Goede zorg verlenen betekent niet dat er geen fouten worden gemaakt. Goede zorg betekent
wel: erkennen dat iets niet goed is gegaan en vaststellen hoe iets fout is gegaan. Juist door te
leren van fouten kunnen we de zorg nog beter en veiliger maken. Ook binnen de RHG leren we
van elkaars calamiteiten. Zo delen we de uitkomsten van calamiteitenonderzoek met elkaar. De
onderzoeksresultaten kunnen leiden tot maatregelen in alle drie de ziekenhuizen. We
publiceren jaarlijks de calamiteiten op onze website: https://reinierhaga.nl/calamiteiten/

Specifieke ontwikkelingen in het Reinier de Graaf ziekenhuis
Terug naar de bedoeling
We stimuleren zorgprofessionals en patiënten voortdurend zelf de regie te nemen en
erbeteringen tot stand te brengen. Er indt een transitie plaats an Het Moet naar een situatie
waarbij we kwaliteitsdata (met steeds meer patiëntgerelateerde uitkomsten) gebruiken om tot de
juiste inzichten te komen waar en hoe we onze kwaliteit van zorg verder kunnen verbeteren.

Veilige en lerende cultuur
Wij streven naar een waardegedreven organisatie met een open cultuur waarin mensen elkaar
kunnen en durven aanspreken ongeacht hiërarchie en professionele status. Het uitbouwen van
een lerende organisatie, waar continu verbeteren het leidende principe is, zal de komende jaren
zeer belangrijk blijven. Door openheid naar en vertrouwen in elkaar raken we steeds beter
geïnformeerd. Door een intensievere multidisciplinaire samenwerking herkennen en erkennen
e steeds beter mogelijke risico s op het gebied an k aliteit en eiligheid.

Leiderschap
Het ziekenhuis wordt meer en meer een onderdeel van een multidisciplinair zorgnetwerk,
waarbij de patiënt een grotere regierol krijgt en neemt. Samen zorgen betekent intensiever
samenwerken over de grenzen van het ziekenhuis heen. Hiervoor is grensverleggend
leiderschap, waarbij proactief wordt ingespeeld op de grote veranderingen in de maatschappij.
Hierbij is transitie van zorg (juiste zorg op juiste plek op juiste moment) essentieel. Innovatie,
onder andere op gebied van eHealth en netwerkzorg, is cruciaal om de kwaliteit van de zorg en
patiënt veiligheid ook in de toekomst te waarborgen en verder te verbeteren en de zorg efficiënt
te houden.
Sinds mei 2019 hebben we in Reinier vijf zorgeenheden met een duaal management
(bedrijfskundig en medisch). Voor elke zorgeenheid is een accounthouder Kwaliteit & Veiligheid
(K&V) actief. De overlegstructuur is volgens leanprincipes vormgegeven. Zo is er een
gecascadeerde dag- en weekstart van werkvloer tot en met directie waarbij K&V één van de
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drie thema s (naast mensen en doelmatigheid) is dat aan bod komt. Regelmatig is er
afstemmingsoverleg tussen de K&V-managers van de drie RHG-ziekenhuizen.

Incidenten & calamiteiten
Het vergroten van de openheid rond (bijna-)incidenten is een continu lerend proces. Inzichten
verkregen uit analyses vanuit incidentmeldingen (onder andere VIM, ernstige
incidenten/calamiteiten, complicaties) worden in verschillende overleggen met elkaar gedeeld
met als doel van elkaar te leren en adequate verbetermaatregelen te treffen zonder de
betrokken medewerkers te beschadigen.
Elk onderzoek naar een ernstig incident bespreken we in de eindfase met de betrokkenen om
gezamenlijk verbetermaatregelen te formuleren. Waar zinvol en/of gewenst betrekken we
patiënt/nabestaande en ook ketenpartners bij het onderzoek.
In 2019 startte de pilot Cliëntcontactpersoon. De cliëntcontactpersoon vormt het centrale
aanspreekpunt (op procesniveau) voor een patiënt en/of nabestaande voor het onderzoek naar
de (mogelijke) calamiteit, eventuele klachtenprocedure en eventuele claimprocedure. De
uitkomst van de pilot is dat de rol van cliëntcontactpersoon een waardevolle aanvulling is op het
contact met patiënt en/of familie en zal worden voortgezet.
In 2019 startte tevens een pilot samen met Fonds Slachtofferhulp. Het doel van deze pilot was
te onderzoeken of de inzet van een casemanager van Fonds Slachtofferhulp kan bijdragen aan
verbetering van de kwaliteit van opvang, bejegening en nazorg aan patiënten/nabestaanden
van medische incidenten. De resultaten zijn nog niet bekend.

Tracer audits
In 2019 hebben wij, net als in 2018, patiënt- en systeemtracer audits uitgevoerd. Hierbij worden
specifieke zorgpaden en processen over afdelingen heen aan de hand van de werkelijke
praktijk geëvalueerd. De auditoren rapporteren hun bevindingen en bespreken ze
multidisciplinair met betrokkenen. Tweemaal per jaar rapporteert de afdeling K&V over de
belangrijkste bevindingen en verbeteracties uit de traceraudits.
In 2019 hebben we bij een aantal audits een uitwisseling gedaan met het HagaZiekenhuis. Het
betrof een specifiek onderwerp (bijv. medische technologie), waarbij de expert op dit onderwerp
meekeek bij het proces in het andere ziekenhuis. Dit is positief geëvalueerd door zowel
auditoren als de ziekenhuizen.

Patiëntenparticipatie
In 2019 zijn we verder gegaan met het kort-cyclisch meten van patiëntervaringen. In de basis
vragen we rapportcijfer, tips en complimenten. Daarnaast kunnen afdelingen vragen stellen over
onderwerpen die voor hen relevant zijn. Voorbeelden zijn de informatievoorziening, bejegening
of wachttijden.
We hebben de methodiek samen beslissen str ct reel ingebed in een aantal orgprocessen
en we breiden dit uit naar andere specialismen, zorgprofessionals en patiëntengroepen. Hierbij
leggen we ook een link met Positie e Ge ondheid. Het stim leren an het gebr iken an de
drie goede ragen , ke eh lpen en spiekbriefjes door on e pati nten krijgt steeds meer
aandacht.
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In 2019 hebben we de verpleegkundige overdracht aan bed geïmplementeerd.
Verpleegkundigen doen hierbij de overdracht tussen afdelingen aan bed volgens een
gestandaardiseerde methode en betrekken de patiënt waar mogelijk bij de overdracht.
In juni 2019 deed Reinier mee aan de What-matters-to-you dag. We deelden spiekbriefjes en
goede vragen uit aan patiënten zodat zij zich goed konden voorbereiden op hun gesprek met de
arts.
Sinds 2018 werken we aan de invoering van het patiëntenportaal. Dit is een steeds belangrijker
instrument om de participatie en de eigen regie van patiënten te vergroten.

Kwaliteitsindicatoren
Het proces van registratie en externe verantwoording is in Reinier de Graaf de afgelopen jaren
steeds beter en efficiënter georganiseerd. Een belangrijk onderdeel is met belanghebbenden
bespreken welke indicatoren werkelijk ondersteunen bij het (continu) verbeteren van de kwaliteit
van de zorg voor de patiënt. Deze indicatoren worden actief en indien zinvol kort-cyclisch
gevolgd en geanalyseerd waarbij de effectiviteit van ingezette verbeteracties worden
geëvalueerd. De afdeling K&V ondersteunt dit proces met rapporteren van uitkomsten, de
interpretatie ervan en of en zo ja hoe we kunnen verbeteren.
In 2019 waren er multidisciplinaire bijeenkomsten waarin (de indicatoren van) een specifieke
aandoening centraal stond. Doel was de zorg van deze patiëntengroep te verbeteren.
Daarnaast is, samen met de betreffende vakgroepen en afdelingen, een analyse gedaan op
(significante) afwijkingen van bijv. onverwachte lange opnameduur.

Medicatieveiligheid
Verpleegkundigen met aandachtsveld medicatieveiligheid bespreken maandelijks een thema op
het gebied van medicatieveiligheid. Samen leren zij medicatiefouten en -incidenten te
signaleren en oplossingen te zoeken. Deze samenwerking is in 2019 uitgebreid. De
verpleegkundigen voerden audits op het gebied van medicatieveiligheid uit op elkaars
afdelingen.
Een belangrijk ziekenhuisbreed project in 2019 was het verbeteren van de medicatieverificatie
bij opname en ontslag. Hier zijn stappen gezet, onder andere door metingen (zowel op
afdelingen als ziekenhuisbreed) en bredere inzet van apothekersassistenten op de afdelingen.

Specifieke ontwikkelingen in het HagaZiekenhuis
LEAN/continu verbeteren in het HagaZiekenhuis
In 2019 heeft het HagaZiekenhuis stappen gezet om continu verbeteren en het Leangedachtengoed vorm te geven binnen de organisatie. Dit resulteerde in 30
gecertificeerde green belts en dertig erbetertrajecten. Hier an ijn al acht projecten succesvol
afgerond. Ook zijn er vier ello -belt trainingen gege en.
Voor leidinggevenden startte in 2019 de training Lean in Teams . Doel hier an is meer grip te
krijgen op werkprocessen op de werkvloer via Lean tools en principes. Voor het vormgeven van
de transitie naar Lean hebben we in 2019 een actieve Leading Coalition opgericht met
vertegenwoordigers uit diverse geledingen van het ziekenhuis.
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De juiste zorg op de juiste plek as het thema an het s mposi m Beter en goedkoper in
november. Centraal stonden voorbeelden uit de praktijk waarbij de zorg beter en goedkoper
werd. Ruim 125 medewerkers leerden onder andere over het project MijnIBDcoach van de
MDL en over ons triagebeleid voor doorverwijzingen vanuit huisartsen.

Specialist Ouderengeneeskunde en transferverpleegkundige op de SEH
Kwetsbare ouderen belanden vaak op de Spoedeisende hulp (SEH). Opname is medisch
gezien niet altijd nodig en het ziekenhuis is vaak niet de juiste plek voor deze patiënten. Maar
deze patiënten zonder hulp naar huis sturen kan ook niet. Een specialist Ouderengeneeskunde
van Florence is op de (veelal drukke) vrijdag aanwezig op de SEH en kijkt samen met de
behandelend medisch specialist welke zorg en behandeling nodig zijn voor de patiënt.
Tegelijkertijd is ook een transferverpleegkundige op de SEH aanwezig die de vervolgzorg
regelt. Dit biedt het beste inzicht in welke zorg en behandeling echt nodig is en zo kan snel en
effectief de juiste vervolgzorg worden geregeld voor kwetsbare ouderen.

Patiëntenportaal MijnHaga
Patiënten hebben toegang tot hun medische gegevens via het patiëntenportaal MijnHaga. In
2019 hebben we hier extra functies in toegevoegd. Patiënten kunnen nu ook elektronisch
afspraken maken en via digitale vragenlijsten rapporteren over hun gezondheid. Dankzij deze
vragenlijsten zien de patiënt en de arts wat het resultaat is van de behandeling. De patiënt kan
vervolgens samen met de behandelend arts betere keuzes maken over het vervolg van de
behandeling. De vragenlijsten noemen we PROMs, Patient Reported Outcome Measures.

Opening van MRI-Ablatiecentrum
Het HagaZiekenhuis opende in november als eerste ziekenhuis in de Benelux een MRIAblatiecentrum. Het unieke van dit centrum is dat twee werelden in één centrum bij elkaar
worden gebracht: de MRI-beeldvorming en de Ablatiebehandeling. Voor patiënten met
atriumfibrilleren (hartritmestoornis) die vaak een ablatie moeten ondergaan, is dat goed nieuws.
Dankzij de MRI-techniek is direct zichtbaar welke gebieden in het hart ziek zijn en aangepakt
moeten worden. Ook is het effect van de ablatie op het hartspierweefsel direct zichtbaar.
Bovendien kan er met deze techniek nauwkeuriger gewerkt worden wat herhaal ablaties
voorkomt en de wachttijd tot behandeling zal verkorten. Hierdoor kunnen we meer patiënten
behandelen. Uiteindelijk is het centrum ook kostenbesparend, omdat patiënten niet steeds
hoeven terug te komen en andere onderzoeken zoals echo en CT-scan niet meer nodig zijn.

Specifieke ontwikkelingen in het LangeLand Ziekenhuis
Invoering EPD
In het LangeLand Ziekenhuis hebben we in juni 2019 als eerste ziekenhuis in Nederland HiX
6.2 standaardcontent ingevoerd. Dit is de nieuwste versie van het Elektronische Patiënten
Dossier (EPD) van Chipsoft. In de aanloop hiervan hebben tientallen werkgroepen en
honderden mede erkers ich inge et om analoge erk ij en met de papieren
patiëntendossiers te vertalen naar eenduidige digitale varianten met zoveel mogelijk
vastgestelde standaarden. Dit betekende dat we veel processen moesten herzien of zelfs
compleet opnieuw moesten opbouwen. Het resultaat: het LangeLand Ziekenhuis werkt
inmiddels papierloos veel efficiënter. Door de grootte van het EPD-project startten de eerste
helft van 2019 geen (grote) nieuwe projecten. Dit was ook om te zorgen dat medewerkers niet
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overbelast zouden worden door de veelheid aan projecten.
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Reinier Haga Groep Bestuursverslag 2019

Pagina 16 van 62

Kwaliteitsindicatoren
De introductie van het nieuwe EPD had veel effect op de start van de jaarlijkse registratie en
verantwoordingscyclus van de kwaliteitsindicatoren. Zo bleek dat de aan de voorkant van HIX
geregistreerde data vaak lastig op te vragen was via de standaardrapporten in HIX. De
afdelingen Kwaliteit & Veiligheid, Finance en ICT begonnen daarom eind 2019 met het
ontwikkelen van speciale rapporten, waarmee de benodigde gegevens direct vanuit de
database van HiX 6.2 worden gegenereerd.

Zorg voor kwetsbare ouderen
Zorg voor kwetsbare ouderen is een speerpunt van het LangeLand. De kwaliteitscriteria die we
hierbij gebruiken zijn op basis van eisen van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ),
Nederlands Technische Afspraak (NTA) en input van de Nederlandse Vereniging voor Klinische
Geriatrie (NVKG). Deze eisen zijn vertaald naar doelstellingen. In 2019 behaalden we onder
andere onderstaande doelstellingen:
Ziekenhuisbreed beleid (incl. screening op) ouderenmishandeling ontwikkeld en ingevoerd.
Ontwikkeling van het zorgpad heupfractuur.
Inrichten van screening op kwetsbaarheid via de Acuut Presenterende Oudere Patiënt
(APOP).
Opleveren van een specifiek zorgpad voor kwetsbare ouderen dat is afgestemd op de
richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie.
Ontwikkelen van een ziekenhuisbreed scholingsplan over kwetsbare ouderen. Onderdelen
zijn onder andere het herkennen van delier en toepassen van vrijheid beperkende
interventies (VBI). Daarnaast bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan online
scholingsprogramma s.
Huidige protocollen op gebied van VBI zijn gespiegeld aan de eisen IGJ 2018. Ook werd
aandacht besteed aan in 2019 eranderde eis an de IGJ, op basis an de et org en
d ang .
Protocollen ontwikkeld voor opname, verblijf op afdeling en overdracht van kwetsbare
ouderen. Tevens zijn er rondom opname en overdracht van kwetsbare ouderen
werkafspraken met de ketenpartners gemaakt.

Kaderhuisarts bewegingsapparaat
Door de veelheid van aandoeningen van ziekten aan het bewegingsapparaat en de diversiteit
van de bijbehorende problematiek, is het moeilijk voor de huisarts om op alle gebieden van
klachten aan het bewegingsapparaat voldoende expertise te houden. Hierdoor verwijzen
huisartsen een deel van de patiënten onterecht door naar de orthopeden in het LangeLand. Met
het oog hierop is een project gestart met als doel het onterecht verwijzen van patiënten te
voorkomen. We deden dit in samenwerking met een kaderhuisarts bewegingsapparaat (KBA)
en de orthopeden van het LangeLand.
Het project is in 2019 gerealiseerd in de anderhalvelijnszorg beweegapparaat in Zoetermeer.
Door expertise in de eerste lijn te organiseren (inzet van een kaderhuisarts
bewegingsapparaat), wordt een deel van de patiënten nog niet, of niet meer naar de orthopeed
verwezen. Deze geleverde zorg diende samenhangend te zijn en een duidelijke toegevoegde
waarde voor de patiënt te bieden (value based).
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De resultaten zijn positief. Het project heeft een korte aanloopperiode gekend, maar inmiddels
verwijzen steeds meer huisartsen naar het spreekuur. Zeer regelmatig zit het spreekuur
helemaal vol. En - heel belangrijk - de patiënten zijn zeer tevreden over de geleverde zorg.

Kort-cyclisch meten van patiënttevredenheid op de poliklinieken
Het LangeLand nam jarenlang deel aan de landelijke patiënttevredenheidsonderzoeken (kliniek
en polikliniek) van MediQuest. In 2019 hebben we besloten hieraan niet meer deel te nemen en
startte we een kort-cyclisch patiënttevredenheidsonderzoek op de poliklinieken met hulp van
patiëntzuilen.
Hiervoor hebben we drie patiëntzuilen in gebruik. De medisch specialisten kozen, in
samenspraak met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid, vijftien vragen over de geleverde zorg. De
patiënt kan na het bezoek aan de specialist een oordeel over de geleverde zorg geven.
Tussentijdse resultaten worden besproken met de desbetreffende polikliek om te komen tot
verbeteringen. Het effect hiervan meten we in de volgende twee weken. In een cyclus van een
jaar meten we zo de patiënttevredenheid op elke polikliniek. Groot voordeel is dat we real-time
inzicht in de data hebben. Hierdoor kunnen we analyses maken die voorheen niet mogelijk
waren.

Medicatieveiligheid dichterbij
Ook op het gebied van medicatieveiligheid hebben we in 2019 aanzienlijke stappen gezet. Zo is
het Closed loop medicatieproces erder ingericht met specifieke aandacht oor
medicatieoverdracht (LSP/VIPP-project). Daarnaast is de organisatie van medicatieveiligheid
verder aangescherpt. Drie werkgroepen (medicatieoverdracht, VTGM & toedienen,
medicatiedistributie) van de commissie medicatieveiligheid bereikten diverse resultaten,
waaronder een vernieuwing/herinrichting van de VTGM-ruimtes en het geautomatiseerd
afdrukken van etiketten voor geneesmiddelen. Daarnaast namen we in 2019 ook de satelliet
apotheken in gebruik.
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3. Strategische ontwikkelingen Juiste zorg op juiste plek
Quotes uit het hoofdlijnenakkoord:
partijen committeren zich aan de gewenste transformatie naar de juiste
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beschikbaar van 0,8% in 2019, 0,6% in 2020, 0,3% in 2021 en 0,0% in
2022

Transitieontwikkelingen binnen de Reinier Haga Groep
We onderschrijven het Hoofdlijnenakkoord MSZ. Voor RHG betekent dit:
Voorkomen van (duurdere) zorg,
Verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en
Vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).
Daarboven komt de afspraak in het Hoofdlijnenakkoord MSZ dat de jaarlijkse financiële groei
voor medisch-specialistische zorg wordt afgebouwd naar 0% in 2022. Er is sprake van forse
arbeidsmarkttekorten, een stijgende zorgvraag en snelle (en dure) technologische
ontwikkelingen.
Er liggen dus forse uitdagingen. Er moet meer met minder. Dit vraagt om scherpe, strategische
keuzes en versnelling van veranderingen. Uiteraard bieden deze ontwikkelingen ook kansen: de
drie ziekenhuizen kunnen de verbindende schakel vormen tussen de gespecialiseerde
derdelijnszorg (in de regel het Erasmus MC en LUMC) en de zorg in de eerste lijn en thuis.
De transitieprogramma s en transitieteams in de drie iekenh i en ijn de motor an de J iste
Zorg op de Juist Plaats (JZOJP) in de regio Delft, Den Haag en Zoetermeer. Begin 2019 heeft
RHG gebruik gemaakt van de JUMP-scan van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen
(NVZ). Deze scan bepaalt op basis van een aantal bouwstenen hoever de organisatie
is. De
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focus ligt hierbij op randvoorwaarden die nodig zijn om deze verandering succesvol te
doorlopen.
De uitkomsten van deze 0-meting waren per ziekenhuis verschillend. Voor Reinier de Graaf en
het LangeLand ligt de uitdaging op een grotere betrokkenheid van de medisch specialisten en
aanpassing van de financiële kaders. Voor het HagaZiekenhuis is de betrokkenheid van
verpleegkundig personeel en patiënten/burgers een belangrijk aandachtspunt. De scan wordt
jaarlijks ingevuld. Na de scan in 2020 zullen we zien in hoeverre alle inspanningen in 2019
voortgang hebben geboekt.
Onze transitieprogramma s richtten zich in 2019 in eerste instantie op:
Versterking van de samenwerking met huisartsen.
We streven naar reductie van fysieke poliklinische instroom van patiënten. We doen dit door
de uitbreiding van consultatiemogelijkheden tussen huisarts en medisch specialist via
teleconsultatie, meekijkconsulten, patiëntbesprekingen en telefonische consulten. Het
volgen van een generiek triage beleid en de uitbreiding van directe toegang tot diagnostiek
(conform de protocollen) voor huisartsen. In Den Haag is een accountteam huisartsen
ingesteld die deze ontwikkeling stimuleert en coördineert.
Verplaatsing van laagcomplexe zorg in het ziekenhuis naar de thuissituatie met hulp
van medische en technologische ontwikkelingen.
Door de inzet van monitoring op afstand, thuisbehandeling en thuismedicatie kunnen we
specifieke poliklinische consulten en dagbehandelingen in het ziekenhuis reduceren. Voor
thuisbehandeling en thuismedicatie wordt de samenwerking met de thuiszorg
geïntensiveerd. Zo is Reinier de Graaf ziekenhuis gestart met de pilot beeldmonitoring voor
COPD-patiënten. De regio Zoetermeer heeft als eerste regio in Nederland het
medicatieproces ingericht op basis van de nieuwe standaard Medicatie Proces 9. Ook is
een start gemaakt met de inrichting van een PGO en deelname aan de MedMij pilot.
Versterken van samenwerking met de ketenpartners als verpleging, verzorging,
thuiszorg, GGZ en gemeente om de in- en uitstroom van patiënten in de ziekenhuizen
te optimaliseren.
We maken deze samenwerking concreet vanuit diverse initiatieven, zoals de inzet van de
transmurale zorgbrug en inzet van Specialist Ouderengeneeskunde op SEH en
transferverpleegkundige. Hierdoor wordt onnodige instroom van (kwetsbare ouderen)
patiënten gereduceerd en toename van (snelle) uitstroom van patiënten naar verpleeg- of
verzorgingshuizen en naar huis (al dan niet met thuiszorg) verbeterd (zie ook
https://www.hagazorgdichtbij.nl).
In Zoetermeer optimaliseren we de totale acute keten in samenwerking met Fundis, SGZ en
GGZ-partners. Dit gebeurt door het inrichten van een regionaal multidisciplinair acuut
zorgcentrum, een centraal coördinatiepunt, het oprekken van inclusiecriteria van bestaande
tijdelijke verblijfsvormen en deelname als pilotregio aan het MESO-concept. Dit alles
vooruitlopend op nieuw landelijke beleid voor acute zorg van het Ministerie van VWS. De
integrale geboortezorg en ouderenscreening op de SEH zijn in dit kader mooie en
succesvolle voorbeelden van transitie in Delft.
Vanuit een meerjarig regionaal samenwerkingsperspectief is de Reinier Haga Groep
k artiermaker oor de regionale be eging Ge ond & Gel kkig Den Haag ( ie
https://gezondengelukkigdenhaag.nl) en de Regionale transitie- aanpak in Zoetermeer
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(Zoetermeer 2.0). Deze beweging legt de focus op preventie, een regionale data infrastructuur
en een ijkgerichte aanpak met li ing labs . Een intensievere samenwerking met het sociale
domein, LUMC Campus, zorgverzekeraars en andere ketenpartners, ook voor de opschaling
an mooie initiatie en, ordt met de e regionale programma s naar de toekomst ingebed.
Het urgentiebesef en de betrokkenheid van de medisch specialisten wordt steeds groter. Een
delegatie (van de medische staven) vanuit Reinier de Graaf en LangeLand Ziekenhuis heeft ter
inspiratie de ambassadeursbijeenkomst (bestaande uit vertegenwoordigers transitie vanuit de
vakgroepen) bijgewoond in het HagaZiekenhuis dat de bijeenkomst initieerde. En Reinier de
Graaf heeft naast een aantal organisatie brede initiatieven de transitieopgave per
patiëntengroep belegd bij de onlangs ingevoerde zorgeenheden (chronische zorg, moeder &
kind, acute zorg, oncologie en planbare zorg), waarbij medisch specialisten in de lead zijn.
In Zoetermeer zijn mooie resultaten geboekt op het gebied van gegevensuitwisseling. Als één
van de eerste regio s is een PGO geïmplementeerd en wordt gewerkt aan een actueel
medicatie o er icht die meeloopt met het pati ntproces. Daarnaast is er ook een regionale BIgroep en regionale arbeidsmarktgroep opgetuigd. Hiermee kan samen met ketenpartners dataanalyses uitgevoerd worden om creatieve oplossingen voor vraagstukken op deze vlakken te
kunnen ontwikkelen.

Samen beslissen
In de drie h i en is Samen beslissen stapsge ijs inge oerd: be st ording bij de pati nten
door het stellen an de drie goede ragen ( ie kader) , het gebr ik an ke eh lpen en training
en e-learning. Zo werken het PKC, longoncologie (in Reinier de Graaf) en hematologie,
cardiochirurgie, orthopedie en mammachirurgie (in Haga) op basis van de methodiek van
Samen Beslissen. Ook participeren Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis in de landelijke
ZIN-subsidie, die tevens vervlochten is met de landelijke uitkomst informatie. Daarnaast is een
start gemaakt met de koppeling van de keuzehulpen met HiX in het EPD.
Toch blijkt in alle ziekenhuizen opschaling moeilijk en wordt nog te weinig voortgang geboekt.
Implementatie van dit beleid heeft bij te veel vakgroepen onvoldoende prioriteit en aandacht.
Daarnaast zullen we meer tijd, financiering, hulpmiddelen en ondersteuning vrij moeten maken.

Drie goede vragen van de NPF, FMS, V&VN, Ineen, LHV, NHG:
1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
3. Wat betekent dat in mijn situatie?

De Reinier Haga Groep heeft twee keer per jaar overleg met haar academische partners: TU
Delft, Erasmus MC en LUMC. Samenwerking op het gebied van topreferente, topklinische zorg,
opleiding, onderzoek en innovatie zijn vaste agendapunten. Met de Campus LUMC Den Haag
werken we intensief samen op het gebied van regiobeeld- en data, transitie, preventie en
Population health. Met het LUMC werken we in ROAZ verband al intensief samen.
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De ziekenhuizen participeren in het VIPP-traject. Recentelijk hebben het HagaZiekenhuis en
Reinier de Graaf bericht gekregen dat ze als een van de eerste ziekenhuizen de A2
doelstellingen hebben behaald. Regionale gegevensuitwisseling staat bij RHG hoog op de
agenda, waarbij we intensieve samenwerking zoeken met de EPD-leverancier. Het project
Zorgplatform speelt daarin een centrale functie.
Binnen RHG werken zeer gedreven en innovatieve professionals. Ook de CMIO, CNIO, het
Verpleegkundige Stafbestuur, het Verpleegkundig bureau en het Stafbestuur zijn actief bij de
organisatieontwikkelingen betrokken. Zorgprofessionals hebben zich onder meer georganiseerd
in een innovatieplatform, innovatiecommissie en een innovatielab. Het Reinier de Graaf
ziekenhuis en de TU Delft hebben in 2019 een nieuwe leerstoel ingesteld om patiëntenzorg
door middel van innovatieve technologie te verbeteren.
In 2019 is de transitiebeweging in alle ziekenhuizen goed op gang gekomen. De belangrijkste
uitdaging in 2020 is dat we ons niet primair verantwoordelijk voelen voor de zieke burgers in
on e regio s, maar samen met de ketenpartners en het sociale domein, ons in etten oor de
ge onde regio . Voor de iekenh i en betekent dit naast het vervangen en verplaatsen van
zorg nog meer inzet op het voorkomen van ziekte en (duurdere) zorg.
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4. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever
Met de drie ziekenhuizen vormen we een grote werkgever in de regio. Met de afzonderlijke
accenten in de huizen is er voor zorgprofessionals ook iets te kiezen. Onze ziekenhuizen staan
in verschillende gebieden waarmee elk ziekenhuis, naast accentverschillen in het zorgaanbod,
ook andere patiëntengroepen kennen. In de huizen hebben we op werkgeversvlak veel
de elfde thema s.
Het aantrekken en behouden van zorgpersoneel is een belangrijk doel. Het optimaliseren van
de personeelsplanning is een tweede belangrijk thema. Het optimaal plannen van personeel op
de juiste plek met de juiste competenties heeft de volle aandacht. Opleiden en ontwikkelen van
nieuwe én al bij ons werkende medewerkers vinden we in alle drie de huizen belangrijk.
Medewerkers die in een van de andere huizen een kijkje willen nemen, zijn welkom. Tijdens de
open de ren eek stim leren e dat om ooral te doen op een afdeling in het eigen
ziekenhuis maar juist ook in een van de andere huizen. Op die manier bieden we medewerkers
ruimte te onderzoeken om dat te gaan doen waar ze goed in zijn.
De voorbereiding van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) op het personele en
bredere HR-gebied, was in 2019 in volle gang. Over de voorgenomen beweging van personeel
in de orthopedische zorg in de huizen naar het RHOC is na een positief advies van de COR een
definitief besluit genomen. In dit besluit is grote voorrang gegeven aan belangstelling van
medewerkers zelf. Ook daarin hebben we laten zien dat we ruimte bieden en mensen daar
inzetten waar ze hun talenten het beste kunnen inzetten en ontwikkelen.

Gezamenlijke projecten
Begin 2019 is het onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een doorstap naar de juridische
fusie. Dit heeft geresulteerd in de conclusie dat die stap te ver is wat betekende dat we eind
2019 gestart zijn met het onderzoek naar een mogelijkheid tot ontvlechting. Dat neemt niet weg
dat we in het verslagjaar 2019 vanuit de HR-afdelingen gezamenlijke onderwerpen oppakten.

Arbeidsmarkt & Mobiliteit
Op het gebied van arbeidsmarkt hebben alle drie de huizen flink geïnvesteerd in zichtbaarheid
en aantrekkelijkheid op sociale media. Daarbij hebben we kennis en ervaring uitgewisseld. Het
initiatief Volg-je-hart, het wervingskanaal voor leerlingen, heeft een grote stap gemaakt met zeer
goed ont angen ideo s.

Samenwerking met Rotterdamse zorg
De drie ziekenhuizen hebben een overeenkomst gesloten met de Rotterdamse Zorg. In dit
samenwerkingsverband hebben we in 2019 gerealiseerd dat de overeenkomsten met
detacheringsbureaus centraal beheerd worden waarbij we afspraken hebben gemaakt over
inzet en kosten van inhuur.

BIG II ontwikkelingen
De landelijke ontwikkelingen in het BIG II dossier waarbij de verplichte registratie als
regieverpleegkundige van tafel is gegaan, hebben geleid tot minder druk in de huizen. De
inhoudelijke ontwikkelingen naar een op de toekomst gericht functiehuis in de zorg, gaan in de
huizen echter gewoon door. Het tempo van verandering en de uitkomsten zullen per huis
verschillen. Door samenwerking binnen de afdelingen HR met de C-VAR is een gezamenlijk
denkkader geschetst over de ontwikkelingen.
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Werk & Gezondheid
In de drie ziekenhuizen is zowel op de (wet- en niet wet gerelateerde) Arbo-onderwerpen als op
onderwerpen als vitaliteit en psychosociale belasting aandacht geweest voor een toenemende
werkdruk van onze zorgprofessionals. Dit leidde tot diverse initiatieven en interventies per huis.
Het beheersen van het ziekteverzuim is een continu punt van aandacht.

JongRHG
Uit ervaring is gebleken dat een van de manieren om medewerkers te binden, een
personeelsvereniging is. Het in RHG- erband opgerichte JongRHG heeft een platform
gecreëerd waarin jonge medewerkers worden aangesproken als onderdeel van een RHGcommunity. Zij hebben onder andere een programma neergezet waarin professioneel
inhoudelijk interessante thema s aan medewerkers zijn aangeboden naast bijeenkomsten met
als doel ontspanning en netwerken. Beide activiteiten zijn goed ontvangen en bleken succesvol.

Inzetbaarheid van medewerkers
We hebben met elkaar afspraken gemaakt om het overstappen van medewerkers tussen de
drie huizen gemakkelijker te maken. Zo blijven de huidige arbeidsvoorwaarden ongewijzigd bij
een overstap tussen de huizen. Hierover zullen opnieuw afspraken moeten worden gemaakt na
de ontvlechting. We vinden het belangrijk dat medewerkers daar kunnen werken waar ze willen
en dat kunnen doen waar ze goed in zijn. We willen hen hierin zo goed mogelijk begeleiden.

Beleid & Regelingen
Het sociaal plan is in 2019 verlengd tot 1 augustus 2020.
Op het gebied van personele regelingen stemmen we onderling af. In 2019 zijn vooral
afspraken gemaakt over het op één lijn blijven van arbeidsvoorwaarden bij het aantrekken van
nieuw personeel. In een krappe arbeidsmarkt is de verleiding groot om afwijkingen toe te laten.
Samen houden we onze rug recht. Samen zijn we verantwoordelijk voor de zorg in onze regio,
ook al bieden we die zorg in drie verschillende huizen.

HR-Services
Op 1 juni 2018 zijn de afdelingen Services samengebracht. Zij maken gebruik van één
personeels- en salarissysteem AFAS. Per 1 september 2019 is deze samenwerking beëindigd.
In 2018 en de eerste helft van 2019 is goed gebouwd aan een sterkere functionaliteit in AFAS
en digitalisering en uniformering van processen. Helaas bleef de ervaren dienstverlening
beneden verwachting. Dit was de belangrijkste reden om het Shared Service Center RHG te
ontbinden en de PSA-functies weer in de huizen te beleggen.
De ontwikkeling van AFAS loopt door. Het LangeLand Ziekenhuis heeft een overstap gemaakt
naar het roostersysteem OWS, wat ook gebruikt wordt in HagaZiekenhuis.
De medewerkers van het voormalig Shared Service Center hebben zich uiterst flexibel en loyaal
betoond om door beide grote veranderingen de backbone van HR goed draaiend te houden.

Verdere ontwikkelingen
Er is een koppeling tussen Afas en het BIG-register gerealiseerd. Met deze stap is er altijd een
actueel overzicht van onze medewerkers en hun registratie. Verder hebben we voorbereidingen
op de Wet arbeidsmarkt in Balans getroffen. De administratie voor LabWest is overgenomen
door HR-Services van het HagaZiekenhuis.
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5. Verdere verbetering van zorgondersteunende processen
ICT
Bij het integreren van de ICT voor RHG hebben we diverse integratie-activiteiten uitgevoerd,
waaronder:
Selectie en implementatie van een nieuwe lijn scan, copy en afdrukapparatuur (Multi
Functionals). Het nieuwe contract levert voor alle ziekenhuizen een forse jaarlijkse
besparing op printkosten en biedt functionaliteit die voldoet aan de strengere privacy eisen
(onder andere follow-me-printing, scan-to-EPD).
Selectie en implementatie van een nieuwe (virtuele) ICT-werkplek. De drie
ziekenhuizen gaan gebruik maken van de werkplek van Cam-ITD. Deze werkplek voldoet
aan de NEN7510 en AVG vereisten. Voor het LangeLand betekent dit tevens de stap in de
wereld van wisselen van de werkplek met personeelspas en thuiswerken.
Dienstrooster systeem Ortec, implementatie Haga/LangeLand. Op RHG-niveau hebben
we een aanbestedingstraject doorlopen voor een nieuw dienstroosterplanningssysteem. Dit
systeem is in gebruik genomen door Haga en het LangeLand Ziekenhuis.
Servicemanagement tooling (Topdesk). De ICT-afdelingen en de afdeling Medische
Instrumentatie van Reinier zijn overgestapt op de nieuwste versie van Topdesk
servicemanagement tooling als SAAS-dienst. Hierin worden alle processen voor het
beheren van incidenten en changes beheerd.
Insourcing van ICT-combister bij Reinier. Combister is van een externe dienstverlener
voor de ICT-faciliteiten overgegaan naar de producten en diensten van de ICT-afdeling van
Reinier de Graaf.
IDKF-onderdeel van ICT Haga. In het HagaZiekenhuis is, net als bij Reinier, de afdeling
die verantwoordelijk is voor onderhoud aan de medische apparatuur samengevoegd met de
ICT-afdeling.

LangeLand overgegaan op digitale dossiervoering in het EPD
Op 21 juni 2019 is het LangeLand Ziekenhuis met een big bang scenario overgegaan op
digitale dossiervoering. Hiervoor is de nieuwste versie van het Chipsoft EPD met standaard
content geïmplementeerd. Dit was een proces van maanden waarbij veel inhoudelijke
werkgroepen samen met participatie van medewerkers van alle onderdelen van de organisatie
deze stap voorwaarts gerealiseerd hebben. De overgang is zonder noemenswaardige
problemen verlopen.

Aansluiten op landelijke initiatieven voor uitwisseling patiëntgegevens
In RHG-verband is vanuit de ICT-afdelingen gezamenlijk opgetrokken om de
gegevensuitwisseling in de keten beter te faciliteren. Hiervoor hebben we de volgende (pilot)
projecten/programma s itge oerd:
Regionale gegevensoverdracht via XDS-platform van Stichting Regionaal
Zorgvenster. Alle drie de ziekenhuizen sluiten aan op de XDS-omgeving van SRZ om de
zorgverleners in onze regio inzage te geven (mits toestemming patiënt en beveiligd met UZI
pas) in de gegevens die ij hebben opgeslagen in on e EPD s. Hier oor ijn contract ele
afspraken vastgelegd en implementatieplannen gestart.
Secure mail geïmplementeerd. In alle drie de ziekenhuizen is gezamenlijk een afweging
gemaakt voor hetzelfde platform voor het veilig mailen van informatie naar externe partijen.
Hierdoor is het onderlinge mailverkeer altijd veilig.
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Zorgplatform Chipsoft. Als eerste in Nederland is RHG aangesloten op het zorgplatform
van Chipsoft. Hierdoor is informatie- it isseling t ssen on e EPD s en andere e terne
softwareleveranciers mogelijk. Pilots lopen met Patient+, Lucii, Beter Dichtbij en andere
partijen. We zijn hiermee het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws geweest.
PROVES-pilot MEDMIJ regio Zoetermeer. De regio Zoetermeer is landelijk koploper in
een PROVES-pilot van MEDMIJ. Vanuit het LangeLand Ziekenhuis wordt het EPD
aangesloten op het PGO van Ivido zodat inwoners van de regio Zoetermeer via het PGO
hun patiëntinformatie kunnen raadplegen.
Landelijke OTV-pilot. Gezamenlijk geven we invulling aan het testen van systemen voor
Online Toestemming Verlening. Dit is een pilot van VZVZ.

Boete HagaZiekenhuis
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het HagaZiekenhuis een boete met dwangsom opgelegd
omdat in haar ogen er sprake was van onvoldoende interne beveiliging van de
patiëntendossiers. Inmiddels zijn maatregelen genomen op de twee aangedragen punten en
voldoet het HagaZiekenhuis aan deze onderwerpen van de NEN7510:
Systematische controle van de logging-gegevens van de inzage in patiëntendossiers
2-factor authenticatie als het gaat om toegang tot medische gegevens.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit getoetst en bevestigd in oktober 2019.

Strategisch vastgoed
Zowel de eigen strategie (Strategienota RHG) als demografische en technologische
ontwikkelingen, de veranderende zorgvraag en de druk op de bekostiging van de zorg
(Hoofdlijnenakkoord) hebben tot een aantal strategische vastgoedprojecten op de kortere
termijn geleid. We zien een trend van dalende behoefte aan zorgvastgoed; effectuering daarvan
leidt tot kosteneffectiviteit.
Enkele ontwikkelingen in 2019:
In 2019 is verder gebouwd aan het Reinier Haga Orthopedisch Centrum.
Het HagaZiekenhuis besloot tot volledige concentratie van activiteiten aan de Leyweg
(sluiten en afstoten Sportlaan).
Reinier de Graaf besloot de locatie Voorburg af te stoten en hiervoor ter plaatse een nieuwe
buitenpolikliniek te bouwen. Daarnaast is besloten het OK-complex in Delft uit te breiden
met 2 OK s en dagbehandeling. Dit als compensatie voor het sluiten van de 4 OK s en
bedden in Voorburg.
Voor de middellange termijn vastgoedplanning werd het Strategisch Vastgoedplan RHG 2025
vastgesteld. Deze wordt in 2020 geactualiseerd.
NB: de planning van deze projecten staat thans onder druk van de coronacrisis. Niemand weet
nog wat daarvan de impact zal zijn.
De afdeling is gevraagd mee te werken aan middellange termijn (nie
het LangeLand.

bo

) scenario s oor

Vastgoedactiviteiten Reinier de Graaf ziekenhuis
In 2018 is besloten de locatie DHV in Voorburg binnen een paar jaar af te stoten. De buitenpoli,
die nieuw opgetrokken wordt op de fundering van de voormalige zusterflat, zal ook de IVFkliniek huisvesten. Hiervoor is inmiddels een omgevingsvergunning bouw afgegeven
en is de
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benodigde Monumentenvergunning (Forum Hadriani) zo goed als rond. De bouwstart is medio
2020 gepland. De ingebruikname zal ongeveer een jaar later zijn.
Een derde van de huidige kavel zal in eigendom blijven; de rest zal worden verkocht. Voor deze
verkoop wordt door ons een Kavelambitie in afstemming met de gemeente voorbereid. Verkoop
van de oude panden en grond kan na in gebruik name van de nieuwe polikliniek.
Op de bezoekersgarage worden twee operatiekamers met dagbehandeling toegevoegd aan het
OK-complex in Delft. De bouw hiervoor is gestart maar loopt vertraging op door de extreme
weersomstandigheden (regen en storm) van afgelopen winter. De oplevering zal nu
waarschijnlijk in Q4 2020 plaatsvinden.
Het ontwikkelplan voor kavel west in Delft (in samenspraak met gemeente en Basalt) vraagt een
langere doorlooptijd dan voorzien. De planning richt zich nu op een go/no-go medio 2020.
Een deel van het eigen terrein blijft gereserveerd voor een laboratorium (vervanging RHMDC of
een regionaal lab). De dan resterende gronden worden te zijner tijd verkocht voor woningbouw
(lopende afspraak met de gemeente Delft).

Vastgoedactiviteiten HagaZiekenhuis
In januari 2019 heeft de Taskforce Sportlaan een adviesdocument voor de directie van het
HagaZiekenhuis over de uithuizing van functies van de locatie Sportlaan opgeleverd. Het
directiebesluit is om uiterlijk in de tweede helft van 2020 te komen tot sluiting van locatie
Sportlaan en huisvesting van de huidige functies van locatie Sportlaan op locatie Leyweg,
binnen RHG of op regionaal niveau.
De kavel en opstallen (op erfpacht) zullen worden verkocht. Hiertoe is een Kavelvisie in
samenspraak met de gemeente Den Haag uitgewerkt en vastgesteld. Deze dient als basis voor
het opstellen van een planuitwerkingskader (PUK) door de gemeente. Dit wacht nog op de
discussie met de gemeente over de erfpachtsuppletie. Zodra hierover consensus is bereikt, kan
de PUK afgerond en bestuurlijk vastgesteld worden (doorlooptijd ongeveer 3 maanden).
Daarna kan via een tenderprocedure de kavel te koop worden aangeboden.

Vastgoedactiviteiten LangeLand Ziekenhuis
In Zoetermeer wordt de orthopedische zorg geconcentreerd in het Reinier Haga Orthopedisch
Centrum. Het RHOC wordt als nieuw centrum aan het LangeLand Ziekenhuis gebouwd. De 3
maanden vertraagde oplevering staat nu gepland voor 6 april 2020. Hiermee zou het RHOC per
29 juni 2020 operationeel kunnen zijn.
De gemeente Zoetermeer heeft in het kader van de noodzakelijke aanpassing van het
bestemmingsplan voor het OC een gewijzigd verkeer/parkeer afhandeling voor het hele
Zorghart bepaald. Er is daarom een parkeergarage en herinrichting parkeerterrein opgenomen
als onderdeel van de vergunningverlening. Deze garage is volgens planning medio december
2019 opgeleverd en inmiddels in gebruik genomen. De herinrichting van het parkeerterrein met
nieuwe inritten is in uitvoering en wordt volgens planning voor eind juni opgeleverd.
De beroepsprocedure door omwonenden tegen de bouw van de parkeergarage (de
bezwaarperiode loopt al geruime tijd) zal waarschijnlijk medio 2020 behandeld gaan worden.
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6. Financieel beleid en uitkomsten
Algemeen beeld
In de begroting 2019 is voor zover mogelijk aangesloten op de kaders vanuit het Bestuurlijk
Hoofdlijnen Akkoord. In 2019 is een transitieprogramma opgesteld en een portfolioanalyse
uitgevoerd teneinde de zorg nog efficiënter in te richten. De (financiële) doelstelling in 2019 was
een resultaat van 1% van de omzet.
Tabel exploitatieresultaten RHG op hoofdlijnen
2019
(
1.000.000)
Opbrengsten zorgprestaties
820,2
Subsidies

2018

2017

2016

2015

795,1

761,0

759,5

727,0

36,2

33,8

36,3

40,7

38,6

Overige bedrijfsopbrengsten

130,4

131,1

59,7

50,1

44,6

Som van bedrijfsopbrengsten

991,3

964,8

856,9

843,5

807,8

Personeelskosten

453,7

418,6

395,0

393,8

373,9

Honorariumkosten

94,4

93,2

91,6

86,0

86,5

Afschrijvingskosten

54,1

53,9

54,3

55,6

50,8

Overige bedrijfskosten

362,1

374,3

291,2

280,3

276,1

Som van bedrijfskosten

964,3

940,0

832,0

815,8

787,3

27,0

24,8

25,4

27,7

20,8

18,9

20,0

19,5

12,5

0,3

-0,2

-0,3

-0,2

5,6

4,3

7,9

7,8

2017
290,4
12,7
6,7
309,8
120,8
35,4
22,7
117,3
296,2
13,6
8,1
5,4

2016
285,7
13,1
7,8
306,6
118,8
34,5
23,9
117,0
294,2
12,4
8,4
4,0

2015
271,4
13,7
6,0
291,1
121,8
35,8
20,8
102,8
281,2
9,9
4,2
5,7

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Aandeel derden
Resultaat

17,3
-

0,2
9,4

-

Reinier de Graaf ziekenhuis *
Tabel exploitatieresultaten Reinier de Graaf ziekenhuis
2019
(
1.000.000)
Opbrengsten zorgprestaties
319,9
Subsidies
14,1
Overige bedrijfsopbrengsten
9,6
Som van bedrijfsopbrengsten
343,6
Personeelskosten
141,6
Honorariumkosten
35,6
Afschrijvingskosten
22,2
Overige bedrijfskosten
131,2
Som van bedrijfskosten
330,6
Bedrijfsresultaat
13,0
Financiële baten en lasten
6,6
Resultaat
6,4

2018
306,1
14,1
12,4
332,6
131,5
36,9
22,9
128,1
319,4
13,2
7,5
5,7

Het res ltaat bedraagt 6,4 miljoen. De stijging an de opbrengsten orgprestaties bestaat
naast de prijsindexering op zorgproducten met name uit groei van de dure geneesmiddelen met
10% ( 3 miljoen) en eerstelijns diagnostiek. De daling bij de o erige bedrijfsopbrengsten is
vooral het gevolg van lagere doorberekende salariskosten, omdat een verschuiving heeft
plaatsgevonden naar de bedrijfskosten.
De personeelskosten ijn 10,1 miljoen hoger. Ten opzichte van 2018 is de personeelssterkte
gestegen met 57 fte, die volledig in de zorgfuncties heeft plaatsgevonden. Tevens zijn de
kosten gestegen door de cao-afspraken, waarbij de eenmalige uitkering begin 2020 ten laste
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van 2019 zijn gebracht, alsmede de kosten van het op prijspeil 2020 brengen van de
personeelsvoorzieningen.
De o erige bedrijfskosten ijn 3,1 miljoen hoger. De toename vindt plaats bij de
patiëntgebonden kosten, waar de inkoop van dure geneesmiddelen een belangrijke oorzaak is.

HagaZiekenhuis
Tabel exploitatieresultaten HagaZiekenhuis
(
1.000.000)
2019
Opbrengsten zorgprestaties
402,3
Subsidies
24,0
Overige bedrijfsopbrengsten
117,4
Som van bedrijfsopbrengsten
543,9
Personeelskosten
221,2
Honorariumkosten
43,5
Afschrijvingskosten
25,2
Overige bedrijfskosten
242,7
Som van bedrijfskosten
532,8
Bedrijfsresultaat
11,0
Financiële baten en lasten
9,2
Resultaat
1,8

2018
392,3
22,4
118,5
533,2
201,4
41,5
25,1
254,8
522,7
10,5
9,8
0,6

2017
378,0
21,7
52,3
452,0
193,3
41,7
24,9
183,2
443,1
8,9
10,4
-1,5

2016
383,4
19,2
42,0
444,6
197,6
37,8
24,6
172,1
432,1
12,5
9,0
3,5

2015
367,2
21,6
33,4
422,2
187,9
37,4
22,9
164,9
413,1
8,9
5,7
3,4

Het resultaat bedraagt 1,8 miljoen. De bedrijfsopbrengsten zijn gestegen met 10,7 miljoen,
de toename van de dure geneesmiddelen zijn naast de prijsindex de belangrijkste oorzaak van
deze groei. De afname bij de overige opbrengsten betreft de poliklinische apotheek waarbij per
saldo de omzet afname van CF-medicaties niet geheel is gecompenseerd door een omzet
stijging bij Symkevi.
De stijging van de personele kosten met bijna 20 miljoen wordt veroorzaakt door de eenmalige
uitkering door de cao-afspraken die in 2020 is uitbetaald maar in de kosten 2019 is
verantwoord. Daarnaast zijn de diverse personeelsvoorzieningen aangepast voor de komende
loonsverhoging in 2020. Een derde belangrijke stijging betreft de overheveling van het
personeel van de AHZ naar het Haga (ca. 100 fte) waarvan de loonkosten niet meer onder de
overige bedrijfskosten zijn verantwoord maar onder de personele kosten.
De voorgenoemde overheveling samen met de lagere kosten van de politheek gekoppeld aan
de eerder genoemde omzetontwikkeling, veroorzaakt de daling bij de overige bedrijfskosten.
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LangeLand Ziekenhuis
Tabel exploitatieresultaten LangeLand Ziekenhuis
(
1.000.000)
2019
Opbrengsten zorgprestaties
95,9
Subsidies

2,5

Overige bedrijfsopbrengsten

2018

2017

2016

2015

93,7

89,3

84,5

81,4

2,2

1,7

1,4

1,0

9,2

7,2

1,6

1,4

2,9

107,6

102,4

92,6

87,4

85,3

Personeelskosten

53,4

53,2

47,2

45,0

43,4

Honorariumkosten

13,9

14,2

13,9

12,5

12,2

Afschrijvingskosten

4,8

4,3

4,6

4,2

4,3

Som van bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfskosten

33,6

30,7

25,4

24,2

23,7

105,8

102,3

91,1

85,9

83,5

Bedrijfsresultaat

1,9

0,1

1,4

1,4

1,8

Financiële baten en lasten

1,3

1,4

1,5

1,7

1,7

Aandeel derden

0,2

0,1

0,2

0,3

0,1

Resultaat

0,8

-1,1

0,2

-0,0

0,2

Som van bedrijfskosten

Het resultaat bedraagt 0,8 miljoen. De e positie e toename an het res ltaat is te erklaren
uit een toename van de opbrengsten zorgprestaties door een positieve prijsindex van circa
4,4%. De toename in de overige bedrijfsopbrengsten en overige bedrijfskosten zijn te relateren
aan een andere administratieve verwerking van de plastische chirurgie welke in 2018 nog niet
op deze manier is verwerkt. In 2019 is sterk ingezet op kostenbeheersing, dit heeft zijn vruchten
afgeworpen. In het bedrag van de personeelskosten is de kostenstijging door de cao-afspraken
verwerkt, die betrekking hadden op 2019. In dit geval de eenmalige uitkering en het op peil
brengen van de personeelsvoorzieningen. De afschrijvingskosten nemen toe doordat in 2019
meer is geïnvesteerd, onder andere in het nieuwe EPD (HiX 6.2).

Financiële positie in kengetallen
Tabel kengetallen Reinier Haga Groep
Solvabiliteit
DSCR
Net debt to ebitda ratio
Resultaat als % van opbrengsten

2019
21,5%
1,5
4,1
0,9%

2018
24,2%
1,4
4,5
0,6%

2017
19,8%
1,4
5,1
0,5%

2016
17,6%
1,6
4,8
0,9%

2015
15,9%
1,7
6,3
1,0%

De positieve resultaten van de drie ziekenhuizen zorgen voor een verder toename van de
solvabiliteit. De net debt daalde verder conform planning.

Toelichting kengetallen Reinier de Graaf ziekenhuis
Solvabiliteit
DSCR
Net debt to ebitda ratio
Resultaat als % van opbrengsten

2019
25,4%
1,6
4,2
1,8%

2018
25,6%
1,5
4,6
1,7%

2017
22,8%
1,6
5,4
1,8%

2016
20,8%
1,4
5,5
1,3%

2015
17,5%
1,5
6,8
2,0%
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Ultimo 2019 voldoet de Reinier de Graaf Groep ruim aan de bankratio s. Het rendement is met
1,8% hoger dan begroot, mede door incidentele baten. De begroting 2020 gaat uit van een
lager rendement, maar Reinier de Graaf al blij en oldoen aan de bankratio s.

Toelichting kengetallen HagaZiekenhuis
Solvabiliteit
DSCR
Net debt to ebitda ratio
Resultaat als % van opbrengsten

2019
20%
1,6
4,2
0,34%

2018
19,3%
1,4
4,8
0,1%

2017
18,9%
1,2
6,0
-0,3%

2016
18,6%
1,5
4,5
0,8%

2015
18,0%
1,5
6,1
0,8%

Ultimo 2019 oldoet Haga aan de bankratio s en is het stre en het res ltaat als percentage van
de opbrengsten te verhogen. In de interne doelstellingen wordt de omzet van de politheek
(2019; 95,6 miljoen) buiten de berekening wordt gehouden omdat Haga hier een
groothandelsfunctie vervult.

Toelichting kengetallen LangeLand Ziekenhuis
Solvabiliteit
DSCR
Net debt to ebitda ratio
Resultaat als % van opbrengsten

2019
28.6%
1,8
3,3
0,7%

2018
27,8%
1,3
4,3
-1,1%

2017
25,1%
1,8
4,0
0,3%

2016
21,7%
1,6
3,7
0,1%

2015
19,6%
1,4
3,1
0,4%

Ultimo 2018 voldeed het LangeLand Ziekenhuis niet aan de bankratio's zoals overeengekomen
in de bankconvenanten. De banken hebben het LangeLand daarop een waiver verstrekt. In
2018 waren reeds maatregelen ingezet om te komen tot verbetering van het
exploitatieresultaat. Deze zijn gecontinueerd in 2019 en hebben geleid tot een structurele
verbetering van het resultaat. Het LangeLand heeft over 2019, ondanks een HiX-migratie en het
nie e EPD, een positief e ploitatieres ltaat behaald an 760.000. Mede daarmee voldoet
LLZ ultimo 2019, weer aan de in de bankconvenanten gestelde voorwaarden. Op basis van het
resultaat over 2019 en de begroting 2020 verwacht het LLZ ook in 2020 en de jaren daarna aan
de ratio's te voldoen.

Verwachte (financiële) gang van zaken
Reinier de Graaf
Reinier 2020 gaat over de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment. Dit houdt in dat
wij als topklinisch opleidingsziekenhuis kwalitatief hoogwaardige zorg leveren die nodig is op
het juiste moment. Het transitieteam dat haar werkzaamheden in 2019 startte blijft kijken welke
zorg anders kan worden georganiseerd en/of welke zorg op een andere plek geleverd kan
worden. Ook is in 2020 de portfolioanalyse afgerond, zodat we nog scherper hebben wat een
toekomstbestendige strategie is in de levering van zorg in onze regio, samen met de partners in
de regio. We zijn dan beter in staat beslissingen te nemen voor de toekomst op zorginhoudelijk
gebied zodat we de zorg nog efficiënter kunnen inrichten.
In de begroting wordt scherp aan de wind gevaren, zodat een strakke begrotingsdiscipline
vereist wordt. De onzekere financiële uitkomst van de coronacrisi legt hier nog meer druk op.
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In 2020 er acht Reinier de Graaf 12,6 miljoen te in esteren in medische apparat r, ICT en
instandhouding van de gebouwen. Over de periode 2019-2021 ordt te ens 27,6 miljoen
geïnvesteerd in een buitenpolikliniek in Voorburg en uitbreiding van het OK-complex in Delft in
verband met de sluiting van de locatie Diaconessenhuis Voorburg.

HagaZiekenhuis
In 2019 startte het HagaZiekenhuis met het Transitieprogramma, gekoppeld aan de
meerjarenafspraken met zorgverzekeraars (2019 tot en met 2022). In het kader van dit
programma zijn initiatieven gestart die in 2020 verder worden uitgebreid om (laagcomplexe)
zorg te voorkomen of verplaatsen. In het vervolg op de meerjarenafspraken met verzekeraars
wordt nagedacht over een meerjarig partnership.
Een verdere verbetering van de efficiency in de bedrijfsvoering en het realiseren van de
besparingen door betere inkoop en benutting van de capaciteit, moeten zorgen voor een
verbetering van het rendement. In 2020 willen we de locatie Sportlaan sluiten en de zorg
hebben ingepast binnen de bestaande vierkante meters en het MRI ablatiecentrum tot een
succes laten worden.
In 2020 wordt een strategietraject gestart om tot een strategie 2025 te komen. Daarmee kunnen
we richting geven aan de veranderingen die door de digitalisering, de juiste zorg op de juiste
plaats en de stijgende zorgvraag op ons afkomen.

LangeLand Ziekenhuis
In 2020 heeft LangeLand 2.0 onze aandacht. LangeLand 2.0 gaat over de positionering van het
LangeLand Ziekenhuis binnen het zorglandschap van Zoetermeer in Zoetermeer 2.0.
Belangrijke aspecten binnen het LangeLand 2.0 zijn de strategieontwikkeling, het
vastgoedvraagstuk en de meerjarenafspraken met verzekeraars. Hiervoor is de verdere
ontwikkeling en concretisering van de reeds afgeronde portfolioanalyse van belang. In 2020 zal
dus een grote inspanning geleverd worden op het realiseren van de meerjarenafspraken. Een
en ander vanuit een ambitieuze begroting 2020 en waarbij rekening moet worden gehouden
met de onzekere financiële effecten uit hoofde van de coronacrisis.

Impact coronavirus (COVID-19)
Inleiding
In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Dit coronavirus
(SARS-CoV-2) zorgde begin 2020 voor veel patiënten en slachtoffers in China. In februari 2020
waren de eerste patiënten en slachtoffers in Nederland.
Begin maart 2020 nam de regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het
nagenoeg stilleggen van het openbare le en in geheel Nederland. De iekenh i en en UMC s
stonden voor de taak om samen met ketenpartners in ROAZ-verband een grote groep coronapatiënten de noodzakelijke acute en intensieve zorg te verlenen. Gezien de grote
besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot drastische hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
Door de grote toeloop van coronapatiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen en de
noodzakelijke inzet van IC-bedden, hebben iekenh i en en UMC s moeten besl iten een groot
deel van de reguliere zorg, onderzoek en onderwijs niet uit te voeren of uit te stellen.
Als gevolg
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van de overheidsmaatregelen (intelligente lock-down en social distancing) worden ziekenhuizen
en UMC s geconfronteerd met om etder ing door raag it al en ter gho dendheid bij patiënten
om een beroep te doen op de ziekenhuiszorg.
In dit stadium zijn de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van ziekenhuizen
en UMC s, en oor de e ploitatieres ltaten beperkt. Ziekenh i en en UMC s blij en het beleid
en het advies van de diverse nationale instellingen volgen en blijven tegelijkertijd hun uiterste
best doen activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid
van medewerkers en patiënten in gevaar te brengen. Daardoor is sprake van extra
investeringen en kosten voor het beschikbaar maken van ziekenhuiscapaciteit en aanschaf van
apparatuur en beschermingsmiddelen voor het verplegen van corona- en overige patiënten in
sterk aangepaste omstandigheden.
Zorgverzekeraars Nederland heeft na overleg met veldpartijen in brieven van 17 maart 2020 en
21 april 2020 continuïteitsgaranties geboden voor de basiszorginfrastructuur waar onder andere
de ziekenhuizen en UMC s toe behoren. Met additionele bevoorschotting door de
zorgverzekeraars tot contractwaarde en met additionele bekostiging van de meerkosten van de
corona- itbraak ordt de contin teit an iekenh i en en UMC s gegarandeerd.
Ondanks de onzekerheden als gevolg van de COVID-19 uitbraak kunnen ziekenhuizen en
UMC s gebr ik maken van de steunmaatregelen die door Zorgverzekeraars Nederland worden
aangeboden. Naast deze specifieke toezeggingen door zorgverzekeraars kan aanspraak
worden gemaakt op landelijke regelingen, waaronder NOW en uitstel van betaling van fiscale
heffingen.
Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze jaarrekening,
kunnen de financiële gevolgen van COVID-19 worden opgevangen binnen de kredietlimiet.
Voor de o ereengekomen ratio s 2020 met de banken is sprake an on ekerheid die
samenhangt met het nog niet bekend zijn van de exacte uitwerking van de financiële
compensatie door zorgverzekeraars. Alles overziend is er naar huidig inzicht geen sprake van
een materiële onzekerheid over de financiële continuïteit van ziekenhui en en UMC s.

Specifieke toelichting
Impact op organisatie
Vanaf medio maart 2020 hebben wij een aantal maatregelen genomen om de effecten van het
COVID-19 virus te bewaken en te voorkomen, zoals het vormen van veiligheids- en
gezondheidsmaatregelen voor onze patiënten en medewerkers. De opvang van een zeer grote
groep patiënten heeft de hoogste prioriteit. Er is zoveel mogelijk capaciteit ingezet om COVID19-patiënten te behandelen. Daarbij is waar mogelijk IC-capaciteit opgeschaald. Tevens is er
afgeschaald op onder andere de electieve en niet-spoedeisende zorg, onderzoek en onderwijs.
Op artsen en verpleegkundigen is een beroep gedaan om zoveel mogelijk extra uren te werken.
Medewerkers in niet kritische functies zijn verzocht zoveel mogelijk thuis te werken.

Voorziene ontwikkelingen
Afhankelijk van de duur van deze crisis zal een grotere achterstand ontstaan in de reguliere
patiëntenzorg. Maar ook in onderzoek en onderwijs. Op het moment dat het virus landelijk
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onder controle is, is een inschatting te maken van de totale achterstand en de wijze waarop dit
kan worden ingelopen.

Ri ic

e

eke hede

Tot het moment dat de crisis onder controle is, is het niet duidelijk wat het uiteindelijke beslag
op de organisatie zal zijn. Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden. Tijdens deze crisis
werken veel medewerkers op de toppen van hun kunnen. Nog niet duidelijk is wat het eventuele
effect daarvan kan zijn.

Genomen en voorziene maatregelen
Alle ziekenhuizen binnen RHG leven de maatregelen van de minister van Volksgezondheid,
Wel ijn en Sport o goed als binnen de mogelijkheden na. Met andere iekenh i en en UMC s
is veelvuldig afstemming over verdeling van patiënten en beschikbaarheid medische apparatuur
en medisch hulpmiddelen.

Impact op activiteiten
Door de hoge mate van urgentie voor coronapatiënten en de strenge veiligheidseisen is de
reguliere productie vanaf begin maart aanzienlijk gedaald. Ook andere activiteiten, zoals
onderzoeksprojecten en opleidingen zijn aanzienlijk gereduceerd dan wel stopgezet.

Steun van zorgverzekeraars en overheden
Op landelijk niveau zijn de koepels (NFU, NVZ en ZN) met elkaar overeengekomen om
passende financiële maatregelen te nemen. Dit betreft onder andere aanvullende
bevoorschotting tot 100 procent passend bij de omvang van contractueel overeenkomen omzet,
maar ook hoe om te gaan met meer- en minder kosten (zowel personeel, materiaal als
geneesmiddelen) en meer en minder omzet. De zorgverzekeraars hebben aan de ziekenhuizen
en UMC s (per brief van 17 maart en 21 april 2020) laten weten hen te ondersteunen, waarbij de
beschikbaarheid en continuïteit van zorg op langere termijn zo goed mogelijk geborgd kan
worden.
Ook de minister van VWS heeft op 15 april 2020 aan de Tweede Kamer laten weten dat de
overheid de zorgsector in staat wil blijven stellen om te doen wat nodig is om voor de lange
termijn de continuïteit van zorg en ondersteuning te borgen.
Op dit moment zijn de effecten op liquiditeit, resultaat en vermogen nog onvoldoende duidelijk.
Op basis van de intentie afspraak van de zorgverzekeraars en de minister, hebben wij
er achting dat de financi le risico s an de e crisis relatief beperkt blij en. Immers
ziekenhuizen houden middels bevoorschotting voldoende liquiditeit en middels compensatie
voor niet gederfde opbrengsten en extra gemaakte kosten kan een acceptabel bedrijfsresultaat
over 2020 gerealiseerd worden. Op basis van de hierboven genoemde gemaakte afspraken
vinden wij de continuïteitsveronderstelling passend.

Jaarrekeningen
Voor de jaarrekeningen verwijzen wij naar de separate documenten:
Jaarrekening Reinier Haga Groep 2019 (zie ook bijlage 1)
Jaarrekening Reinier de Graaf Groep 2019
Jaarrekening HagaZiekenhuis 2019
Jaarrekening LangeLand Ziekenhuis 2019
Deze zijn te raadplegen via www.jaarverantwoordingzorg.nl.
Reinier Haga Groep Bestuursverslag 2019
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7. Onderzoek & ontwikkeling en opleidingen
Onderzoek, onderwijs en innovatie zijn belangrijke kennispijlers voor professionele organisaties
als de Reinier Haga Groep. Wederom willen we benadrukken dat het opleiden van
professionals en werken in een opleidingsziekenhuis toegevoegde waarde heeft voor het
aantrekken en behoud van hooggekwalificeerde medewerkers en medisch specialisten. Zowel
deze opleidingsfunctie als innovatie en het doen van onderzoek dragen bij aan de kwaliteit van
onze patiëntenzorg.
Dubbele vergrijzing, shared decisionmaking, digitalisering en patiënt-outcome-data bepalen in
toenemende mate de noodzaak te innoveren en te investeren in scholing en wetenschappelijk
onderzoek.
De arbeidsmarkt staat onder druk. Dit vraagt extra inspanning om te kunnen voorzien in de
kwalitatieve en kwantitatieve personele behoefte; vooral voor afdelingen waar (hoog)
gespecialiseerde verpleegkundige en paramedische zorg plaatsvindt als operatiekamers,
spoedeisende hulp en intensive care. Ook vanuit dit oogpunt moeten we nog meer investeren in
taakherschikking, nieuwe beroepen en intensivering van de samenwerking tussen alle
zorgprofessionals om optimaal en efficiënt gebruik te kunnen maken van ieders expertise en
inzet.
Eind 2018 hebben de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de handen ineengeslagen om de
arbeidsmarktproblematiek te lijf te gaan. Met het zogeheten CZO-Flex project werken
professionals, zorginstellingen en opleidingsinstituten gezamenlijk toe naar een flexibel en
modulair opleidingsaanbod, met name gericht op de hiervoor genoemde specialistische
gebieden.
Uiteraard blijft tevens de focus liggen op het opleiden van aankomend medisch specialisten,
coassistenten, verpleegkundigen en paramedici. Reinier de Graaf kreeg in 2019 opnieuw de
erkenning als STZ-ziekenhuis (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). Het
HagaZiekenhuis kreeg deze erkenning in 2017. In 2019 was in Reinier de Graaf ook de RGS
Instellingsvisitatie, in het Haga verrichtte de RGS deze visitatie al in 2018.

Ontwikkelingen in het Reinier de Graaf ziekenhuis
Reinier Academie
In 2018 zijn we begonnen met de reorganisatie van de Reinier Academie. Doel is opleiding en
onderzoek onder één dak te brengen. In 2019 hebben we dit proces voltooid en is ook de
ondersteuning van de medische (vervolg)opleidingen ondergebracht bij de afdeling
Opleidingen. Hiermee zijn alle zaken op het gebied van opleiden in Reinier de Graaf
gecentreerd op één plek. Begin 2020 is een nieuw hoofd Wetenschap aangesteld. Binnen de
Reinier Academie zijn alle faciliteiten en ondersteunende functies aanwezig die bij een modern
leerh is horen: kenniscentrum (bibliotheek), skillslab, e-learning, stagebureau en secretariaat.
Met de (her)inrichting van de Reinier Academie zijn belangrijke voorwaarden gecreëerd die
bijdragen aan het strategisch opleiden van professionals. De samenwerking met andere
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afdelingen, zoals Bureau Verpleegkundige Zaken en de drie stafafdelingen P&O, Kwaliteit &
Veiligheid en Reinier Academie zijn verder geïntensiveerd.

STZ-visitatie
In februari werd Reinier ge isiteerd door de STZ. De isitatiecommissie schreef dat er een
etenschappelijke o tp t is om trots op te ijn . De ambitie om etenschappelijk onder oek te
doen is hoog. Ook is een uitstekende koppeling gemaakt met innovatie en toegepast
onder oek, aar de org ook echt beter an ordt . Daarnaast complimenteert de commissie
ons opleidingsklimaat dat gericht is op leren en door te leren te verbeteren. Voor AIOS is er
een veilige werkomgeving, er zijn laagdrempelige en bereikbare supervisors. De intrinsieke
houding ten opzichte van leren is zeer positief. Het opleidingsaanbod is breed en wordt
ge aardeerd.

RGS Instellingsvisitatie
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bezocht Reinier op 12 april 2019
om te beoordelen of ons ziekenhuis de kwaliteit van deze opleidingen op een goede manier
waarborgt. De beoordeling van de RGS was erg positief en hierdoor heeft Reinier een
certificering voor onbepaalde tijd gekregen. Tijdens de visitatie werd onder meer gekeken naar
de samenwerking tussen de Centrale Opleidingscommissie (COC), de directie en de Reinier
Academie, om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen en te verbeteren. Ook is gekeken
naar de scholing van de opleiders en de organisatie van het discipline-overstijgend onderwijs.
Omdat het algemene kwaliteitssysteem op orde is, kunnen de opleidingsvisitaties van de
individuele opleidingen kleinschaliger worden en hoeven medewerkers hiervoor minder zaken
voor te bereiden.

Ontwikkelingen verpleegkundige en medisch ondersteunende beroepen
Binnen het College Zorgopleidingen (CZO) zijn bij Reinier afgelopen jaar 38 studenten
gediplomeerd in 15 disciplines. Bovendien is het Reinier in het voorjaar van 2019 gevisiteerd
voor het cluster acute zorg. Hierna zijn alle betrokken afdelingen opnieuw erkend door het CZO.
In september zijn we gestart met het opleiden van doktersassistenten via BBL (werkenlerentraject) in de vorm van een pilot.
Het aantal leer nits is in 2019 itgebreid naar ijf. De samen erking t ssen de ROC s,
hogescholen en de Reinier Academie is verder geïntensiveerd, waardoor we blijvend investeren
in het scholen van toekomstig zorgprofessionals. Tevens blijft Reinier opleidingsfaciliteiten
bieden voor mbo en gespecialiseerd verpleegkundigen voor het kunnen behalen van een
bachelor titel. De inmiddels 40 studenten volgen hiertoe het op maat gemaakte
opleidingsprogramma, waarin in 2018 gestart is.
Ook in 2019 is er weer veel geïnvesteerd in generieke scholing vanuit de Reinier Academie om
daarmee de weerbaarheid van de professionals en hun teams te verstevigen die met enige
regelmaat voor lastige opgaven komen te staan in hun dagelijkse praktijk.
In 2019 heeft het nieuwe verpleegkundig functiehuis officieel zijn intrede gedaan binnen Reinier,
na het afronden van een experimentele periode in de jaren hiervoor. Hierin wordt een
onderscheid gemaakt tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen, waarbij hbo-verpleegkundigen de
rol van regieverpleegkundige op zich kunnen nemen. Medewerkers van de ReinierPricewaterhouseCoopers
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maakten deel uit van het begeleidingsteam. Dit team verzorgde scholing voordat de
daadwerkelijke functiedifferentiatie plaatsvindt, droeg zorg voor coaching van teams en was
betrokken bij de selectieprocedure van regieverpleegkundigen.

Nieuw beleid scholing voorbehouden handelingen
De implementatie van het vernieuwde beleid scholing en toetsing VBRH is in de zomer van
2019 van start gegaan. De betrokken werkgroepen hebben producten ontwikkeld die hiervoor
nodig zijn, zoals een nieuwe opzet voor de praktijktoetsen. De eerste producten en processen
zijn succesvol geïntroduceerd. Het gaat om:
Verlagen van de toetsfrequentie van 3 naar 5 jaar;
Verplichtstelling theorietoetsen vervalt; medewerkers kiezen zelf hun theoretische
voorbereiding;
Actualiseren van de opleidingsplannen per afdeling.
In 2020 wordt het nieuwe beleid verder uitgerold.

Digitaal evalueren bij- en nascholing
Binnen Reinier worden veel trainingen gegeven in het kader van bij- en nascholing. Om de
kwaliteit van deze trainingen beter te bewaken is op verzoek van de Scholingscommissie een
plan gemaakt voor een structurele evaluatie. Hiervoor is een koppeling gerealiseerd tussen het
leerplatform Mijn Reinier Academie en het enquêteprogramma Exploratio. Deelnemers kunnen
aan het eind van een les de evaluatie invullen via hun telefoon. De trainer heeft direct inzage in
de gegeven feedback. In november is een pilot gestart. In 2020 wordt het digitaal evalueren
verder uitgerold.

Medische vervolgopleidingen
De medische specialistische (vervolg)opleidingen zijn in het najaar van 2019 ondergebracht bij
de afdeling Opleidingen van de Reinier Academie. Hiermee zijn alle zaken op het gebied van
opleiden in het Reinier de Graaf gecentreerd op één plek. Ook in 2019 is de bewaking en
borging van de kwaliteit van de opleidingen weer uitgevoerd in nauwe samenwerking met de
Centrale Opleidingscommissie (COC) en met behulp van de Reiniermonitor. Daarnaast hebben
diverse activiteiten rondom docentprofessionalisering plaatsgevonden.

Traject Veerkrachtig Leiderschap RHMDC
In oktober 2019 was de kick-off van een 2-jarig management development-programma voor
RHMDC. Onder de passende titel Veerkrachtig Leiderschap worden aan alle leidinggevenden
ontwikkeltools aangeboden om de eigen rol nog beter neer te zetten. Het programma bestaat
afwisselend uit trainingen, intervisie en coaching. Tevens is aan iedere deelnemer een
leerpartner gekoppeld om het geleerde nog beter te borgen. Eind 2021 zullen alle circa 55
deelnemers het hele programma hebben doorlopen. Veerkrachtig Leiderschap is een mooi
voorbeeld van synergie tussen RHMDC, HRM en de Reinier Academie.

Wetenschap
Onderzoekers van Reinier de Graaf hebben een goede staat van dienst bij het initiëren van
procesinnovaties en de toepassing van nieuwe hulpmiddelen. Zij zijn prominent aanwezig in de
ranking van wetenschappelijke kwaliteit van de STZ (CWTS-rapport, Leiden). De studies in
2019 ijn erricht door medisch specialisten, aios en en anios en, erpleegk ndig specialisten,
physician assistants, medewerkers van stafdiensten en hbo-verpleegkundigen.
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Wat onderzoek in ons huis bovendien onderscheidt, is de nadruk op een goede infrastructuur
voor innovaties. Er is een multidisciplinair innovatieplatform dat maandelijks bijeenkomt. Startups en mensen met een goed idee, kunnen een pitch houden en vragen om bepaalde
ondersteuning van het Reinier de Graaf. Dat kan gaan om een geldelijke bijdrage, maar vaker
nog om het meedenken over bepaalde ideeën, een introductie in het ziekenhuis of in ons
netwerk, of medewerking aan een pilotstudie. Hierbij werken we ook samen met de TU Delft,
met name de richtingen Klinische Technologie en Werktuigbouwkunde.
Het Reinier de Graaf ziekenhuis en de TU Delft hebben bovendien in 2019 de samenwerking
geïntensiveerd. Op 3 juli tekenden we de samenwerkingsovereenkomst om een nieuwe
leerstoel in te stellen om patiëntenzorg via innovatieve technologie te verbeteren. Het
wetenschappelijk onderzoek binnen de leerstoel richt zich op patiëntveiligheid, efficiëntie van
zorgprocessen, datamanagement en logistiek. Traumachirurg Maarten van der Elst is benoemd
tot hoogleraar en bekleedt de eerste 5 jaar van de leerstoel, die is ingebed bij de Sectie Medical
Instruments and Bio-Inspired Technology van de TU Delft.
De wetenschapsagenda van het Reinier de Graaf ziekenhuis is omvangrijk. In het kader van
onze STZ-ambities zetten we met meer nadruk in op onderzoek voor de topklinische functies.
De speerpunten Ouderen, Moeder & Kind en Oncologie zullen hiermee in het komende
decennium nog meer aan kracht winnen.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek
Ook dit jaar is binnen Reinier op diverse terreinen medisch-wetenschappelijk onderzoek
verricht:
Aantal studies waarin Reinier participeerde: 64 (23 WMO-plichtig en 41 niet WMO-plichtig);
Waarvan geïnitieerd door Reinier: 22 (4 WMO-plichtig en 13 niet WMO-plichtig).

Verpleegkundig onderzoek
Er ligt een schat aan onderzoeksvraagstukken op het werkterrein van verpleegkundigen. Voor
studenten en stagiaires van de hbo-v-opleidingen van de Haagse Hogeschool en Avans+ was
dit jaar vanuit dit perspectief voor de tweede keer een wetenschapsmiddag. Met name evidence
based practice en kwaliteitszorg en verbetering kwamen aan bod. We hebben inmiddels een
start gemaakt met het werken volgens EBP-richtlijnen in het curriculum van de (verkorte) hbo-vopleiding, in het programma van studenten die een post-bachelor doen en is er een EBP-cursus
voor zowel regieverpleegkundige als verpleegkundige.

Reinier Research
We hebben in 2019 drie nummers uitgegeven van ons wetenschappelijk tijdschrift. De
redactieraad is uitgebreid en bestaat nu uit 3 medewerkers Wetenschapsbureau, 1 internist
(beschouwend), 1 chirurg (snijdend) en 1 klinisch chemicus (RHMDC). De verzendlijst is
uitgebreid met managers, hoofden, stafdiensten, alle VS, PA en researchverpleegkundigen,
regieverpleegkundigen, huisartsen, innovatiepartners, STZ-bestuur en STZ-partners. De rubriek
Promo endi aan het woord as s cces ol, onder oekers schrij en h n eigen erhaal en
krijgen hierbij ondersteuning van de redactie.
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Wetenschappelijke Scholing
Good Clinical Practice
Good Clinical Practice - herregistratie GCP-WMO
Wetenschappelijke artikelen schrijven in het Engels
Statistiek en SPSS
Klinische epidemiologie
Gastles literatuuronderzoek voor Avans

21 deelnemers, 17 examens
12 deelnemers
9 deelnemers
7 deelnemers
3 deelnemers
23 deelnemers

Totaal

49 deelnemers

Wetenschapsmiddag
Om het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen en onder de aandacht te brengen in het
ziekenhuis zijn regelmatig evenementen georganiseerd. Het jaar begon met de
Wetenschapsmiddag op woensdag 16 januari, waar prijzen worden uitgereikt voor
wetenschappelijk onderzoek. Er waren ruim 100 deelnemers, 5 jonge onderzoekers die hun
presentatie hielden, 2 prijswinnaars (juryprijs en publieksprijs) en 1 externe en 1 interne spreker.

Pitches
Op 4 april was voor de tweede keer het pitchevenement. Onderzoekers uit het hele huis konden
kans maken op een stipendi m an ma imaal 10.000. Maar liefst 15 mensen namen deel. 6
deelnemers kregen een stipendium toegekend.

Wetenschapscafé
Het Wetenschapcafé is in februari 2019 van start gegaan. Elke maand wordt een interne of
externe spreker uitgenodigd om zijn of haar onderzoek, interesse of fascinatie op medischwetenschappelijk terrein te delen met geïnteresseerden. De onderwerpen tot nu toe
gepresenteerd zijn:
Het ontwikkeltraject van een geneesmiddel;
Orgaan- en weefseldonatie;
Controle van het cytomegalovirus bij stamceltransplantatie;
Medische interventie aan het einde van het leven;
Betrouwbaarheid van meetresultaten;
Multidisciplinaire begeleiding antistolling werkt;
Toepassing en noodzaak van big data in de Nederlandse Kankerregistratie;

Medische bibliotheek
Eind 2019 is de collectie gedrukte boeken flink gesaneerd en zijn ook nieuwe titels aangeschaft,
waarbij de voorkeur uitging naar online exemplaren. Er is besloten weinig gebruikte tijdschriften
op te zeggen, hiermee is onge eer 7.000 bespaard. Het aantal raadplegingen van e-books is
echter met tien procent toegenomen. Ook de digitale tijdschriften worden intensief
geraadpleegd. Er is dit jaar 57 keer hulp geboden bij het uitvoeren van literatuuronderzoek.
Door medewerkers van Reinier zijn in 2019 in totaal 158 artikelen geschreven, drie boeken
gepubliceerd en zeven personen zijn gepromoveerd.
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Verwachtingen voor 2020
In 2020 staan het verder ontwikkelen van de kwaliteitscyclus voor de medische (vervolg)
opleidingen, het ontsluiten van en verbinden van aanbod en het op orde brengen van de
ondersteuning van de opleidingen centraal. Tevens is het in huis opleiden van
zorgprofessionals voor de toekomst een belangrijk vraagstuk voor het Reinier de Graaf. Binnen
het thema wetenschap staat de herpositionering van de Wetenschappelijke Adviescommissie
(WAC), de samenwerking tussen het Wetenschapsbureau en de WAC en het herzien van het
etenschapsbeleid centraal. Opleiden en Wetenschap ijn daarnaast thema s die een
belangrijk onderdeel vormen in de strategie van het Reinier de Graaf die in 2020 wordt
hernieuwd en het verstevigen van de topklinische zorgfuncties.

Ontwikkelingen in het HagaZiekenhuis
Onderzoek
HagaWetenschapsbureau
Het HagaWetenschapsbureau (HagaWB) is verantwoordelijk voor de lokale uitvoerbaarheid van
wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteitsborging (onder andere door monitoring). Het
HagaWB maakt deel uit van HagaAcademie & Innovatie. De medewerkers begeleiden
onderzoekers onder andere bij het opstellen van het onderzoeksprotocol, contacten met de
medisch-ethische toetsingscommissie (METC) en het inrichten van de database. Daarnaast
ondersteunen zij de wetenschaps- en onderzoekscommissie (WOC). Het beleid rondom
wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd in het kwaliteitshandboek wetenschappelijk
onderzoek HagaZiekenhuis.

Visiedocument Wetenschaps- en onderzoekscommissie (WOC)
In de strategienotitie Dit is Haga! (febr ari 2019) is de ambitie itgesproken om de
toonaangevende positie als STZ-ziekenhuis met diverse topklinische en topreferente
specialisaties verder te versterken. Investeren in wetenschap wordt hierbij als een belangrijke
kwaliteitsimpuls benoemd voor een klimaat van continue innovatie en verbetering van
patiëntenzorg. Voor de WOC was dit aanleiding het wetenschappelijk klimaat binnen het
HagaZiekenhuis en het functioneren van het HagaWB te evalueren. Hiervoor zijn in 2019 met
alle medewerkers van het HagaWB en leden van de WOC, als gemandateerden van alle
vakgroepen, focusgesprekken gevoerd. De resultaten zijn beschreven in een visiedocument,
waarin knelpunten staan beschreven en aanbevelingen worden gedaan op bovengenoemde
ambities te bereiken. Dit visiedocument is voorgelegd aan de directie en het gMSC.

Aantal wetenschappelijke studies
Sinds de oprichting van het HagaWB in 2012 is het aantal wetenschappelijke studies dat ter
beoordeling wordt ingediend, gestegen van 75 naar 147 in 2019. Dit is een lichte daling
vergeleken met 2018. Ongeveer een derde hiervan betreft onderzoek dat door medewerkers
van het HagaZiekenhuis is geïnitieerd. Opslag en bewerking van data van zelf geïnitieerd
onderzoek vindt verplicht plaats in een beveiligde database.
De verwachting is dat het aantal studies dat ter beoordeling wordt ingediend, de komende jaren
zal stijgen. Redenen zijn onder andere de toename van wetenschappelijk onderzoek door
verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Ook het aantal WMO-plichtige studies zal naar
verwachting stijgen en daarmee de verplichting tot monitoring van deze studies.
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Verpleegkundig onderzoek
De opkomst van verpleegkundig onderzoek is een belangrijke ontwikkeling. Naast een stijging
in het wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundigen, is ook een duidelijke trend te zien in
het aantal kwaliteitsonderzoeken. In het HagaZiekenhuis krijgen verpleegkundigen en stagairs
ondersteuning bij het opstarten en uitvoeren van onderzoek. Voor wetenschappelijk onderzoek
krijgen zij ondersteuning van het HagaWB; voor kwaliteitsonderzoek gaat dit via de
Begeleidingscommissie Onderzoek Verpleegkundigen (BOV). Het aantal ingediende aanvragen
bij de BOV was dit jaar 15, een signaal dat studenten vaker patiëntgebonden onderzoek
uitvoeren dan voorheen.
Binnen de Zorg Inno atie Comm nities (ZIC s) is praktijkonder oek itge oerd binnen
vastgestelde onderzoekslijnen. Het ZIC-overstijgend verpleegkundig onderzoek werd in 2019
gecontinueerd. Verder was de tweede editie van de posterpitch waarbij onderzoeksresultaten
van verpleegkundig studenten van verschillende afdelingen werd gepresenteerd. Ook deze
editie was een groot succes en zal gecontinueerd worden. Daarnaast zijn twee medewerkers
van HagaAcademie & Innovatie in 2019 verder gegaan met de vormgeving van hun
promotietraject.

AVG
De inwerkingtreding van de AVG in mei 2018 legt veel druk op het HagaWB bij de
totstandkoming van de uitvoerbaarheidsverklaring voor wetenschappelijk onderzoek. Dit leidde
in de eerste maanden van 2019 tot een vertraging in de goedkeuringsprocedure. Vooral bij het
participeren in extern geïnitieerd onderzoek moet goed gekeken worden naar het uitvoeren van
onderzoek versus de AVG.
In 2019 is samen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) gewerkt aan de ontstane
achterstanden en zijn de eerste contouren gevormd voor uniform beleid. Hierin verbeteren we
continu doordat we meer kennis en inzicht verwerven op het gebied van de toepassing van de
AVG bij dergelijk onderzoek.

Medische opleidingen
Medische vervolgopleidingen in het HagaZiekenhuis
Het HagaZiekenhuis is hét toonaangevende topklinisch opleidingsziekenhuis van de regio
Haaglanden met 24 medisch specialistische opleidingen, waarvan 14 poortspecialismen.
Invulling geven aan medische (vervolg)opleidingen is een belangrijk criterium voor het STZlidmaatschap. Het HagaZiekenhuis heeft 25 opleidingserkenningen waarvan 20 RGS-erkende
medische vervolgopleidingen of profielopleidingen. Dit zijn Anesthesiologie, Cardiologie,
Obstetrie & Gynaecologie, Heelkunde, Interne Geneeskunde, KNO, Kindergeneeskunde,
Longziekten, MDL, Medische Microbiologie, Neurologie, Neurochirurgie, Oogheelkunde,
Orthopedie, Pathologie, Psychiatrie, Radiologie, Reumatologie, SEH, Tropengeneeskunde,
Urologie.
Naast de RGS erkende opleidingen hebben we een erkenning voor de opleidingen Klinische
chemie, Gezondheidszorg Psychologie en Ziekenhuisfarmacie. Er zijn voor de opleiding
Ziekenhuisfarmacie nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met HMC en LUMC afgesloten
vanwege de overgang van de erkenning van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) naar het
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HagaZiekenhuis. Verder zijn er stages Hematologie, Neurochirurgie en IC en bieden
verschillende vakgroepen ruimte aan huisartsen in opleiding voor het volgen van stages.

RGS-instellingscertificaat
Sinds 16 maart 2018 heeft het HagaZiekenhuis het RGS-instellingscertificaat. Sindsdien vinden
opleidingsvisitaties in afgeslankte vorm plaats. In maart 2019 is gerapporteerd aan de RGS over
de criteria en de aanbevelingen naar aanleiding van de visitatie. De rapportage is onverkort
geaccordeerd door de RGS. De volgende rapportage moet plaatsvinden voor 20 maart 2021.
Alle opleidingen worden de komende 5 jaar nog eenmaal gevisiteerd (Heelkunde twee keer
vanwege het moment van expireren) om vervolgens de erkenning voor onbepaalde tijd te
verkrijgen. In 2020 zal een pilot regionaal visiteren plaatsvinden, waarschijnlijk ook binnen de
OOR Leiden.

Taakherschikking
In 2018 was de verwachting dat het aantal arts-assistenten in opleiding (aios) zou afnemen.
Daarom is onder andere besloten in te zetten op het opleiden van Physician Assistents (PA s)
en Verpleegkundig Specialisten en om de eventuele tekorten aan aios, op te vangen. In 2019
waren er echter 110.58 fte AIOS in opleiding, 2,23 fte meer dan in 2018. Hoewel de afname van
AIOS vooralsnog niet is bewaarheid, is vooral het opleiden an PA s belangrijk om
taakherschikking te realiseren. Taakherschikking maakt deel uit van het Hoofdlijnenakkoord
Medisch Specialistische Zorg 2019-2022. Om het opleiden an PA s en VS en te stim leren is
tot 1 juli 2022 een landelijke subsidieregeling beschikbaar. Vanwege de grote stagedruk die de
grootte van de groep PA s in opleiding met zich meebracht, is besloten tot een centrale
stageplanning vanuit de HagaAcademie.

NZa kostenonderzoek
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gestart met een kostenonderzoek naar de hoogte en
besteding van de beschikbaarheidsbijdrage van de medische vervolgopleidingen. In reactie
hierop is vanuit de Centrale opleidingscommissie (COC) en de HagaAcademie een werkgroep
gestart die de besteding van de beschikbaarheidsbijdrage in kaart brengt. Wat betreft de kosten
an het opleiden an aios is an belang dat in 2019 de Handreiking ondersteuning en
positionering opleiders an de Federatie Medisch Specialisten (FMS) wordt vertaald naar de
sit atie in het HagaZiekenh is. De e defini ring positie opleiders is inmiddels geaccordeerd
door de directie en de COC. Hiermee wordt geregeld hoe en hoeveel de opleiders en
plaatsvervangend opleiders worden gefaciliteerd in tijd en ondersteuning.

Interdisciplinair leren
In september 2018 zijn we met succes het project interdisciplinair leren en opleiden 'Haagse
(H)AIOS samen voor de patiënt' opgestart. Dit project richt zich op een duurzame vorm van
gemeenschappelijk opleiden van HAIOS en AIOS van verschillende disciplines. Het wordt
ingevuld in nauwe samenwerking met de Haagse vestiging van het Huisartsen Instituut Leiden
(LUMC-campus Den Haag). Deze vorm van interdisciplinair leren past in de doelstellingen van
het hoofdlijnenakkoord. Sinds 2018 hebben twee groepen (H)AIOS hierin geparticipeerd en het
project zal op basis van de overwegend positieve ervaringen ook in 2020 worden voortgezet.

Zorg voor de (jonge) dokter
De afgelopen jaren zien we in het HagaZiekenhuis het aantal arts-assistenten dat coaching
en/of persoonlijke begeleiding zoekt of nodig heeft, toenemen. Uit intervisiebijeenkomsten met
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een grote opgave is. Ook het kiezen en invulling geven aan een loopbaan in aansluiting op
kwaliteiten en ambities is vaak onderwerp van gesprek. In 2019 zijn hierover
meerdere workshops verzorgd voor met name ANIOS en AIOS. Hoewel de workshops
inhoudelijk goed werden gewaardeerd, bleef het aantal deelnemers toch achter bij de
verwachting. De HagaAcademie is op basis hiervan bezig workshops meer en anders
toegankelijk en laagdrempeliger te maken. Daarnaast wordt besproken in hoeverre onder
medisch specialisten behoefte is aan workshops met deze thema's.

Governancecode medische opleidingen
In 2019 is het beleid voortgezet dat per opleiding en coschap een rapport (Q-rapportage) wordt
opgemaakt aan de hand van verschillende kwaliteitsmetingen. Belangrijke bespreekpunten voor
de Q-gesprekken worden daaruit gedestilleerd. Op deze wijze hebben directie en
managementteams inzicht in de kwaliteit van de medische opleidingen en kunnen zij (waar
nodig) maatregelen treffen.

Gemeenschappelijke opleidings- en wetenschapsdag 2019
Op 9 december werd voor het eerst het jaarlijkse Opleidingssymposium gecombineerd met de
jaarlijkse Wetenschapsdag. De evaluatie hiervan was dusdanig positief dat besloten is deze
combinatie in 2020 voort te zetten.

Verpleegkundige opleidingen
Het HagaZiekenhuis, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en het ROC Mondriaan
hebben in 2019 gezamenlijk meerjarenafspraken vastgelegd om het aantal verpleegkundige
studenten van alle leerjaren en niveaus in de regio te verhogen. Hierdoor kon in september
2019 aan circa 85 studenten een opleidingsplek worden geboden.

Z gI

a ie C mm

i ie (ZIC )

ZIC´s1

Het aantal
bleef in 2019 gelijk, totaal 5. Inhoudelijk is het concept weer verder
dooront ikkeld aarbij alle ZIC s deelnemen aan het groepsonder ijs en de learning
community bijeenkomsten. Sinds september biesden alle ZIC s ook opleidingsplekken oor
mbo-verpleegkunde studenten aan.

Leerwerkzalen (LWZ)
In september 2019 zijn we gestart met twee nieuwe Leerwerkzalen op de afdeling Cardiologie
en interne Ouderengeneeskunde. Per LWZ zijn zes mbo-verpleegkunde studenten werkzaam in
wisselende diensten. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de zorg van vier patiënten.
Naast het stage lopen op de afdeling ontvangen zij groepsonderwijs binnen het ziekenhuis. Een
vaste docent van het ROC Mondriaan begeleidt dit onderwijs, in samenwerking met de
praktijkopleiders van de betreffende afdelingen.
Door het studenten meerjarenplan is het aantal stagiaires toegenomen. Er zijn stageplaatsen
voor studenten van elk leerjaar en elk niveau (mbo/hbo) en er zijn nu ook reguliere
stageplaatsen op verschillende afdelingen beschikbaar. Voor eerstejaars stagiaires wordt met
verschillende afdelingen samengewerkt om via een carrouselstage een breed beeld van het
beroep te laten zien. Naast reguliere verpleegafdelingen en poliklinieken bieden nu ook het
Hotelteam, Dagcentrum Infusie Therapie en de Dagbehandeling stageplaatsen aan.

1

In een ZIC lopen meerdere studenten tegelijk stage. Zij zijn samen verantwoordelijk voor een
aantal
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Het aantal leerlingplekken is in het meerjarenplan vastgesteld op 21 en er zijn zes bovenformatieve eerste- en tweedejaars leerlingplekken beschikbaar voor werknemers elders uit het
huis. Aanvullend op het aantal verpleegkundigen dat reeds eerder aan het doorstroomtraject
van mbo-v naar hbo-v begon, is er een nieuwe groep verpleegkundigen gestart met het in
company doorstroomtraject verzorgd door Avans+.

Specialistische vervolgopleidingen
Door ontwikkelingen binnen het CZO is de audit voor het cluster moeder-kind, langdurige en
paramedische zorg voor onbekende tijd uitgesteld. Voor de opleiding Duale MBRT
Radiotherapeutisch laborant is een CZO-erkenningsaanvraag ingediend. Voor de opleiding
Oncologieverpleegkundige is een wijziging van leerroute aangevraagd. In 2020 verwachten we
hier de uitkomsten van.

Zorgprogramma 2020
In 2019 waren er twee afdelingen (15A, Interne Geneeskunde/Oncologie en 9A en B,
Longgeneeskunde) ontwikkeltuin voor Zorg2020 . Eind 2019 heeft afdeling 15A de
ontwikkeltuin afgesloten. Via deze twee ontwikkeltuin-afdelingen zijn in 2019 concepten getest
op het gebied van functiedifferentiatie en relationeel zorg verlenen. Dit leidde tot door de
stuurgroep gedragen en bekrachtigde uitgangspunten. Hierna zijn op basis van deze
uitgangspunten en diverse andere bronnen onder andere (concept) functiebeschrijvingen
opgesteld en extern gewogen.
We zijn intern met Denktanks gestart om onder andere een antwoord te vinden op de
organisatie van de patiëntenzorg binnen de gestelde ziekenhuisbrede uitgangspunten. Er
worden drie functiemixprofielen incl. kostenberaming en adviezen over huidige functies (onder
andere senior erpleegk ndige) ont ikkeld. Voor de standaard erpleegafdeling ijn scenario s
uitgewerkt en er is gekozen voor een 50/50 functiemix.
Met een fit-gap analyse via de Frenetti-scan is een beeld ontstaan van de Hagabrede gaps op
competentiegebied. Hiervoor is een algemeen scholingsplan ontwikkeld en is scholing op
meerdere gebieden gestart. De thema s binnen de e scholing aren onder andere
Verpleegkundig Leiderschap, Relationeel zorg verlenen en Evidence Based Practice (EBP).
Ook zijn intervisie en coaching ingezet. De scholingen zijn voornamelijk gevolgd door senior
verpleegkundigen en 11 verpleegkundigen vanuit de ontwikkeltuin-afdelingen. De scholing is
tussentijds ook geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Alle met elkaar bepaalde uitgangspunten, functiebeschrijvingen, zorgmodellen en dergelijken
zijn binnen de kaders en de eisen van de wet BIG II opgesteld. Omdat het wetsvoorstel wet BIG
II inmiddels van tafel is, is het effect dat we deze resultaten weer tegen het licht moeten
houden. Hoewel dit extra werk oplevert, geeft dit ook weer de mogelijkheid een systeem te
creëren dat nog beter is afgestemd op de behoeften van het HagaZiekenhuis. Omdat er nu
minder wettelijke kaders zijn en er geen beroepsdifferentiatie komt is het aan de werkgevers
richting te geven aan functiedifferentiatie. Deze concrete richting ontbrak sinds medio 2019 tot
heden op landelijk niveau maar ook voor het HagaZiekenhuis. Het gevolg hiervan is dat een
aantal voorgenomen in te zetten middelen niet ingezet zijn en de koers herzien dient te worden.
Ten tijde van evalueren is te zien dat, hoewel de manier van differentiatie landelijk en binnen
het ziekenhuis op veel weerstand stuitte, er wel ruimte is om het gesprek aan te gaan over
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berust op basisopleiding maar op basis van vaardigheden, ervaring en Eerder Verworven
Competenties (EVC s).
2020 staat daarmee in het teken van het gezamenlijk bepalen van de koers voor het
HagaZiekenhuis, het herijken van eerder gestelde uitgangspunten en verdere planvorming.

Ontwikkelingen in het LangeLand Ziekenhuis
De eerste helft van 2019 stond in het kader van het EPD en het in gebruik nemen van het
nieuwe roostersysteem. Alle (klassikale) scholingen waren daarop gericht. In de tweede helft
van het jaar zijn de scholingsactiviteiten, conform opleidingsplan en begroting uitgevoerd.

Leermanagementsysteem (LMS)
We voegen doorlopend nieuwe e-learning modules toe aan het LMS; erplichte thema s als
hygiëne en AVG zijn ziekenhuis breed geschoold en getoetst. In 2019 waren meer dan 300
modules op verschillende thema s beschikbaar oor de mede erkers.
In aanvulling op de modules zijn een aantal klassikale trainingen georganiseerd. Meestal in
blended vorm, zoals bijvoorbeeld klinisch redeneren en de werkbegeleiderscursus. Het
onderdeel bekwaamheden, waarin alle verplichte scholing geregistreerd staan, gericht op de
uitvoering van handelingen wordt inmiddels door alle afdelingen gebruikt. Het geeft een duidelijk
overzicht van de bekwaamheden op de verschillende niveaus.
In het najaar hebben we een inventarisatie gemaakt van alle gebruikte apparatuur. Deze
apparatuur is vervolgens gekoppeld aan modules en protocollen en beschikbaar gesteld voor
afdelingen en personeel wat hier mee werkt. Dit project wordt in 2020 afgerond, waardoor het
LangeLand een optimaal scholingsprogramma kan aanbieden.

Opleidingsfunctie
In 2019 zijn studenten opgeleid in de verschillende vakgebieden. De grootste groepen waren de
studenten verpleegkunde (mbo/hbo en BOL/BBL) en de stagiaires doktersassistent op de poli.
Voor de specialistische en de initiële opleidingen hebben in 2019 zes studenten hun diploma
gehaald. In totaal zijn in 2019 vijftien studenten gestart met hun opleiding op de verschillende
specialistische afdelingen.

Erkenningen
Het LangeLand heeft nieuwe CZO-erkenningen gekregen voor de opleiding
endoscopieverpleegkundige en recovery verpleegkundige. Een (her)erkenning is toegekend
aan de opleidingen radiodiagnostisch laborant, oncologieverpleegkundige, OK-assistent en
anesthesiemedewerker.
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8. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Maatschappelijk bewustzijn en een schoner milieu duurzame inzetbaarheid van mens en middelen

Ook in 2019 hebben we dagelijks gewerkt aan het verbeteren van de gezondheidszorg in de
huizen van de Reinier Haga Groep. Verbetering richt zich daarbij op het creëren van een
gezonde, veilige leefomgeving en zorg die betaalbaar blijft.
Er ontstaat in de ziekenhuizen een steeds groter bewustzijn over het belang van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is terug te zien in de zorg voor patiënten, de
(ver)bouw, het beheer en het gebruik van mensen en middelen. Er wordt geïnvesteerd in
medische technologie en innovaties om de zorg te verbeteren en dichtbij huis steeds verder
mogelijk te maken.

Afval = nieuwe grondstof
Elk ziekenhuis gaat op zijn eigen manier op een zo zorgvuldig mogelijk manier om met het
materiaal dat niet meer wordt gebruikt. Veel van wat we voorheen afval noemden wordt
inmiddels ook weer hergebruikt.
In het Haga draait een succesvolle pilot om stalen instrumentarium maximaal te reviseren in
plaats van weg te gooien. Tot wel 90% van de instrumenten kunnen worden gerepareerd.
Het Reinier de Graaf zamelt zijn defecte instrumenten in die vervolgens worden omgesmolten,
waarvan weer nieuwe instrumenten gemaakt worden.
Samen met leveranciers bekijken we kritisch naar mogelijkheden het verpakkingsmateriaal te
verminderen. Voorbeelden hiervan zijn gipsverpakkingen en medische instrumenten. Zonder in
te boeten op hygiëne en veiligheid, is het in veel gevallen mogelijk een deel van de verpakking
weg te laten.
In de ziekenhuizen maken we steeds meer gebruik van wegwerpmaterialen, omdat dit veiliger is
voor de patiënten dan werken met materialen die gereinigd worden. Specifiek voor Reinier de
Graaf wordt gezocht naar producten die vergistbaar zijn in de Pharmafilterinstallatie, zodat er
energie van overblijft.
Op landelijk niveau worden discussies gevoerd met afvalinzamelaars, die elk hun eigen regels
hebben opgesteld welke materialen op welke manier afgevoerd zouden moeten worden, los van
het LAP2 (Landelijk Afval Plan). Reinier de Graaf is hier actief bij betrokken.

Duurzame inkoop
Zorgservices XL streeft samen met de ziekenhuizen naar het steeds verder verduurzamen van
de gezamenlijke inkoop. Hierover vindt regelmatig afstemming plaats.

Gevaarlijke stoffen
De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) is in de ziekenhuizen geweest voor een
(onaangekondigde) controle. Na het aanleveren van aanvullende informatie of een (kleine)
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verbetering, is overal goedkeuring verkregen voor het voorbereiden en vervoer van gevaarlijke
stoffen in huis.
Regelmatig is onderling afstemming tussen de veiligheids- en milieucoördinatoren en de
inkooporganisatie ZXL over veilig aanleveren, omgaan met en vervoeren van gevaarlijke
stoffen. Om op een verantwoorde manier om te gaan met gevaarlijke stoffen, zijn in 2018
trainingen opgezet om medewerkers in de zorg onder andere uitleg te geven over gevaarlijke
stoffen en hoe te handelen bij een calamiteit met een gevaarlijke stof. De trainingen zijn verder
uitgebreid naar andere doelgroepen binnen het ziekenhuis. Vanuit het Reinier de Graaf zijn
deze trainingen in 2019 ook gegeven aan medewerkers van Combister en het LangeLand
Ziekenhuis.

Mobiliteit
Een groot deel van de CO2 uitstoot van ziekenhuizen komt voort uit de vervoersbewegingen van
medewerkers, patiënten/bezoekers en het eigen wagenpark. Daarnaast is nog steeds sprake
van een (grote) parkeerdruk bij alle drie de ziekenhuizen. We stimuleren op verschillende
manieren medewerkers op een andere manier dan met de auto naar het werk te komen. Het
HagaZiekenhuis deed onder andere een proef met gratis openbaar vervoer.
Door het anders organiseren van de zorg is het aantal vervoersbewegingen ook terug te
dringen. Een van de cardiologen uit het Reinier de Graaf is in 2018 al gestart met het bezoeken
van een deel van zijn patiënten in het verpleeghuis, waardoor zij niet individueel naar het
ziekenhuis hoeven te komen. Dit gebeurt ook steeds meer door verpleegkundigen die op
huisbezoek gaan bij patiënten. Ook teleconsulting en het bezoeken van zwangeren thuis voor
controles komt vaker voor. Daarnaast is er een uitbreiding op het aantal beeldschermen om
spreekuren via beeldbellen te doen.
In 2019 kon een groot deel van de medewerkers niet parkeren op het terrein van het
LangeLand Ziekenhuis als gevolg van de bouw van een Orthopedisch Centrum en een
parkeergarage. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer werden op verschillende
manieren gestimuleerd. Met het opleveren van de parkeergarage eind 2019 werd ook het
parkeerbeleid herzien. De stimuleringsmaatregelen voor medewerkers om met de fiets of
openbaar vervoer te komen, blijven hierin bestaan.
Daarnaast breidde het LangeLand Ziekenhuis de communicatie app Beter Dichtbij uit. Deze app
maakt laagdrempelige communicatie tussen patiënten en zorgverleners mogelijk en vermindert
het aantal vervoersbewegingen van patiënten naar ons ziekenhuis.

Inclusief ondernemen
Er komt steeds meer oog voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de
ziekenhuizen. In samenwerking met voornamelijk gemeenten, maar ook andere partijen,
worden mooie initiatieven ondernomen om mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt ruimte
te bieden. Dit gebeurt meestal in de vorm van stages en begeleiding.

Vitaliteit
Er is veel aandacht voor de vitaliteit van medewerkers van de Reinier Haga Groep. Onder de
titel HagaBeweegt wordt regelmatig door het jaar heen aandacht gevraagd voor duurzame
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Reinier de Graaf kent al een aantal jaren de beweegweek, waarin iedereen bewust wordt
gemaakt hoe belangrijk bewegen is. Er doen steeds meer mensen aan mee. In het LangeLand
Ziekenhuis wordt met regelmaat activiteiten zoals workshops aangeboden gericht op de vitaliteit
van de medewerkers.

Ziekenhuis specifiek
Reinier de Graaf
Afval = grondstof
Er is een aantal e tra Tonto s geplaatst in het iekenh is, odat nog meer materiaal ia het riool
wordt afgevoerd.
Het vaste residu uit de Pharmafilterinstallatie bevat allerlei grondstoffen. Inmiddels heeft
Pharmafilter met een partij een van de grondstoffen eruit weten te halen om hiervan een nieuw
plastic te maken. Dit nie e materiaal is geschikt om Olla s (po s) an te maken. Er ordt nog
verder onderzoek gedaan naar dit materiaal. Ook aan het scheidingsproces om andere
materialen te kunnen hergebruiken wordt gewerkt.
Het omzetten van metalen instrumenten naar een kunststof variant is getest en goedgekeurd
door een groep medisch specialisten in Reinier de Graaf. Het daadwerkelijk opnemen in het
assortiment heeft nog een aantal uitdagingen.

Mobiliteit
Onder leiding van een extern bureau heeft een projectteam met interne medewerkers een
mobiliteitsplan ontwikkeld. Dit plan moet nog worden goedgekeurd. Omdat in ieder geval meer
medewerkers op de fiets gaan komen, heeft de projectgroep geadviseerd al wel te starten met
uitbreiden (via herinrichting) van het huidige aantal fietsplekken in de stalling. Deze aanpassing
is goedgekeurd. Medio 2020 start de herinrichting met innovatieve fietsenrekken, waardoor er
649 plekken zullen zijn, 49 meer dan nu.

Inclusief ondernemen
Naast de pilot van werkervaringsplekken voor ex-GGZ-patiënten, zijn er ook mogelijkheden
ontstaan om statushouders de kans te bieden mee te lopen in het ziekenhuis. Zo kunnen zij
ontdekken hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt en een netwerk opbouwen om mogelijk
in Nederland aan de slag te kunnen gaan.
Ook is eind 2019 een actieplan opgezet in samenwerking met Jinq om in 2020 de scholieren in
achterstandswijken van groep 7 basisschool t/m klas 3 vmbo te helpen aan een juiste
beroepske e. Hierbij moet gedacht orden aan leren solliciteren en kennis maken met
diverse functies in het ziekenhuis.

CO2-reductie
Naast het mobiliteitsplan om CO2 uitstoot te verminderen is ook het gebouw. Uit een nieuwe
benchmark is gebleken dat Reinier de Graaf een van de meest energiezuinige gebouwen heeft.
Om de uitstoot nog verder te verlagen, bekijken we nu de mogelijkheid of we installaties die nog
op gas werken kunnen vervangen door elektrisch aangedreven installaties.
Ook is in 2019 een haalbaarheidsstudie gestart voor het aanbrengen van zonnepanelen op het
dak van het ziekenhuis. Indien de studie een positief resultaat oplevert is het idee om via
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deelstroom Delft, een coöperatie opgericht door vrijwilligers, de zonnepanelen te verhuren aan
medewerkers van Reinier de Graaf en de bewoners rondom het ziekenhuis.

Groen en gezondheid
In oktober as het congres groen en ge ondheid een groot s cces. Doel as met name
zorgverleners bewust te maken van de effecten van natuur op de gezondheid, maar ook van de
effecten die medicijngebruik heeft op het ecosysteem.
Er zijn verschillende initiatieven die helpen om de gezondheid van de mens te verbeteren. Deze
initiatieven zullen verder uitgewerkt worden in 2020.

Medicijnen in water
Het probleem van medicijnen in water wordt steeds groter. Er zijn landelijk meerdere initiatieven
(vaak vanuit ministeries geïnitieerd) die zich met verschillende facetten rondom de aanpak van
de problematiek inzetten. Reinier de Graaf levert een actieve bijdrage aan verschillende
werkgroepen voor het bedenken en uitvoeren van oplossingen.

HagaZiekenhuis
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het GreenTeam, een team enthousiaste medewerkers met een passie voor duurzaamheid,
heeft het afgelopen jaar een aantal initiatieven ontwikkeld om duurzaamheid binnen de
zorgorganisatie te versnellen. Zo is dit jaar een bijenvolk geadopteerd op een naastgelegen
buurtboerderij. Naast de verkoop aan medewerkers van de honingopbrengst, wordt daarmee
ook de biodiversiteit op de buitenterreinen van Haga, optimaal gebruikt.
Regelmatig organiseert JongHaga een Let s go Green l nch. Hierin krijgen medewerkers
informatie over bereikte resultaten en door externe sprekers gestimuleerd om nieuwe
initiatieven te ontplooien. Het vermijden van plastic en het reduceren van energie- en
waterverbruik zijn daarbij de geformuleerde speerpunten.

CO2-reductie
De energiestromen binnen het ziekenhuis worden steeds verder geoptimaliseerd. Dit heeft ertoe
geleid dat het elektriciteits- en gas verbruik met meer dan vijf procent is gedaald in 2019. Ook
wordt de duurzame warmte en koude uit de bodem beter ingezet voor het verminderen van de
CO2-footprint.
In een pilot van NVZ met vier andere ziekenhuizen is gestart met het opstellen van de
routekaart naar een CO2-neutraal ziekenhuis. Dit heeft veel inzicht opgeleverd in de eigen
organisatie om de komende jaren mee aan de slag te gaan.
Afgelopen jaar is in het Haga de behoefte van medewerkers en bezoekers onderzocht over
mobiliteit: een complexe uitdaging om uitgaande van een krappe arbeidsmarkt het optimum te
vinden tussen faciliteren van voorzieningen en het verduurzamen van de mobiliteit.

Groen en gezondheid
In 2019 opende de Beleeftuin, een veilige, gezonde en duurzame revalidatieplek in de open
lucht. Hier worden patiënten onbewust gestimuleerd meer te bewegen in een natuurlijke
omgeving. Daarnaast biedt de tuin vanuit het ziekenhuis een prettige, groene omgeving als
uitzicht.
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De ontwikkelingen in de omgeving van het ziekenhuis, de binnenstedelijke ontwikkeling van
appartementen en woningen voor de hoofdingang van het ziekenhuis, vragen aandacht voor de
veiligheid van tijdelijke situaties, de duurzaamheid van de toekomstige situatie en de
bereikbaarheid van het ziekenhuis.

LangeLand Ziekenhuis
We hebben verdere uitvoering gegeven aan besparingsmaatregelen voor energie en kosten uit
de energieaudit uit 2015. In 2020 doen we opnieuw een energieaudit en maken we een plan
van aanpak voor opvolging van de maatregelen.
Medewerkers binnen een straal van 5 km zijn gevraagd niet meer met de auto te komen.
Voor het aankomende verslagjaar wordt het beleid rondom medewerkers binnen een straal van
5 km voortgezet en wordt een nieuw voedingsconcept ingevoerd wat zal leiden tot minder afval.
De zorgorganisatie voert een actief beleid op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit zal
onverkort in 2020 worden voortgezet. Er zijn ziekenhuisbreed nieuwe koffieautomaten geplaatst
waarin melk en wordt toegevoegd. Dit levert een (duurzame) besparing op aan losse artikelen
(theezakjes, lepeltjes, suiker, melkpoeder).

Doorkijk naar 2020
Afval = grondstof
Reinier zal zich in 2020 vooral richten op de ontwikkeling van vergisbare instrumenten en op het
proces voor daadwerkelijke invoering van al bestaande en door specialisten van Reinier
goedgekeurde kunststof instrumenten.
Er komen steeds meer materialen op de markt die gemaakt zijn van bijvoorbeeld zetmeel,
afkomstig van aardappelverwerkingsfabrieken. Dit zetmeel werd niet gebruikt voor andere
doeleinden, maar nu worden er producten als celstofmatjes van vervaardigd, die na gebruik in
de Pharmafilterinstallatie worden omgezet in energie. In 2020 doen we verschillende testen met
de eindgebruikers om bij positief resultaat definitief in het assortiment op te nemen.
Binnen Haga zetten we in op het verder uitrollen van het inzamelen van metalen disposables en
de mogelijkheden voor het verder reduceren van plastic afval.

Gevaarlijke stoffen
De training voor medewerkers in Reinier gaan we met een plan borgen, zodat mensen jaarlijks
getraind zullen worden.

Mobiliteit
De mobiliteit van de medewerkers geldt voor de drie ziekenhuizen nog steeds als belangrijk
speerpunt voor 2020. Een krappe arbeidsmarkt, maar ook de vraag naar verduurzamen van de
eigen organisatie, vragen om een nauwgezette aanpak van dit probleem. Na goedkeuring van
het mobiliteitsplan zal hier binnen Reinier invulling aan worden gegeven. Binnen Haga wordt in
overleg met alle betrokkenen het mobiliteitsplan verder uitgewerkt.
Het LangeLand Ziekenhuis wil de beweging naar alternatief vervoer van en naar werk, die is
ingezet in 2019, verder doorzetten in 2020. Medewerkers worden gestimuleerd te (blijven)
reizen met openbaar vervoer of fiets, ook nu het aantal parkeerplaatsen als gevolg van de
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CO2-reductie
Verdergaande energiebesparing en het opstellen van de routekaart naar CO 2-neutraal staan op
de agenda voor 2020 voor Haga en LangeLand. Dit wordt voornamelijk ingegeven door de
veranderende wet- en regelgeving op dit gebied, volgend uit het Klimaatakkoord.
Energiemanagement en - beheer wordt in de organisatie van het Haga verder verankerd, met
als doel verdergaande energiebesparing te behalen en de energietransitie in te zetten.
Het LangeLand Ziekenhuis gaat in 2020 verder aan de slag met het besparen op energie en
kosten. Doel is een reductie van CO2-uitstoot van 49% in 2030. Om vast te stellen welke
maatregelen nodig zijn voor een extra reductie van 49% in 2030 gaat het ziekenhuis een
nieuwe energieaudit doen.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Reinier Haga Groep Bestuursverslag 2019

Pagina 51 van 62

9. Management van risico’s en onzekerheden
De raad van bestuur wil dat RHG voldoet aan de normen die aan haar als ziekenhuis gesteld
kunnen worden aan haar Governance, Risk & Compliance aanpak.
Het raamwerk voor het RHG-risicomanagement omvat de hieronder aangegeven onderdelen.
Toepassing van het raamwerk moet zorgen voor een verhoging van het risicobewustzijn binnen
de drie ziekenhuizen.

Organisatie en uitvoering van risicomanagement in RHG
De basis voor ons risicomanagement ligt in de risicodomeinen volgens het Integraal
risicomanagement (IRM-model). Deze domeinen zijn:
1. Governance
2. Financiën
3. Patiënt
4. Arbeid
5. Apparatuur
6. Gebouwen
7. ICT
8. Imago
Vanuit de verschillende risicodomeinen worden
groepsbrede risico’s periodiek geïnventariseerd en
geclassificeerd door de raad van bestuur.
Vervolgens wordt de risicostrategie bepaald. Waar
nodig wordt door de raad van bestuur aan de
domeineigenaren gevraagd beheersmaatregelen
IRM-model
op groepsniveau of per individueel huis op te stellen.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen preventieve- en schade beperkende
beheersmaatregelen. Gedurende het jaar worden door de domeineigenaren presentaties
gegeven aan de raad van bestuur. Doel hiervan is de raad van bestuur te informeren
over de
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mate van “control” op de verschillende risico’s binnen het betreffende risicodomein. Ook wordt
voor de grootste risico’s ingezoomd op de reeds geïmplementeerde en nog uitstaande
beheersmaatregelen. Door deze periodieke en systematische validatie van de belangrijkste
risico’s en de beheersmaatregelen door de raad van bestuur, kunnen we het risicoprofiel van
RHG continu aanpassen aan de actuele situatie.
Vanuit IRM volgt ook een verdere verdieping van de risico’s en een model voor de vastlegging
van de beheersing. Hierin zijn de geborgde kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem, in
combinatie met een gezonde bedrijfsvoering, belangrijke componenten in de aanpak en
optimalisatie van (organiserende) systemen. Het uitvoeren van prospectieve risicoinventarisaties (PRI’s) en een systeem van Veilig Incident Melden (VIM) zijn hiervan belangrijke
pilaren.

(Norm)kaders
Binnen onze drie ziekenhuizen zijn verschillende kaderstellende normen en processen die
bepalend kunnen zijn voor het RHG-risicoprofiel. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• Q-mentum Global en NEN-EN 15224 als toetsingskader voor ons kwaliteits- en
veiligheidsmanagementsysteem.
• De planning & control cyclus: van kaderbrief naar bestuurlijke rapportages. Met vanaf 2019
groepsbrede maandelijkse kerngegevens (rapportages) voor de raad van
bestuur/groepsraad waarin een vertaling van de risico’s is opgenomen naar kwantitatieve
en kwalitatieve kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s).
• Treasury-beleid en management.

Risico’s en beheersmaatregelen 2019
Op basis van de ontwikkelingen in RHG heeft de raad van bestuur/groepsraad voor 2019
onderstaande risico’s geïnventariseerd en geclassificeerd. Vervolgens zijn beheersmaatregelen
opgesteld, of indien deze al geïmplementeerd waren, gecheckt op effectiviteit. Hierna heeft er
voor een aantal risico’s een risico-evaluatie plaatsgevonden.
Operationele risico’s
Onvolledige en/of ontbrekende
overdracht van
(patiënt)informatie tussen de
individuele zorgverleners, de
afdelingen en de keten
Medicatiefouten

Verminderde inzetbaarheid van
personeel
Te hoge/ongewenste uitstroom
van medewerkers

Onze beheersingsmaatregelen
• Training & opleiding
• Richtlijnen en procedures voor de uitvoer van
gestandaardiseerde en eenduidige overdracht intern
en extern (in de keten).
• Gebruik van gestandaardiseerde checklists, zoals
SBAR
• Protocollen en richtlijnen
• Training & opleiding
• Medicatieverificatie bij opname en ontslag
• Medicatiebewaking
• Dubbelcheck
• Elektronisch voorschrijven
• Inzetbaarheid van slimme technologie, zoals MedEye
• Actief preventiebeleid ziekteverzuim
• Verhogen van vitaliteit van de medewerkers
• Strategisch personeelsbeleid, gericht op
duurzaamheid en vitaliteit
• Onboarding
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Onvoldoende voorbereid op
een bekostiging die lager is dan
de zorgvraag

•
•
•

Onvoldoende kostenbeheersing

•
•

Portefeuille review en prioriteiten stellen in het
zorgaanbod
Meerjarenafspraken met aanneemsommen om zo
het risico van een “productieprikkel” te verminderen
Sturing in elk van de ziekenhuizen op de verbinding
tussen de zorgcontracten, de volumes in de
dienstverlening en de kostenbegroting van de
afdelingen
Sturing op maandelijkse basis op de volume en
kostenontwikkeling
Programma om de doelmatigheid in de zorg te
verhogen incl. capaciteitsmanagement

Onvoldoende eenheid in visie
en beleid

•

Wekelijkse afstemming en overleg in de raad van
bestuur/groepsraad en frequent overleg met
medische staven en de overleggremia

Onvoldoende bestuurlijke
voortgang in het ontwikkelen
van multidisciplinaire ziekteoverschrijdende zorgpaden

•

Directe aandacht voor de voortgang in de raad van
bestuur/groepsraad
Versterken van samenwerking en
projectmanagement
Verandermanagement inrichten
Communicatiestrategie
Communicatie (crisis)plan
Webmonitoring
RHG-privacyreglement
Bewustwording (nieuw) personeel
Privacy impact assessments
RHG brede afstemming

Negatieve berichtgeving op web
en sociale media
Cyberrisico en privacy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naast bovenstaande risico’s zijn er ook thema’s die continu aandacht vragen om te voorkomen
dat de zaken niet lopen zoals we wensen. Daaronder vallen bijvoorbeeld: financiering/liquiditeit,
fiscale zaken, cultuur- en voorbeeldgedrag en het risico van fraude en onregelmatigheden.

Het risicoprofiel van RHG: gematigd
Potentiële risico’s binnen RHG variëren van calamiteiten in de zorgverlening en issues op
privacy-gebied tot financiële stabiliteit. Individuele risico’s binnen de RHG-huizen zullen niet
snel een bedreiging voor de continuïteit van de groep vormen. Door de reeds
geïmplementeerde beheersmaatregelen en de mate van control op de nog onderhanden zijnde
risico’s, kan het risicoprofiel van de groep geclassificeerd worden als “gematigd”, hetgeen in de
volgende paragraaf kort wordt toegelicht

Toelichting op enkele belangrijke risico’s en onzekerheden
Risicogebied: onvoldoende gekwalificeerd personeel
De afgelopen jaren kenmerken zich door een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, vooral
voor gespecialiseerd personeel. Het risico bestaat dat zij door de (ervaren) werkdruk
arbeidsongeschikt raken of ervoor kiezen ergens ander te gaan werken. Het inhuren van extern
personeel (zzp’ers of uitzendkrachten) brengt extra kosten met zich mee en het risico dat zij
onvoldoende bekend zijn met de geldende procedures en processen. In de Onderwijs
en
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opleidingsregio (OOR) maken we afspraken om de opleidingscapaciteit voor deze groepen te
optimaliseren. Dat levert een deel van de risicobeheersing. Op de Spoedeisende Hulpen zien
we daarvan al resultaat.

Risicogebied: cyberrisico en privacy
Toenemende digitalisering en inzet van nieuwe technologieën dragen significant bij aan het
risico van cybercrime en privacy-schending. De toezichthouders wordt steeds kritischer over de
hoeveelheden persoonsgegevens die worden verzameld. En de manier waarop deze data
wordt beschermd. We treffen hiervoor de nodige maatregelen en blijven actief bezig met de
maatregelen om te voldoen aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook
zijn verschillende organisatieonderdelen bezig met de stap om NEN7510 te certificeren.
Wat bestuurlijke maatregelen betreft, heeft RHG duidelijke keuzes gemaakt. Nadat in 2018 een
RHG-breed (model) Privacyreglement is geïmplementeerd, is het afgelopen jaar in ieder huis
een Privacy Officer (PO) aangesteld om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die onder
andere de AVG stelt. Het afgelopen jaar heeft, naast het opzetten van een structuur waarin de
samenwerking tussen ISO, FG en PO optimaal verloopt, onder andere in het teken gestaan van
het continu creëren van bewustwording van medewerkers om zorgvuldig met gegevens, privacy
en systemen om te gaan. Zo is er aandacht voor privacy en informatiebeveiliging tijdens de
introductiebijeenkomst van nieuwe medewerkers, een verplichte e-learning voor alle
medewerkers en het deelnemen aan de landelijke ZorgZeker-campagne.

IT-beheersingsmaatregelen EPD/ZIS
Om het beheersen van de adequate zorgregistratie met HiX en ValueCare mogelijk te maken, is
het op orde hebben van de algemene IT-beheersmaatregelen rondom HiX en ValueCare van
essentieel belang. Deze onderwerpen worden jaarlijks getoetst door de accountant tijdens de
IT-audit in het kader van de jaarrekeningcontrole.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht 18 september 2019 het
HagaZiekenhuis. Het onderwerp van het bezoek was de inzet van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) in de zorg. De inspectie toetste of het ziekenhuis bij het gebruik
van e-health zorgt voor de nodige voorwaarden voor goede en veilige zorg, die volgen uit
wetten, (veld)normen en richtlijnen op dit gebied.
In de rapportage van de IGJ is opgenomen dat er een onafhankelijke audit op de NEN7510
noodzakelijk is en voor eind januari 2020 uitgevoerd moest zijn. Bij kritische tekortkomingen
dient er ook voor deze deadline een verbeterplan zijn opgesteld waarbij de kritische
tekortkomingen voor juli 2020 zijn opgelost. Er zijn bij het HagaZiekenhuis geen kritische
tekortkomingen aangetroffen. In het definitieve rapport van de IGJ is het vertrouwen
uitgesproken over de wijze waarop e-health wordt ingezet en over het niveau van
informatiebeveiliging en privacy binnen het HagaZiekenhuis. Het HagaZiekenhuis zal naar
verwachting in juni 2020 gecertificeerd zijn op de NEN7510.

Zorgcontractering & productieafspraken
Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. In de praktijk worden bepaalde afspraken
met verzekeraars in het volume juist overschreden en bepaalde andere afspraken
onderschreden. Het is zaak de realisatie van de productieafspraken goed te monitoren zodat
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tijdig kan worden bijgestuurd wanneer zich een afwijking voordoet in positieve of in negatieve
zin.

Onvoldoende eenheid in visie en beleid
Binnen RHG is eind 2019 een discussie gestart over ontvlechting. Dit leidde tot een onderzoek
hiernaar. De raad van bestuur is zich ervan bewust dat een dergelijk proces ook risico’s met
zich mee kan brengen, in het bijzonder op die gebieden waar intensief wordt samengewerkt
tussen de ziekenhuizen. Om deze risico’s te ondervangen worden er regelmatig risicoanalyses
gemaakt op de onderlinge samenwerkingsverbanden (het Reinier Haga Orthopedisch Centrum,
het Reinier Haga Prostaatkankercentrum en het Hartcentrum). Ook is het overleg tussen de
raad van bestuur en de medische staven met het oog hierop geïntensiveerd.

Corona (COVID-19)
De recente coronacrisis heeft de kwetsbaarheid en smalle basis bij gespecialiseerd ICpersoneel duidelijk gemaakt. Het risico bestaat dat de door de druk op personeel (langdurige)
uitval en toenemende uitstroom tot gevolg heeft.
Afhankelijk van de duur van de coronacrisis zal een grotere achterstand ontstaan in de reguliere
patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Op het moment dat het virus landelijk onder controle is,
is een inschatting te maken van de totale achterstand en de wijze waarop dit kan worden
ingelopen. Op dit moment is nog geen reële inschatting te maken van de extra kosten en het
effect op de opbrengsten. Wel hebben de zorgverzekeraars en het ministerie toegezegd de
ziekenhuizen te ondersteunen in de zorgverlening en in financieel opzicht.
Operationele risico’s
Extra uitval non-COVIDproductie door benodigde ICcapaciteit voor COVID
Extra toeloop COVID-patiënten
na eerste piekperiode in april,
door versoepeling landelijke
maatregelen
Negatieve resultaten door
kosten of wegval productie, in
relatie tot corona

Onze beheersingsmaatregelen
• Aansluiten bij landelijk en regionaal beleid

•
•
•

Aansluiten bij landelijk en regionaal beleid
Harmonicamodel invoeren
Extra personeel opleiden

•
•

Bewaken landelijke compensatiemaatregelen
Intern bewaken van afwijkingen ten opzichte van
landelijke berichten en sturen op vergelijkbare
uitkomsten
Extra aandacht en ondersteuning personeel
Werkdruk personeel betrekken bij opstart non-COVID
zorg.
Aangezien deze crisis nog actueel is

Uitval personeel door
toegenomen werkdruk

•
•

Vervolg

•
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10. Governance
De stichting Reinier Haga Groep heeft een gezamenlijke raad van bestuur en een raad van
toezicht. De raad van bestuur van de Reinier Haga Groep is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en uitvoering van het ziekenhuisbeleid en de sturing en inrichting van de
ziekenhuisorganisaties van het HagaZiekenhuis, het Reinier de Graaf ziekenhuis en het
LangeLand Ziekenhuis. Elke bestuurder is daarnaast verantwoordelijk voor zijn eigen
portefeuillegebieden.
De raad van bestuur bestond in 2019 uit vijf leden: de voorzitter, de cfo en de directievoorzitters
van de drie ziekenhuizen in de groep. De directievoorzitters hebben elk een collega-directeur.
Binnen de directies van HagaZiekenhuis en LangeLand zijn deze collega-directeur parttime
bestuurder en praktiseert hij of zij deels als medisch specialist. Bij Reinier de Graaf praktiseert
de directievoorzitter deels als medisch specialist. Doel hiervan is de verbinding tussen directie
en medische staf optimaal tot stand te brengen.
De raad van bestuur vormt samen met de directieleden van de drie ziekenhuizen de
Groepsraad van de Reinier Haga Groep. In beginsel vergadert de raad van bestuur uitsluitend
in groepsraadverband. Hierdoor komen de gezamenlijke doelen maar ook de onderwerpen met
een ziekenhuis overstijgend karakter voldoende aan bod en ontstaat breed draagvlak voor
besluiten en strategie vanuit de groepsraad van de Reinier Haga Groep.
Met het oog op goed bestuur en goed toezicht hanteert de stichting Reinier Haga Groep de
landelijk geldende Governancecode Zorg. De Governancecode heeft zijn vertaling gekregen in
de statuten en reglementen voor de raad van toezicht en raad van bestuur van de Reinier Haga
Groep. De statuten van de drie ziekenhuisstichtingen zijn uniform. De ziekenhuizen kennen elk
ook een directiereglement.
Van de raad van toezicht was 40 procent vrouw. Van de raad van bestuur was 40 procent
vrouw en van de groepsraad 37,5 procent.

Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de
algemene gang van zaken binnen de aan de groep verbonden ziekenhuizen en andere
rechtspersonen. Ook benoemt zij de leden van de raad van bestuur.
De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn vastgelegd in de statuten en het
reglement raad van toezicht. De bezoldiging van de leden staat vermeld in de jaarrekening en
de hoogte van de bezoldiging valt binnen de kaders die gesteld zijn in de WNT.

Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit onafhankelijke leden, met diversiteit in leeftijd, geslacht en
deskundigheidsgebieden. In de selectieprocedure voor een lid van de raad van toezicht worden
hoofd- en/of nevenfuncties betrokken bij de beoordeling van de onafhankelijkheid. Als er tijdens
de zittingsperiode nieuwe hoofd- en/of nevenfuncties ontstaan, dienen deze vóór aanvaarding
binnen de raad van toezicht vergadering besproken te worden. Het aantal nevenfuncties van de
individuele leden raad van toezicht valt binnen de gehanteerde norm waardoor men de functie
als lid raad van toezicht van de Reinier Haga Groep goed kan uitvoeren.
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Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan voor één
termijn herbenoemd worden. De raad heeft een rooster van (her)benoeming en aftreden
vastgesteld waardoor gefaseerde in- en uittreding is voorzien.
De raad van toezicht van de stichting Reinier Haga Groep werd in 2019 gevormd door:
A.J.M. Loogman RA, lid
drs. E.B. Mulder, voorzitter
drs. W. Oosterom, lid
prof. dr. M.B. Vroom, lid
mr. T.E.M. Wekking, vicevoorzitter
De heer Mulder is in 2020 afgetreden omdat zijn maximale zittingstermijn was bereikt. De heer
Oosterom en mevrouw Wekking zullen de raad van toezicht aan het einde van dit jaar verlaten
vanwege het bereiken van hun maximale termijn. De raad van toezicht is versterkt met twee
nieuwe leden en bestaat daarmee uit zes leden. Mrs. Drs. D.M.J.J. Monissen is sinds 1 april
2020 de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Dr. F.P. Hohmann is per 1 januari 2020
toegetreden als lid. Zij is benoemd op bindende voordracht van de gezamenlijke cliëntenraden.
Hiermee werd tevens opvolging gegeven aan opmerkingen van de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd over de governance.
Andere aandachtspunten betroffen onder meer het vormgeven van een conflictregeling tussen
raad van toezicht en raad van bestuur en de permanente scholing van de leden van de raad
van toezicht. Deze conflictregeling is er inmiddels. Ook heeft de raad van toezicht haar eigen
functioneren geëvalueerd onder begeleiding van een externe.

Overleggen raad van toezicht
De raad van toezicht komt in beginsel om de maand bijeen. Zij vergadert in aanwezigheid van
de raad van bestuur en heeft daarnaast eigen (voor)vergaderingen. In 2019 vergaderde de raad
van toezicht tien keer. De extra vergaderingen vonden plaats in het kader van het traject
Toekomst RHG . Aan ankelijk stond dit in het teken van het onderzoek naar een juridische
fusie, daarna in het teken van het nu lopende onderzoek naar ontvlechting. Ook naar aanleiding
van het opzeggen van het vertrouwen in de raad van toezicht door het medisch stafbestuur van
Reinier de Graaf hebben extra vergaderingen plaatsgevonden.
De raad van toezicht voert op reguliere basis gesprekken met de medezeggenschapsorganen.
Ieder jaar wordt aandacht besteed aan scholing van de leden waarbij aandacht wordt besteed
aan strategische thema s. Daarnaast is regelmatig overleg tussen de voorzitter van de raad van
toezicht en de voorzitter van de raad van bestuur.

Commissies raad van toezicht
De raad van toezicht kent drie reguliere commissies: de financiële auditcommissie, de
commissie kwaliteit & (patiënt)veiligheid en de remuneratiecommissie. Bij deze
commissievergaderingen zijn de betreffende portefeuillehouders vanuit de raad van bestuur
aanwezig. In 2020 is tevens een ad hoc commissie ontvlechting opgericht die toeziet op de
snelheid en zorgvuldigheid van de besluitvorming in dit proces. Deze commissie vergadert in
aanwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur.
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Ieder kwartaal informeert de raad van bestuur de raad van toezicht via een bestuursrapportage.
Hierin staat informatie over de voortgang van samenwerkingsprojecten binnen de groep, over
kwaliteitsonderwerpen en de financiële stand van zaken, naast HR-thema s, bo acti iteiten
enzovoort. Kwaliteit en financiën komen daarnaast nog diepgaand aan de orde binnen de
auditcommissies kwaliteit respectievelijk financiën van de raad van toezicht.

Bezoldiging
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is opgenomen in de jaarrekening van de
Reinier Haga Groep. Bij de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht worden de WNTnorm van vijftien procent van de geldende WNT-norm voor voorzitter en tien procent voor de
overige leden gehanteerd. De raad van toezicht ziet geen reden om hiervan naar beneden af te
wijken gezien de omvang en complexiteit van de Reinier Haga Groep, als een groep van drie
ziekenhuizen.

Raad van bestuur
De raad van bestuur is gezamenlijk eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering
hiervan binnen de ziekenhuizen, met inachtneming van de taak en verantwoordelijkheid van de
ziekenhuisdirecties. Elke bestuurder is daarnaast verantwoordelijk voor zijn eigen
portefeuillegebieden.
De raad van bestuur van de Reinier Haga Groep bestond in 2019 uit:
drs. E. Booden, lid raad van bestuur, tevens directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis
prof. dr. C.G.J.M. Hilders, lid raad van bestuur, tevens directievoorzitter Reinier de Graaf
ziekenhuis
drs. M.J. van Rijn, voorzitter
drs. C.H.G.M. van de Wiel, MMC, lid raad van bestuur, tevens directievoorzitter
HagaZiekenhuis
drs. H.H.H. Wieleman RA, lid raad van bestuur, cfo.
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De groepsraad in 2019

De leden van de groepsraad in 2019 met van links naar rechts: H.H.H. Wieleman, E. Booden, H.K. Ronday, L. Levert,
C.H.G.M. van de Wiel, M.J. van Rijn, C.G.J.M. Hilders en S.W.J. Kroese.

De groepsraad is het overlegorgaan waarin de leden van de raad van bestuur en de (overige)
leden van de ziekenhuisdirecties gezamenlijk onderwerpen bespreken die de Reinier Haga
Groep betreffen. Besluitvorming gebeurt binnen deze vergadering – formeel gezien – door de
(daarvan deel uitmakende) raad van bestuur. In de praktijk gebeurt besluitvorming op basis van
consensus.
De groepsraad bestaat, naast de hierboven genoemde leden van de raad van bestuur, uit:
• drs. S.W.J. Kroese, directeur bedrijfsvoering Reinier de Graaf ziekenhuis (tot 30 april 2020)
• drs. L. Levert, directeur medische zaken LangeLand Ziekenhuis
• dr. H.K. Ronday, directeur medische zaken HagaZiekenhuis.
Mogelijke belangenverstrengeling vanuit (neven)functies wordt voorkomen doordat de leden
raad van bestuur en de directies voor iedere nevenactiviteit toestemming dienen te krijgen van
de raad van toezicht resp. raad van bestuur. Voor alle huidige nevenfuncties of werkzaamheden is deze toestemming verkregen.
De honorering en vertrekregeling van de leden van de raad van bestuur is in overeenstemming
met de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) op
moment van indiensttreding en worden door de raad van toezicht bewaakt. De bezoldiging van
de leden staat vermeld in de jaarrekening en de hoogte van de bezoldiging valt binnen de
kaders die gesteld zijn in de WNT.

Besproken onderwerpen raad van bestuur en raad van toezicht 2019
De rode draad in de vergaderingen van raad van bestuur en raad van toezicht waren de
gesprekken over de toekomst van RHG. Deze zijn gestart vanuit het besef dat de huidige
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bestuurlijke fusie weliswaar tot enkele mooie resultaten heeft geleid (zoals het Orthopedisch
Centrum, het Prostaatkankercentrum en het Hartcentrum) maar desondanks minder oplevert
dan werd gehoopt en verwacht.
Begin 2019 leidde dit tot de start van een onderzoek naar de voor- en nadelen van een
juridische fusie. Na rijp beraad is besloten het fusieproces stop te zetten, een ontvlechting te
onderzoeken en samenwerking als onafhankelijke ziekenhuizen na te streven.
Dit onderzoek loopt nog en moet in de zomer van 2020 tot een voornemen tot besluit leiden. De
coronacrisis brengt mogelijk vertraging in deze planning aan.
Andere onderwerpen die dit jaar in RHG-verband zijn besproken zijn onder meer:
§ Het toewerken naar de opening van het Orthopedisch Centrum in Zoetermeer;
§ De ontwikkeling van de parkeergarage in het Zoetermeer;
§ De toekomst van LabWest;
§ Financiële stukken waaronder de jaarrekeningen van de drie ziekenhuizen;
§ De zorgverkoop aan zorgverzekeraars bij met name LangeLand en Reinier de Graaf;
§ De voortgang en doorontwikkeling van het prostaatkankercentrum;
§ Risicomanagement;
§ De transitie naar meer samenwerking in de regio;
§ Privacy in relatie tot de AVG;
§ De organisatie van CVA-zorg;
§ Kwaliteit en veiligheid van zorg.

Traject Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Het opzeggen van het vertrouwen in de raad van toezicht door het medisch stafbestuur in
Reinier de Graaf leidde in december 2019 tot een brief van de IGJ. In deze brief werd verzocht
te verklaren of er sprake was van gevaar voor de veiligheid van zorg. Medische staven en raad
van bestuur hebben verklaard dat hiervan geen sprake is of was. Ook vroeg de IGJ naar de
wijze waarop de medische staven samenwerken, de wijze waarop aan de voorwaarden voor
goed bestuur wordt voldaan, een analyse van de financiële stand van zaken en een
risicoanalyse op de samenwerkingsverbanden binnen de RHG.
Over de verstrekte informatie heeft een gesprek met de inspectie plaatsgevonden in Utrecht op
20 februari 2020. Hierbij waren een delegatie van de raad van toezicht, de voltallige raad van
bestuur, de voorzitters van de drie medische staven en de secretaris van raad van bestuur/raad
van toezicht aanwezig. De IGJ is nog niet tot een oordeel gekomen over een eventueel vervolg.

Medezeggenschap
Naast het interne overleg van de raad van bestuur die in de brede samenstelling van de
groepsraad vergadert, vindt op Reinier Haga Groep niveau periodiek overleg plaats met de
centrale ondernemingsraad, de voorzitters van de stafbesturen, de gezamenlijke cliëntenraden
de centrale verpleegkundig adviesraad. Binnen de ziekenhuizen is wekelijks een directieoverleg
en vindt met regelmaat overleg plaats met de lokale adviesorganen.
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Bijlage 1: Jaarrekening 2019 Stichting Reinier Haga Groep
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-19
€

31-dec-18
€

1
2
3

443.333
588.297.292
8.966.827
597.707.452

48.333
588.528.529
9.124.664
597.701.526

4
5

14.704.048
11.240.556

14.137.840
10.846.451

7
9

143.621.434
68.590.056
238.156.094

126.418.640
65.535.335
216.938.266

835.863.546

814.639.792

31-dec-19
€

31-dec-18
€

545
184.738.349
184.738.894
476.091
185.214.985

545
175.257.529
175.258.074
526.060
175.784.134

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Groepsvermogen
Aandeel derden
Totaal groepsvermogen

10

Voorzieningen

11

10.614.125

11.461.121

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

402.872.092

416.736.649

13

237.162.344
237.162.344

210.657.888
210.657.888

835.863.546

814.639.792

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref.

2019
€

2018
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties

16

820.157.168

795.093.653

Subsidies

17

40.753.807

38.639.041

Overige bedrijfsopbrengsten

18

130.411.969

131.070.647

991.322.944

964.803.341

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

453.708.925

418.578.513

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

54.152.120

53.979.394

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

22

94.400.625

93.181.782

Overige bedrijfskosten

23

362.086.750

374.264.489

Som der bedrijfslasten

964.348.420

940.004.178

BEDRIJFSRESULTAAT

26.974.524

24.799.163

-17.303.459

-18.959.054

9.671.065

5.840.109

-177.191
-125.046

-129.159
-101.262

9.368.828

5.609.688

2019
€

2018
€

9.368.828
9.368.828

5.609.688
5.609.688

Financiële baten en lasten

24

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel derden
Vennootschapsbelasting
RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019
Ref.
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

20, 21
11

2019

2018

26.974.524

24.799.163

54.152.120
-846.996

51.546.340
-2.426.107
53.305.124

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

4

-566.208

-830.722

5
7

-394.106
-17.322.891

-3.657.869
4.666.802

6
13

19.384.357

107.207
4.648.054
1.101.153
81.380.801

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

24
24

138.614
-17.442.073

4.933.472
78.852.868
321.953
-19.281.006

-17.303.459
64.077.342

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Aflossing leningen u/g
Investeringen in overige financiële vaste activa

2
2
1
3
3

-54.212.164
346.281
-450.000
261.819
-103.982

-18.959.053
59.893.815

-33.347.135
15.238.000
-50.000
319.278
-60.527
-54.158.046

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

49.120.233

12
12

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
9
9

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

24.355.062
-31.219.636

-17.900.384

17.523.975
-29.847.545
-6.864.575

-12.323.570

3.054.721

29.669.861

65.535.335
68.590.056
3.054.721

35.865.474
65.535.335
29.669.861
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting HagaZiekenhuis te Den Haag is per 12 juli 2013 bestuurlijk gefuseerd met Reinier de Graaf Groep te Delft. Ten behoeve van de bestuurlijke fusie is een
nieuwe stichting opgericht: Stichting Reinier Haga Groep (RHG). Stichting LangeLand Ziekenhuis te Zoetermeer is per 9 juni 2015 toegetreden tot de RHG. Voor RHG
is een geconsolideerde jaarrekening opgesteld.
Stichting Reinier Haga Groep is statutair (en feitelijk) gevestigd te Den Haag, op het adres Els Borst-Eilersplein 275.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen.
Doorlopende nummering
Stichting Reinier Haga Groep heeft gebruik gemaakt van het door het ministerie van VWS opgestelde modeljaarrekening document. Doordat diverse
jaarrekeningposten en toelichtingen niet van toepassing zijn, is er geen opeenvolgende nummering door heel de jaarrekening.
Continuïteitsveronderstelling
Voor een nadere toelichting op de consequenties van de uitbraak van de wereldwijde Covid-19 pandemie en de consequenties voor de instelling wordt verwezen naar
paragraaf 5.1.10 Gebeurtenissen na balansdatum. De Raad van Bestuur streeft ernaar de best mogelijke informatie te verkrijgen om de risico's te beoordelen en
passende maatregelen door te voeren om daarop in te spelen. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te
voorkomen en blijven dat ook in de toekomst doen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers
(zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, beperking van sociale contacten en vanuit huis werken), evaluatie van contracten, aantrekken van aanvullende financiële
middelen ter ondersteuning van de continuïteit van onze bedrijfsvoering en communicatie met onze belangrijkste stakeholders.
De o g e eke aa hebben aan de iekenh i en en UMC , bij b ief d.d. 17 maa e pec ie elijk 21 ap il 2020, la en e en hen e onde
beschikbaarheid en continuïteit van zorg op langere termijn zo goed mogelijk geborgd wordt.

e nen, aa bij de

Bij het bepalen van de benodigde bekostiging voor de continuïteit in deze situatie zijn de bestaande afspraken voor 2020 tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars
het uitgangspunt. Daarbij wordt rekening gehouden met:
·
extra kosten die in verband met het coronavirus gemaakt worden na goedkeuring in ROAZ‐verband en in afstemming met de meest betrokken
zorgverzekeraar(s). Dit geldt ook voor kosten die redelijkerwijs in lijn liggen met de binnen de ROAZ gemaakte afspraken;
·
mogelijke effecten van de verschuivingen binnen het zorgaanbod van de zorgaanbieder; en
vaste kosten die ten gevolge van de coronavirus niet worden gedekt in de Zorgverzekeringswet als gevolg van omzetderving.
Gezien bovenstaande toezegging is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen of Reinier Haga Groep haar activiteiten voort kan
zetten en is derhalve de jaarrekening 2019 opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management gebaseerd op een aantal schattingen en veronderstellingen:
De g ond lagen en e l aa bepaling an de DBC o gp od c en en o e ige o gp od c en en de aa de ing an he onde handen e k i hoofde an DBC /DBCzorgproducten worden consistent uitgevoerd. Voornamelijk als gevolg van de afwikkeling van rechtmatigheidsonderzoeken uit het huidig jaar en voorgaande jaren en de
complexe toerekening van afspraken met zorgverzekeraars op basis van schadejaar naar omzet in het boekjaar spelen schattingen een belangrijke rol. Hierbij is de
Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 Medisch Specialistische Zorg gevolgd,waarbij Reinier Haga Groep het horizontaal toezicht aan het implementeren is.
Hierdoor is een beperkte controle van de handreiking van toepassing. De Raad van Bestuur heeft schattingen gemaakt, maar constateert dat de omzetbepaling voor
2019 een beperkt resterend risico kent, wat kan leiden tot bijstellingen van de omzet over 2019 in 2020.
De aa de ing an de debi e en oo iening i doo Reinie Haga G oep ge cha op ba i

an e a ing cijfe .

Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening van Stichting Reinier Haga Groep is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van
Stichting Reinier Haga Groep. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen
zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en
in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
In de consolidatie kring zijn opgenomen:
Stichting HagaZiekenhuis
Stichting Reinier de Graaf Groep
Stichting LangeLand Ziekenhuis
Stichting Combi Ster
Dialysecentrum Zoetermeer B.V.
Stichting Zorg Bij Uitstek
Zorgservice XL C.V.
Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V.
Reinier Haga Groep Orthopedisch Centrum B.V.
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Zorgservice XL C.V.te Delfgauw is het inkoop- en logistieke bedrijf van vijf samenwerkende ziekenhuizen,
het HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Groep, Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Ijsselandziekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis. ZXL is opgericht op 2 september
2009. De opbrengsten en kosten van deze organisatie zijn op basis van verdeelsleutels aan de vijf ziekenhuizen toegerekend.
Zorgservice XL B.V. te Delfgauw is de holding van Zorgservice XL C.V. De B.V. is opgericht op 1 maart 2013. De aandelen zijn voor 33,8% in het bezit van het
HagaZiekenhuis, 23,8% in het bezit van Reinier de Graaf Groep, 29,3% in het bezit van Franciscus Gasthuis & Vlietland en 13,1% in het bezit van het IJsselland
Ziekenhuis.
Lab West B.V. is vanaf jaarrekening 2019 meegeconsolideerd met Stichting HagaZiekenhuis.
Verbonden rechtspersonen
Als verbonden partijen worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan
worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook statutaire directieleden,
andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Reinier Haga Groep en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht
de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
De stichting Reinier Haga Groep heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn.
S ich ing Medi ch Voo plan ing Voo b g.
Reinie Medi ch Cen a Holding BV
De co pe a ie Ziekenh i pa ne XL U.A. e Delf i opge ich pe 25 ap il 2012. De leden ijn he HagaZiekenh i , Reinie de G aaf G oep, F anci c Ga h i &
Vlietland en het IJsselland Ziekenhuis.
De S ich ing Reinie de G aaf/SSDZ Fond Bij onde e Voo ieningen i een fond aa op pe oneel leden en pa i n en in bij onde e om andigheden een be oep
kunnen doen.
Co pe a ie Reino a Geboo eg oep U.A. e Delf i opge ich pe 1 no embe 2016.
Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel
toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en schulden aan banken.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
(Des-) investeringen in vaste activa zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten.
Aangetrokken langlopende leningen en de bijbehorende aflossingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Operationele lease
Bij Stichting Reinier Haga Groep zijn een aantal leasecontracten aanwezig waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij
de Stichting ligt. Deze leasecontracten zijn verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekeninghoudend met ontvangen vergoedingen van de
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.
Financial lease
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing op de kortlopende schulden in
mindering gebracht en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente in de exploitatie opgenomen.
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is in het jaar van aanschaf gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. In de jaren daarop volgend
vindt de waardering van de activa en passiva tegen de geamortiseerde kostprijs plaats.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Stichting zullen toevloeien en de waarde
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans
opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die
economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen
begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Reinier Haga Groep.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van de afchrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere
waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar de paragraaf 'vaste activa- bijzondere
waardevermindering'.
Voor de immateriële vaste activa wordt een afschrijvingspercentage van 11,11% en 20% gehanteerd.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder de aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de
paragraaf 'vaste activa- bijzondere waardevermindering'.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
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De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte
economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Onder vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa is ook de instandhouding
gepresenteerd. Op de instandhouding wordt jaarlijks afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Bed ijf gebo en en e bo ingen: 2,5%- 10%.
Machine en in alla ie : 4%- 10%.
In andho ding: 5%- 10%.
Ande e a e bed ijf middelen: 2%- 20%.
In de in e e ingen i een bed ag aan geac i ee de en e opgenomen an

nihil He o aal an de geac i ee de en e bed aag

l imo boekjaa

6,4 miljoen.

Reinier Haga Groep betaalt een jaarlijks fluctuerende fee voor onderhoud en instandhoudingsinvesteringen voor de locatie Leyweg. Het aandeel
instandhoudingsinvesteringen in deze fee wordt geactiveerd en afgeschreven in 10 jaar. Het aandeel onderhoud in deze fee wordt direct in de exploitatie verantwoord.

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de
stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de
waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis
kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze
lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Gezien de omvang van de deelnemingen is besloten om niet tegen nettovermogenswaarde te waarderen.
De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met
bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde
van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze vorderingen en leningen
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als
onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat
gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst- en verliesrekening.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Stichting Reinier Haga Groep beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde
en de bedrijfswaarde. Een bijzonder- waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst- en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de
boekwaarde van het betreffend actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van
de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op
de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren.
Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief/de
kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd van 3% (2018:3%). De
di con e ing oe geef geen i ico
ee aa mee in de oekom ige ka
omen al ekening i geho den.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen
boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou
zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt Stichting Reinier Haga Groep op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere
waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt Stichting
Reinier Haga Groep de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen en verwerkt dit direct in de winst-en verliesrekening.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de
boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals
die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien de
afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om
het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering.
Het teruggenomen verlies wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Hierbij wordt de FIFO methode toegepast.
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Financiële instrumenten
Stichting Reinier Haga Groep maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of
k edie i ico . De e be effen financi le in
men en die in de balan ijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.
Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate
aa in an de gelijke financi le in
men en geb ik o d gemaak en nie an he bed ag an de k edie - of ma k i ico .
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financierings-verplichtingen, handelsschulden en overige te
betalen posten.
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve
rentemethode.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten worden bij de eerste opname
verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit
van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de
eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Stichting Reinier Haga Groep past hedge-accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedgerelatie, wordt dit door de Stichting gedocumenteerd. De Stichting
stelt door middel van een test periodiek de effectiviteit van de hedgerelatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedgeinstrument met die van de afgedekte positie, en / of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Indien er
een indicatie voor ineffectiviteit is, bepaalt de Stichting dit eventueel ineffectieve deel door middel van een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting.
Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en verliesrekening verwerkt.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde. De kosten en opbrengsten van de DBCzorgproducten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt op grond van de verrichte prestatie per balansdatum. Op het onderhanden werk worden de voorschotten
die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieverentemethode rente-inkomsten ten gunste van de
winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Li ide middelen be aan i ka , bank egoeden en di ec opei ba e depo i o me een loop ijd ko e dan aalf maanden. Rekening- co an ch lden bij banken ijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen
Jaarlijks wordt door Stichting Reinier Haga Groep het resultaat toegevoegd aan het eigen vermogen.
Voor de presentatie van het eigen vermogen wordt de richtlijn van RJ 655 toegepast.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het
verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Per individuele voorziening is een toelichting van de grondslagen voor waardering opgenomen:
Reorganisatievoorziening
De reorganisatievoorziening wordt gevormd voor verwachte kosten inzake toekomstige reorganisaties waarvoor op balansdatum een gedetailleerd plan aanwezig is en
communicatie naar betrokkenen heeft plaatsgevonden. De reorganisatie bij het HagaZiekenhuis betreft de ontvlechting Lab West. Bij de Reinier de Graaf Groep is de
voorziening onder andere gevormd inzake de uitbesteding van restaurantvoorzieningen. Deze voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening persoonlijk budget levensfase
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het
persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te
keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Deze
voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voor de contante waarde is de disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken betreft een voorziening voor personeelsleden die langdurig ziek zijn en ontslagen zijn of ontslagen worden. De voorziening is
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Voorziening Centramed
Indien claims via Centramed financieel afgewikkeld worden, geldt een gemaximeerd eigen risico. Voor reeds ingediende claims is deze risicopositie ingeschat.

Voorziening Transistievergoedingen Wet Arbeid in Balans
Ten gevolge van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dienen werkgevers vanaf 2020 ook aan medewerkers van wie het tijdelijke contract op initiatief van de
werkgever afloopt een transitievergoeding te betalen van 1/3 maandloon per gewerkt jaar. Op basis van ervaringscijfers over uitstroom is hiervoor een voorziening
gevormd voor alle medewerkers die per balansdatum binnen deze groep vallen.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte
looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een
actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige
baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het
geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.
Opbrengsten zorgprestaties
De opbrengsten uit zorgprestaties betreft de werkelijke facturatie aan onder andere zorgverzekeraars, de mutatie onderhanden werk en mutatie nog te factureren
omzet. Allen zijn gewaardeerd tegen opbrengstwaarde.
Daarnaast zijn de mutaties in de materiële controle en de mutaties in de terugbetalingen schadelastoverschrijdingen verantwoord onder de opbrengsten zorgprestaties.

Honorarium medische specialisten
Ingevolge de invoering van integrale bekostiging per 1 januari 2015 behoren de honorarium-vergoedingen voor medisch specialisten tot het opbrengstbegrip van de
instelling. Baten uit hoofde van integrale bekostiging worden verantwoord wanneer gerealiseerd. De verdeling van de integrale bekostiging in opbrengsten voor het
ziekenhuis en opbrengsten voor vrijgevestigde medisch specialisten vindt plaats op basis van gemaakte afspraken tussen het ziekenhuis en het medisch specialistisch
bedrijf. Onder de kosten zijn samenhangend met deze post vergoedingen aan het medisch specialistisch bedrijf verantwoord.

Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en
dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de
kosten van een actief worden systematisch in de winst-en verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een
lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil
tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt
verwerkt als overheidssubsidie.
Overige opbrengsten
Overige opbrengsten bestaan onder andere uit verkoop geneesmiddelen politheek, doorbelaste salariskosten en doorberekende huur. Deze opbrengsten worden
toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de
balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers
respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog
niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als
een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen.
Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen
in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de
verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen
van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met
personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winsten-verliesrekening gebracht.
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Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als
verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag
onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd
Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de
beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere
ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Pensioenen
Stichting Reinier Haga Groep heeft de toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd
recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Reinier Haga Groep.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Reinier Haga
Groep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. In 2019
dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,3% te hebben. Naar de stand van ultimo december 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds
96,5%. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te
voeren. De Reinier Haga Groep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect
van hogere toekomstige premies. Reinier Haga Groep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord.
Toevoegingen aan en vrijval van pensioenvoorzieningen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.
Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. Over grond en terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Algemene beheerskosten
Onder de algemene beheerskosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan de kostprijs van de producten zijn toe te
rekenen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen)
interest.
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking
van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
5.1.4.4 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden
verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van
belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-19

31-dec-18

Kosten van goodwill die van derden is verkregen

443.333

48.333

Totaal immateriële vaste activa

443.333

48.333

2019

2018

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

48.333
450.000
55.000

380.165
50.000
381.832

Boekwaarde per 31 december

443.333

48.333

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
In 2019 heeft het HagaZiekenhuis het personeel van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen overgenomen. Daarnaast heeft het
HagaZiekenh i
450K e a be aald aan AHZ(Good ill).
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.6.

2. Materiële vaste activa
31-dec-19

31-dec-18

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

278.374.678
155.822.907
98.314.797
55.774.114
10.796

279.255.829
164.449.964
105.143.351
39.679.385
-

Totaal materiële vaste activa

588.297.292

588.528.529

2019

2018

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

588.528.529
54.212.164
54.097.120
346.281

621.583.902
33.347.135
53.597.562
12.804.946

Boekwaarde per 31 december

588.297.292

588.528.529

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Ten op ich e an 2018 ijn de ma e i le a e ac i a maa lich afgenomen doo da e oo al bij he O hopedi ch Cen
miljoen is geinvesteerd en de opstart pas in het tweede half jaar van 2020 plaats vindt.

m

24,8

De materiële vaste activa zijn als zekerheid gesteld ten behoeve van de opgenomen kredieten. Zie verder de toelichting onder de niet uit
de balans blijkende verplichtingen.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.7.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht
van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.
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3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-19

31-dec-18

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige effecten
Overige vorderingen

6.151.355
389.595
2.425.877

6.353.108
369.794
2.401.762

Totaal financiële vaste activa

8.966.827

9.124.664

2019

2018

Boekwaarde per 1 januari
Kapitaalstortingen
Ontvangen dividend / aflossing leningen
Bankgarantie
Waarborgsommen

9.124.664
79.867
-261.819
24.115

9.383.415
38.765
-319.278
21.762
-

Boekwaarde per 31 december

8.966.827

9.124.664

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:
Onde de financi le a e ac i a ijn onde ande e e an oo d lening aan ZXL 2,3 miljoen, lening AHZ 2,8 miljoen en lening fla fee
(Siemen ) 2,4 miljoen.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.8.
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en woonplaats
rechtspersoon
Kernactiviteit

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen

Resultaat

100%
33%

1.200.108

43.741

De specificatie is als volgt:

31-dec-19

31-dec-18

Medische middelen
Hartcentrum/ OK
Laboratorium
Magazijnartikelen

9.791.987
4.214.459
584.582
113.019

8.689.496
4.674.083
613.394
160.867

14.704.048

14.137.840

Zeggenschapsbelangen:
St. medische voortplanting Voorburg
St. Behandelcentrum Westland

Verschaft
kapitaal

IVF activiteiten
Verhuur gebouw

341.658

4. Voorraden

Totaal voorraden

Toelichting:
De voorraden bestaan uit voorraden geneesmiddelen en medische verbruiksgoederen.
Op de oo aden i een oo iening oo inco an heid in af ek geb ach an 20,000 (2018 20.000).
Op de voorraden is pandrecht gevestigd als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.
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5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment
Af: ontvangen voorschotten
Totaal onderhanden werk

31-dec-19

31-dec-18

48.569.069
-37.328.513
11.240.556

48.401.963
-37.555.513
10.846.451

31-dec-19

31-dec-18

93.865.096
17.202.858
650.416
382.028
13.116.069
18.404.967

91.579.652
5.324.467
44.588
854.680
12.348.307
16.266.946

143.621.434

126.418.640

7. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Rekening- courant artsen
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen en diverse vorderingen
Totaal debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De oo iening die in af ek op de o de ingen i geb ach , bed aag 0,7 miljoen (2018: 2,7 miljoen). De e ke afname i e oo aak
doordat vanaf 2019 alle vorderingen van het HagaZiekehuis die uithanden aan een incasso bureau worden gegeven direct afgeboekt
worden op de voorziening.
De ontvangen voorschotten zorgverzekeraars zijn gedeeltelijk in mindering gebracht op het onderhanden werk. Het resterende gedeelte
is in mindering gebracht op nog te factureren omzet.
De stijging van de vorderingen op groepsmaatschappijen wordt veroorzaakt door een op balansdatum nog niet verrekende
rekeningcourant posities.
Op het brutobedrag nog te factureren omzet is naast de ontvangen voorschotten zorgverzekeraars ook de terugbetalingen schadelastoverschrijdingen en de materiële controle in mindering gebracht.
Het saldo vooruitbetaalde bedragen betreft voornamelijk vooruitbetalingen ten behoeve van beeldvormende apparatuur, licenties en
abonnementen.
De nog te ontvangen bedragen betreft voornamelijk nog te ontvangen subsidie beschikbaarheidsbijdrage en nog te ontvangen kortingen.

9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-19

31-dec-18

Bankrekeningen
Kassen

68.528.786
61.270

65.524.797
10.539

Totaal liquide middelen

68.590.056

65.535.335

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en zullen aangewend worden voor de reguliere bedrijfsuitoefening.
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10. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-19

31-dec-18

Kapitaal
Algemene en overige reserves
Groepsvermogen
Aandeel derden

545
184.738.349
184.738.894
476.091

545
175.257.529
175.258.074
526.060

Totaal groepsvermogen

185.214.985

175.784.134

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2019

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2019

Kapitaal

545

-

-

545

Totaal kapitaal

545

-

-

545

Saldo per
1-jan-2019

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2019

Algemene reserves

175.257.529

9.368.828

111.992

184.738.349

Totaal algemene en overige reserves

175.257.529

9.368.828

111.992

184.738.349

Saldo per
1-jan-2019

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2019

Aandeel derden

526.060

177.191

-227.160

476.091

Totaal algemene en overige reserves

526.060

177.191

-227.160

476.091

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Aandeel derden
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Het resultaat 2019 zal worden toegevoegd aan de algemene en overige reserves.
De overige mutatie in het aandeel derden betreft de dividenduitkering vanuit LangeLand Huidkliniek B.V. aan de
minderheidsaandeelhouder.

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2019
en resultaat over 2019
De specificatie is als volgt :

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:
Toevoeging eigen vermogen Stichting HagaZiekenhuis
Toevoeging eigen vermogen Stichting Reinier de Graaf Groep
Toevoeging eigen vermogen Stichting LangeLand Ziekenhuis
Toevoeging eigen vermogen Stichting Combister
Correctie intercompany deal HagaZiekenhuis
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

Eigen
vermogen

Resultaat

654.874
95.978.649
94.405.313
-5.827.735
3.884
-

162.195
1.813.746
6.406.010
760.362
226.514

185.214.985

9.368.827

Toelichting:
Correctie intercompany deal HagaZiekenhuis betreft de correctie van de afschrijvingen van de intern verkregen goodwill en portocabin
Dialyse Centrum Zoetermeer.
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11. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2019

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
31-dec-2019

- Reorganisatievoorziening
- Voorziening PLB
- Voorziening jubilea
- Voorziening langdurig zieken
- Voorziening eigen risico Centramed
- Transitievergoeding wet WAB

3.130.408
507.643
2.249.338
1.208.112
4.365.620
-

1.066.902
1.112.120
865.760
1.675.690
98.683

2.430.053
35.879
823.272
945.490
577.303
-

444.991
247.617
161.546
-

1.767.257
26.773
2.538.186
880.765
5.302.461
98.683

11.461.121

4.819.155

4.811.997

854.154

10.614.125

Totaal voorzieningen

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2019
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

3.180.769
7.433.356
3.908.439

Toelichting per categorie voorziening:
De reorganisatievoorziening wordt gevormd voor verwachte kosten inzake toekomstige reorganisaties die op balansdatum bekend
waren.
De voorziening overgangsregeling PLB betreft een voorziening voor de eenmalige uitkering van 200 PLB uren bij 55 jaar. Het jaar 2019
was het laatste jaar waarin deze regeling van toepassing was en komt derhalve te vervallen.
De voorziening voor jubilea betreft een voorziening voor de in de CAO vastgelegde uitkeringen bij diverse dienstjaren-jubilea.
De voorziening langdurig zieken betreft de reservering voor de verwachte kosten voor loondoorbetaling en transitievergoedingen van
personeel dat op balansdatum langer dan 2 jaar ziek is.
De voorziening Eigen Risico Centramed betreft het eigen risico deel over de per balansdatum verwachte claims op de medische
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
De voorziening Transitievergoeding Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) betreft een reservering van de per balansdatum uit te keren
transitievergoeding aan personeel waarvan het tijdelijke dienstverband niet wordt verlengd.

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-19

31-dec-18

Schulden aan banken

402.872.092

416.736.649

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

402.872.092

416.736.649

2019

2018

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

446.584.192
24.355.082
36.847.545

474.536.718
17.523.975
45.476.500

Stand per 31 december

434.091.729

446.584.193

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

31.219.636

29.847.545

402.872.092

416.736.649
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Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

31.219.636
402.872.092
282.308.389

29.847.545
416.736.649
287.383.168

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
Onder de nieuwe leningen is de reclassificatie van het Philips lease contract opgenomen, welke voorheen volledig onder de kortlopende
schulden werd verantwoord.
Stichting Reinier Haga Groep voldoet aan alle bankconvenanten die onder de langlopende leningen liggen.

13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Aflossingsverplichtingen lopend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Rente
Overige kortlopende schulden
Rekening- courant artsen
Vakantiegeld
Vakantiedagen en PLB
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-19

31-dec-18

72.996.610
31.219.636
533.332
22.202.826
673.544
8.283.440
3.096.965
1.228.205
31.801.869
9.906.826
12.099.128
43.119.962

59.634.505
29.847.545
162.503
21.274.280
2.648.020
259.052
3.701.071
1.368.046
28.713.766
13.589.841
11.487.669
37.971.591

237.162.344

210.657.888

Toelichting:
De stijging in de post crediteuren wordt veroorzaakt doordat per eind 2018 een versnelde betaalactie op de crediteuren heeft
plaatsgevonden. Eind 2019 is dat niet gebeurd. Daarnaast zijn een aantal facturen van AHZ niet in 2019, maar in 2020 betaald.
Stijging van de post belastingen, premies sociale verzekeringen. De te betalen loonheffing december is hoger dan in de overige
maanden door de betaling van de eindejaarsuitkering. Tot en met vorig jaar werd het gedeelte sociale lasten over vakantie toeslag onder
de post vakantie toeslag opgenomen.
Schulden terzake pensioenen zijn ten opzichte van 2018 gedaald doordat de pensioenfonds sneller gedeclareerd heeft.
De stijging van de nog te betalen salarissen kan worden verklaard door de reservering eenmalige CAO- uitkering 2019, die wordt betaald
in 2020.
Er wordt geen rente betaald over de schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen. De afrekening vindt
plaats doormiddel van een geldstroom.
In 2015 heeft een huurder voor 20 jaar de huur aan HagaZiekenhuis betaald. De vooruitontvangen huur is opgenomen onder de overige
kortlopende schulden en bedraagt per 31 december 2019 1,4 miljoen.
De daling van de rekening-courant artsen. Huidige schuldpositie betreft het verschil tussen betaalde voorschotten 2019 en doorbelaste
kosten. Daarnaast heeft bij het HagaZiekenhuis al een tussentijdse afrekening 2019 plaatsgevonden waardoor de schuld lager is dan
eind 2018.
De reservering PLB en reservering vakantiedagen hebben een looptijd langer dan een jaar.
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
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14. Financiële instrumenten
Algemeen
Op 28 december 2011 is de financieringsovereenkomst voor de financiering van de nieuwbouw ondertekend met een consortium van
banken, bestaande uit de Rabobank, ING en BNG. Er is een hypotheekrecht op alle registergoederen in eigendom van de RdGG
gevestigd. Tevens is een pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen gevestigd. Deze overeenkomst is op 28 december 2015
gewijzigd en door partijen ondertekend. De gewijzigde overeenkomst betreft een update van de overeenkomst van 2011, tevens is de
door het bankenconsortium aan RdGG verstrekte lening ten behoeve van het LangeLand Ziekenhuis opgenomen. Op 27 september
2017 i de o e eenkom nogmaal ge ij igd. De ABN AMRO i o he con o i m oege eden en heef oo een bed ag an 18,5
mln aan leningen van de Rabobank overgenomen. Dit betekent dat het consortium per genoemde datum uit vier banken bestaat. Ook de
herfinanciering van het HagaZiekenhuis, de financiering van het LangeLand Ziekenhuis en de toekomstige financiering van het
Orthopedisch Centrum zijn bij deze wijziging betrokken. Bij deze wijziging in de overeenkomst zijn er door RdGG, HagaZiekenhuis en
LangeLand Ziekenhuis onderlinge garanties afgegeven. Ter afdekking van het variabele renterisico is door de RdGG 80% van de
financiering afgedekt door middel van forward starting renteswaps. Deze instrumenten zijn op basis van kostprijs-hedgeaccounting in de
jaarrekening verwerkt. Jaarlijks actualiseert Reinier de Graaf Groep de hiervoor vereiste documentatie en wordt een effectiviteitstest
toegepast. In deze test worden kenmerken als looptijd, hoofdsom, rente, betaaldata en betaalfrequentie vergeleken met de kenmerken
van de afgedekte positie. Uit deze test blijkt dat de genoemde hedgerelaties effectief zijn.
Stichting HagaZiekenhuis maakt gebruik van financiële instrumenten in de vorm van zogenaamde interest rate swaps. Deze
instrumenten zijn op basis van kostprijs-hedgeaccounting in de jaarrekening verwerkt. Jaarlijks actualiseert Stichting HagaZiekenhuis de
hiervoor vereiste documentatie.
Als gevolg van de daling van de marktrente is de negatieve marktwaarde van de interest rate swaps voor Stichting Reinier de Graaf
G oep 20,2 miljoen en oo S ich ing HagaZiekenh i
2,4 miljoen af onde lijk. Omda hedgeacco n ing i oegepa i de e
negatieve waarde niet als verplichting op de balans gewaardeerd.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 75% geconcentreerd bij vijf grote verzekeraars. Reinier Haga Groep
loopt geen kredietrisico bij zorgverzekeraars.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is
sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Om
rentefluctuaties te beheersen maakt Reinier Haga Groep gebruik van derivaten in de vorm van swaps.
Nummer
1
2
3
4
5
6
7

Bedrag
€
33.000.000
33.000.000
33.000.000
33.000.000
20.000.000
5.175.000
6.300.000

Einddatum

Percentage

31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
31-12-2029
31-12-2022
31-3-2031
31-12-2031

2,4640%
2,5025%
2,5260%
2,5420%
1,8420%
2,8100%
2,9900%

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen
en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
HagaZiekenhuis:
Claims
Een aantal patiënten hebben bij de Directie een klacht en een claim ingediend. Deze claims zijn in overleg met de
aansprakelijkheidsverzekeraar in behandeling genomen. Het is nog niet bekend om welke bedragen dit zal gaan, maar de
verwachting is dat dit mogelijk in zeer beperkte mate zal leiden tot lasten voor het ziekenhuis en grotendeels zullen worden gedekt uit de
aansprakelijkheidsverzekering.
Obligo Waarborgfonds
Aan het Waarborgfonds Zorgsector is bij faillissement van één van de deelnemende instellingen een obligoverplichting aanwezig mocht
het Waarborgfonds zelf niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen, die daaruit voortvloeien. Deze verplichting is maximaal 3% van de
e ch ld en bed aag d pe 31-12-2019 ma imaal 3,0 miljoen.
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Apotheek Haagse Ziekenhuizen
Het HagaZiekenhuis heeft ten behoeve van de financiëring van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen door de ABN-AMRO Bank, een
bo g elling an ma imaal 2,2 miljoen aan de ABN-AMRO Bank gege en.
SAP
Inzake de beëindiging van het SAP contract is er een dispuut, hierover is er op 12 april 2018 een dagvaarding ontvangen. De uitspraak
van september 2019 heeft het HagaZiekenhuis vrijgesproken. Echter is op 27 november 2019 een appeldagvaarding ontvangen.
He ma imale i ico i

3,6 miljoen.

Onderhoud gebouwen
Volker Wessels nieuwbouw HAGA (niet in 1e of 2e tranche)

59,8

miljoen

Siemens
In het kader van Technologisch Partnerschap

30,6

miljoen

ICT investeringen

17,8

miljoen

2,7

miljoen

-

miljoen

0,2

miljoen

Medische apparatuur
Leasecontracten auto's
Overig

Toelichting onderhoud gebouwen
Stichting HagaZiekenhuis is in 2013 in het kader van de vernieuwbouw overeenkomsten aangegaan voor 22 jaren met Volker Wessels
voor het onderhoud van gebouwen aan het Els Borst-Eilersplein.
Toelichting Siemens
Stichting Hagaziekenhuis is in 2012 een Technologisch Partnerschap Overeenkomst aangegaan met Siemens waarbij Stichting
HagaZiekenhuis tegen het betalen van een nagenoeg vaste fee voor 15 jaar verschillende diensten en producten, samenhangend met
beeldvormende techniek, krijgt geleverd.
Stichting HagaZiekenhuis heeft het contract met ingang van 2012 in de jaarrekening verwerkt als operational lease.
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele lease als volgt te specificeren:
(x 1 miljoen)
Te betalen:
Binnen één jaar
Tussen één jaar en vijf jaar
Meer dan vijf jaar
Totaal

€
4,5
17,6
8,5
30,6

Vordering inzake nog in tarieven te verrekenen
Op 31 december 2011 is het FB- systeem definitief beëindigd. Voor de finale afwikkeling is een bestuurlijk Convenant opgesteld.
Op 21 april 2016 heeft de Nza de finale afwikkeling FB 2011 toegezonden. Stichting HagaZiekenhuis is het niet eens met het besluit en
heeft samen met vier andere ziekenhuizen een rechterlijke procedure opgestart. Vooruitlopend op de uitspraak hebben een aantal
zorgverzekeraars de genoemde bedragen verrekend.
Stichting HagaZiekenhuis heeft in afwachting van de uitspraak de verrekende bedragen niet als vordering opgenomen.
Reinier de Graaf Groep:
A. De Reinier de Graaf Groep heeft in het kader van het Wfz-deelnemerschap een obligo verplichting richting het Wfz. Dit houdt in dat
indien het Wfz zou worden aangesproken op zijn garantieverplichtingen en het eigen vermogen van het Wfz onvoldoende zou blijken om
aan de garantieverplichtingen te voldoen, dan kan het Wfz een beroep doen op financiële hulp van de deelnemers. Deze hulp wordt in
dat geval geboden in de vorm van renteloze leningen aan het Wfz. Het obligo bedraagt maximaal 3% van de restantschuld van de
gebo gde leningen an de deelneme ( 175.345).
B. Samen met de Stichting Phoenix te Schiedam en de Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest te Delft is in 1993 de Stichting
Behandelcentrum Westland opgericht.
De Stichting Reinier de Graaf Groep staat voor een gelijk aandeel als de Stichting Phoenix borg voor eventuele nadelige
exploitatieresultaten.
C. Huur- en leaseovereenkomsten.
Langlopende verplichtingen zijn aangegaan voor de huur van een buitenpolikliniek, magazijn en afnamelocaties, alsmede de lease van
a o' . De h
an de b i enpolikliniek in Naald ijk i aangegaan oo onbepaalde ijd en bed aag 201.000. De h
Ypenb g i pe
1 ap il 2018 oo 5 jaa aangegaan, de jaa lijk e h la en hie oo bed agen 128.000. In Den Haag en Vlaa dingen ijn in 2017
h o e eenkom en oo 10 jaa aangegaan oo afnameloca ie , de h
bed aag e pec ie elijk 32.000 en 45.000.
De jaa lijk e la
an de lea e an a o' bed aag 80.000 oo de an po afdeling en 40.000 oo he managemen . De e
overeenkomsten kennen een restant looptijd van 3 jaar.
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LangeLand Ziekenhuis:
Huurverplichtingen
Europaweg 151 te Zoetermeer
Stichting LangeLand Ziekenhuis heeft op 29 februari 2016 een huurovereenkomst gesloten voor 1.354 m2 polikliniekruimte alsmede 6
parkeerplaatsen. De huur is verlengd op 1 november 2016 en eindigt op 31 oktober 2021. De aanvangshuurprijs van het gehuurde
bed aag op jaa ba i
118.450,-. De h p ij o d jaa lijk ge nde ee d olgen de Con men en P ij Inde eek alle h i ho den
(2000=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Tevens heeft het Stichting LangeLand Ziekenhuis een huurovereenkomst gesloten voor polikliniekruimte ten behoeve van
oogheelk nde. De aan ang h p ij an he geh de bed aag op jaa ba i
39.250,- De h p ij o d jaa lijk ge nde ee d olgen
de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens (2000=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Brechtzijde 20 te Zoetermeer
Stiching LangeLand Ziekenhuis heeft op 14 november 2016 een huurovereenkomst gesloten voor 849 m2 kantoor- en vergaderruimte
voor maatschappelijke doeleinden. De huur is ingegaan op 1 februari 2017 en eindigt op 31 januari 2022. De aanvangshuurprijs van het
geh de bed aag op jaa ba i
85.904. De h p ij o d jaa lijk ge nde ee d.
Toneellaan 3 te Zoetermeer
Stichting LangeLand Ziekenhuis heeft op 17 december 2019 een triple net huurovereenkomst gesloten voor de huur van 231
parkeerplaatsen. De huur gaat in per 15 februari 2020 en eindigt op 31-12-2055. De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt per
jaa 250.000,- De h p ij o d jaa lijk ge nde ee d olgen de Con men e P ij Inde eek alle h i ho den (2020=100)
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Leaseverplichtingen
Olympus apparatuur Endoscopieafdeling
Stichting LangeLand Ziekenhuis heeft op 17 mei 2017 een leaseovereenkomst gesloten met De Lage Landen Vendorlease BV voor de
Olympus Endoscopie apparatuur. Het leasecontract is ingegaan op 1 september 2017 en eindigt op 31 augustus 2024. De leaseprijs
bed aag op jaa ba i
107.845.
Philips MRI Scanner
Stichting LangeLand Ziekenhuis heeft op 29 maart 2017 een leaseovereenkomst gesloten met Philips voor de MRI Scanner en kooi. Het
lea econ ac i ingegaan op 1 ap il 2017 en eindig op 31 maa 2024. De lea ep ij bed aag op jaa ba i
162.653.
Overige verplichtingen
Verstrekte bankgaranties
E i doo S ich ing LangeLand Ziekenh i een ga an ie afgege en aan A e o Pen ioen Ve eke ingen N.V. oo een bed ag ad
48.308,- en aan S ich ing Ri ie d inen oo een bed ag an 30.254 oo e pec ie elijk de h
an de E opa eg en de B ech ijde.
Aansprakelijkstellingen inzake groepsmaatschappijen en overige verbonden maatschappijen
Stichting LangeLand Ziekenhuis heeft zich niet aansprakelijk gesteld inzake enige schuld van enige groepsmaatschappij danwel overige
verbonden partijen.
Afwikkeling van het FB
De afwikkeling van het FB van het Lange Land Ziekenhuis is op moment van opstellen van de jaarrekening nog niet gereed. In oktober
heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het geschil tussen een groep ziekenhuizen en de zorgverzekeraars met betrekking tot FB
afwikkeling, waarbij de ziekenhuizen in het gelijk zijn gesteld. Er is echter beroep aangetekend door de zorgverzekeraars. De uitkomst is
derhalve nog ongewis.
Voo i lopend op de i kom
an he ge chil hebben e eke aa al een g oo gedeel e ( 2.005.119) an he o ale open aande
bed ag ( 2.203.480) e ekend. He open aande bed ag heef he Lange Land Ziekenh i olledig oo ien in de jaa ekening en de
e ekening heef geen e l aa effec . De balan po i ie pe 31-12-2019 i
198.361. De e i in minde ing geb ach op de nog e
factureren omzet DBC-zorgproducten ultimo 2019.
Claims, geschillen en rechtsgedingen
Ultimo 2019 zijn er geen claims, geschillen of rechtsgedingen bekend.
Reinier Haga Groep Orthopedisch Centrum:
In het kader van de nieuwbouw van het Orthopedisch Centrum zijn overeenkomsten aangegaan met architecten en aannemers voor een
o aalbed ag an 36,8 miljoen. Hie an i
24,8 miljoen in 2019 e an oo d al onde handen e k onde de ma e i le a e ac i a.
De o e ige 12 miljoen be ef e e ne e plich ingen in 2020.
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Zorgservice XL:
Meerjarige financiële verplichtingen
Door Zorgservice XL C.V. is ten behoeve van de bedrijfsuitoefening een pand gehuurd aan de Distributieweg 70 te Delfgauw. Het
contract is verlengd en loopt tot en met 31-08-2020. Op dit moment is geen nieuw contract voor hetzelfde of een ander pand aangegaan.
Huurverplichtingen:
< 1 jaa : Di ib ie eg 255.000
Leasecontracten
Voor de afdeling Inkoop en het bestuur/ MT zijn diverse auto's geleased. Daarnaast heeft Zorgsservice XL C.V. de beschikking over een
spoedbus en twee vrachtwagens die ook beiden geleased worden.
Onderstaand volgt een opsomming van de hiermee gemoeide verplichtingen:
< 1 jaa : 176.699
> 1 < 5 jaa : 318.021
Leverancierscontracten
Voor de uitoefening van de normale bedrijfsactiviteiten zijn door de vennootschap ten behoeve van haar vennoten een aantal
langlopende inkoopcontracten aangegaan met leveranciers.
Garantiestelling
Zo g e ice XL C.V. heef l imo 2018 en bed age an 90.000 een bankga an ie afgege en i hoofde an h
e plich ingen.
Kredietovereenkomst
De k edie facili ei bij de Rabobank bed aag 900.000. He en epe cen age bed aag hie oo he a ge elde 1-maand EURIBOR
tarief, verhoogd met een opslag van 2,15%.
De aan Rabobank verstrekte zekerheden luiden als volgt:
Verpanding van huidige en toekomstige:
- Spaar-/ depositogelden;
- Voorraden;
- Inventaris inclusief machinepark en transportmiddelen van Zorgservice XL C.V. en Zorgservice XL B.V.;
- Vorderingen op derden.
Reinier Haga Groep:
Garanties
In 2017 hebben het LangeLand Ziekenhuis en het Reinier Haga Groep Orthopedisch Centrum BV financieringsovereenkomsten
afgesloten met ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V.
Hiervoor zijn de volgende garanties afgegeven:
A. Een garantieovereenkomst aangegaan door Stichting Reinier de Graaf Groep, Haga en LLZ als garantiegevers en ABN AMRO Bank
N.V. ( ABN ) al k edie e lene , oo een ma imaal bed ag an 30 miljoen, in e band me de k edie o e eenkom
en ABN al
kredietverlener en Reinier Haga Groep Orthopedisch Centrum B.V. als kredietnemer.
B. Een ga an ieo e eenkom aangegaan doo RdGG en Haga al ga an iege e en ING Bank N.V. ( ING ) en N.V. Bank Nede land e
Gemeen en ( BNG ) al k edie e lene , oo een ma imaal bed ag an 10 miljoen, in e band me (i) de k edie o e eenkom
aangegaan tussen LLZ als kredietnemer en ING Bank N.V. als kredietverlener, en (ii) de kredietovereenkomst aangegaan tussen LLZ
als kredietnemer en BNG als kredietverlener.
C. Een ga an ieo e eenkom aangegaan doo Haga en LLZ al ga an iege e , ABN, Co pe a ie e Rabobank U.A. ( Rabobank ), ING
en BNG al k edie e lene en BNG al leningagen en eke hedenagen , oo een ma imaal bed ag an 10 miljoen, in e band me
kredietovereenkomst tussen RdGG als kredietnemer, ABN, Rabobank, ING en BNG als kredietverstrekkers en BNG als leningagent en
zekerhedenagent.
D. Een garantieovereenkomst aangegaan door RdGG en LLZ als garantiegevers, ABN, Coöperatieve Rabobank U.A., ING en BNG als
k edie e lene en BNG al leningagen en eke hedenagen , oo een ma imaal bed ag an 10 miljoen, in e band me
kredietovereenkomst tussen Haga als kredietnemer, ABN, Rabobank, ING en BNG als kredietverstrekkers en BNG als agent en
zekerheidsagent.
E. Een garantieovereenkomst aangegaan door RdGG en Haga als garantiegevers en ABN als kredietverlener, voor een maximaal
bed ag an 8 miljoen, in e band me de k edie o e eenkom aangaan
en LLZ al k edie neme en ABN al k edie e lene .
F. Een garantieovereenkomst aangegaan door RdGG en Haga als garantiegevers en ING als kredietverlener, voor een maximaal bedrag
an 8 miljoen, in e band me de k edie o e eenkom (offe e) aangaan
en LLZ al k edie neme en ING al k edie e lene .
In verband met bovenstaande garantieovereenkomsten zijn RdGG, Haga en LLZ in afwijking van het bepaalde in artikel 6:10 BW, een
onderlinge (interne) draagplicht overeengekomen conform de percentages die zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Partij:
HagaZiekenhuis
Reinier de Graaf Groep
LangeLand Ziekenhuis
Totaal

Draagplichtpercentage:
50%
40%
10%
100%
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Parkeergarage LangeLand Ziekenhuis
Bij het LangeLand Ziekenhuis is een parkeergarage gebouwd in verband met een toenemende cliëntenstroom als gevolg van de bouw
van het Orthopedisch Centrum.
Het LangeLand Ziekenhuis is huurder van de parkeergarage en is de huurovereenkomst aangegaan voor 35 jaar vanaf 1 februari 2020.
De aan ang h
i
0,3 miljoen pe jaa . Tegeno e de h ko en aan pa kee opb eng en. Reinie de G aaf G oep en
HagaZiekenhuis hebben zich aan de overeenkomst hoofdelijk verbonden voor nakoming van alle verplichtingen van LangeLand
Ziekenhuis uit hoofde van de huurovereenkomst.

Kredietfaciliteiten
S ich ing HagaZiekenh i heef anaf l imo 2013 een k edie facili ei con ac eel a gelegd an 40 miljoen.
Stichting Reinier de Graaf Groep is met de ABN AMRO en ING kredietfaciliteiten voor de rekening-courant overeengekomen van
e pec ie elijk 15 miljoen en 10 miljoen, o aal d
25 miljoen oo he e kkapi aal.
Gestelde zekerheden
Ten behoeve van de opgenomen kredieten van de bankrekeningen bij de Rabobank en BNG heeft Stichting HagaZiekenhuis de
volgende zekerheden gesteld:
- Verpanding van inventaris, machines, voorraden en installaties
- Verpanding van rechten en/of vorderingen op grond van afgesloten verzekeringen, met uitzondering van iedere vordering die op grond
van artikel 7:954 lid 4 BW niet kan worden verpand.
1. Het is de zorgaanbieder niet toegestaan om rechten en plichten zoals overeengekomen met de zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk
aan derden over te dragen of door deze derden te laten overnemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden verbinden.
2. De overdraagbaarheid van vorderingsrechten van de zorgaanbieder jegens de zorgverzekeraar wordt uitgesloten in de zin van artikel
3:83 lid 2 BW. In afwijking van het bepaalde in vorige volzin is verpanding van vorderingen door de zorgaanbieder aan de bank die aan
de zorgaanbieder een financiering verstrekt, toegestaan.
- He ech an h po heek o een ma im m bed ag an 518.000.000
- Een negatieve pledge.
- Een pari/passu verklaring
- Een positieve en negatieve hypotheekverklaring op alle huidige en toekomstige registergoederen
- cross-default
Ten behoeve van de aangetrokken geldleningen tot en met 2012 staat het Waarborgfonds voor de Zorgsector borg. Hiervoor zijn
verklaringen van borgstelling afgegeven door het WFZ. Voor de nieuw aangetrokken leningen vanaf 2013 staat Waarborgfonds voor de
Zorg niet borg.
Voor de langlopende leningen bij Reinier de Graaf Groep is hypothecaire zekerheid afgegeven, uitgezonderd één lening van de BNG
waar geen zekerheid tegenover staat. Hypothecaire zekerheden zijn afgegeven aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector, het
consortium van banken en aan Lage Landen. In het leningenoverzicht is per lening vermeld welke zekerheid is afgegeven. Daarnaast is
in verband met de financiering van de nieuwbouw via een akte van openbare verpanding vorderingen van 28 december 2011 tussen
BNG en Stichting Reinier de Graaf Groep een pandrecht gevestigd op alle huidige en toekomstige vorderingen. Verder zijn een akte van
vuistloze verpanding van roerende zaken, een akte van openbare verpanding van vorderingen, een akte van stille verpanding van
vorderingen en een akte van hypotheek en pand afgegeven. De laatste twee genoemde aktes worden elk kwartaal opnieuw bevestigd en
geregistreerd bij de belastingdienst.
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing
macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve
een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is
van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van
VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2019 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau 2018).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2019. Stichting
HagaZiekenhuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting
en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31
december 2019.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van
goodwill die
van derden is
verkregen

Vooruitbetalingen op
immateriële
activa

1.368.614
1.320.281

20.185.270
20.185.270

21.553.884
21.505.551

48.333

-

48.333

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

450.000
55.000
-

-

450.000
55.000
-

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen

-

20.185.270
20.185.270

20.185.270
20.185.270

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

-

-

-

395.000

-

395.000

1.818.614
1.375.281

-

1.818.614
1.375.281

443.333

-

443.333

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2019

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2019
Afschrijvingspercentage

Totaal

11,11%- 20%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen

Machines en
installaties

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

481.526.288
202.270.459

213.326.399
48.876.435

386.862.093
281.718.742

124.805.345
85.125.960

-

1.206.520.125
617.991.596

Boekwaarde per 1 januari 2019

279.255.829

164.449.964

105.143.351

39.679.385

-

588.528.529

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

10.897.160
11.501.934
-

4.900.429
13.510.614
-

20.855.987
27.631.509
-

17.547.792
1.453.063
-

10.796
-

54.212.164
54.097.120
-

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-

-

-

342.052
65.675
276.377

65.032
48.160
16.872

428.572
375.540
53.032

14.882
14.882
-

-

850.538
504.257
346.281

-881.151

-8.627.057

-6.828.554

16.094.729

10.796

-231.237

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

492.081.396
213.706.718

218.161.796
62.338.889

407.289.508
308.974.711

142.338.255
86.564.141

10.796
-

1.259.881.751
671.584.459

Boekwaarde per 31 december 2019

278.374.678

155.822.907

98.314.797

55.774.114

10.796

588.297.292

2,5%-10%

4%-10%

2%-20%

5%-10%

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op
participanten en
op
maatschappijen
waarin wordt
deelgenomen

Boekwaarde per 1 januari 2019
Kapitaalstortingen
Ontvangen dividend / aflossing leningen
Waarborgsommen
Boekwaarde per 31 december 2019

6.353.108
79.867
-281.620
6.151.355

Overige
effecten

Overige
vorderingen

369.794

2.401.762

19.801
389.595

24.115
2.425.877

Totaal

9.124.664
79.867
-261.819
24.115
8.966.827
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BIJLAGE
5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever

NWB
NWB
NWB
NWB
BNG
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
ING
BNG
BNG
Rabobank
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
Rabobank
BNG
BNG
Waterschapsbank
Waterschapsbank
Waterschapsbank

Afsluitdatum

1-apr-06
26-mrt-15
26-mrt-01
23-jan-04
3-okt-05
15-jun-05
1-jun-10
1-jun-10
1-jun-11
1-jun-11
1-jun-12
1-jun-12
3-dec-12
3-dec-12
31-dec-13
31-dec-13
30-jun-14
30-jun-14
31-dec-14
31-dec-14
31-mrt-14
31-mrt-14
30-sep-14
30-sep-14
30-jun-15
30-jun-15
31-mrt-15
31-mrt-15
30-sep-15
30-sep-15
31-dec-15
31-dec-15
31-dec-15
31-mrt-16
30-dec-16
31-mrt-16
30-dec-16
30-dec-16
30-dec-16
30-dec-16
30-dec-16
10-jan-05
24-jul-07
2-dec-02
16-feb-04
1-mrt-05

Hoofdsom

8.372.245
4.260.491
8.864.968
8.000.000
2.756.714
25.000.000
15.000.000
15.000.000
17.500.000
17.500.000
10.000.000
10.000.000
7.500.000
7.500.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
5.000.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
6.000.000
6.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.666.667
2.666.667
2.666.667
6.000.000
7.000.000
6.000.000
7.000.000
15.000.000
15.000.000
1.500.000
1.500.000
3.001.259
7.000.000
5.346.000
8.000.000
3.593.060

Totale
looptijd

40
13
27
17
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
5
5
5
15
15
15
15
15
15
15
15
20
15
20
15
40

Soort lening

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
fixe
lineair
lineair
lineair
fixe

Werkelijkerente
%
4,07%
0,98%
3,78%
4,33%
0,25%
2,44%
4,58%
4,58%
4,82%
4,82%
4,96%
4,96%
5,01%
5,01%
4,65%
4,35%
4,86%
4,56%
5,05%
5,05%
4,52%
4,52%
4,73%
4,73%
5,26%
5,26%
4,95%
4,95%
5,18%
5,18%
2,20%
2,20%
2,20%
5,00%
5,18%
4,96%
4,89%
3,12%
3,12%
3,01%
3,01%
3,450%
0,280%
4,780%
4,255%
3,796%

Herzieningsdata

1-apr-26
Nvt
26-mrt-21
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
31-dec-23
Nvt
30-jun-24
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
31-mrt-26
31-dec-26
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
24-jul-17
Nvt
Nvt
2-mrt-20

Restschuld
Nieuwe
31 december leningen in
2018
2019

5.717.630
3.031.502
3.037.072
1.411.767
1.429.405
14.166.666
10.750.000
10.750.000
13.125.000
13.125.000
7.833.334
7.833.334
6.000.000
6.000.000
5.833.339
5.833.339
5.950.006
5.950.006
4.333.327
4.333.327
2.287.500
2.287.500
2.362.500
2.362.500
5.300.000
5.300.000
2.437.500
2.437.500
2.512.500
2.512.500
1.066.667
1.066.667
1.066.667
5.175.000
6.300.000
5.175.000
6.300.000
14.000.000
14.000.000
1.350.000
1.350.000
1.858.637
1.866.665
1.069.200
533.338
2.385.802

-

Aflossing
in 2019

Restschuld 31
december 2019

5.513.429
2.703.772
2.708.740
941.179
1.327.304
13.333.333
10.250.000
10.250.000
12.541.667
12.541.667
7.500.001
7.500.001
5.750.000
5.750.000
5.600.007
5.600.007
5.716.674
5.716.674
4.166.659
4.166.659
2.137.500
2.137.500
2.212.500
2.212.500
5.100.000
5.100.000
2.287.500
2.287.500
2.362.500
2.362.500
533.334
533.334
533.334
4.875.000
5.950.000
4.875.000
5.950.000
13.500.000
13.500.000
1.275.000
1.275.000
1.770.743
1.399.998
801.900
2.292.956

204.201
327.730
328.332
470.588
102.101
833.333
500.000
500.000
583.333
583.333
333.333
333.333
250.000
250.000
233.332
233.332
233.332
233.332
166.668
166.668
150.000
150.000
150.000
150.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
533.333
533.333
533.333
300.000
350.000
300.000
350.000
500.000
500.000
75.000
75.000
87.894
466.667
267.300
533.338
92.866

Restschuld
over 5 jaar

4.492.424
1.065.122
1.067.080
816.799
9.166.668
7.750.000
7.750.000
9.625.002
9.625.002
5.833.336
5.833.336
4.500.000
4.500.000
4.433.347
4.433.347
4.550.014
4.550.014
3.333.319
3.333.319
1.387.500
1.387.500
1.462.500
1.462.500
4.100.000
4.100.000
1.537.500
1.537.500
1.612.500
1.612.500
3.375.000
4.200.000
3.375.000
4.200.000
11.000.000
11.000.000
900.000
900.000
1.331.273
1.828.606

Resterende
looptijd in
jaren eind
2019
27
9
9
2
13
16
21
21
22
22
23
23
23
23
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
6
3
3
25

Aflossingswijze

Jaarlijks
Kwartaal
Kwartaal
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
jaar
jaar
kwartaal
jaar
jaar

Aflos-sing
2020

204.201
327.730
328.332
470.588
102.101
833.333
500.000
500.000
583.333
583.333
333.333
333.333
250.000
250.000
233.332
233.332
233.332
233.332
166.668
166.668
150.000
150.000
150.000
150.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
533.333
533.333
533.333
300.000
350.000
300.000
350.000
500.000
500.000
75.000
75.000
87.894
466.667
267.300
92.866

Gestelde zekerheden

Bo g
Bo g
Bo g
Bo g
Bo g
Bo g
Bo g
Bo g
Bo g
Bo g
Bo g
Bo g
Bo g
Bo g
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
geen
Bo g
Bo g
Bo g
Bo g

elling W
elling W
elling W
elling W
elling W
elling W
elling W
elling W
elling W
elling W
elling W
elling W
elling W
elling W

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

elling W
elling W
elling W
elling W

Z
Z
Z
Z

Toelichti
ng

Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Variabel
Variabel
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
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BIJLAGE
5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019
Waterschapsbank
17-okt-08
3.000.000
BNG stenen A2-1
31-dec-14
11.000.000
Rabobank stenen A2-1
31-dec-14
11.000.000
ING stenen A2-1
31-dec-14
11.000.000
BNG stenen A2-2
31-dec-14
11.000.000
Rabobank stenen A2-2
31-dec-14
11.000.000
ING stenen A2-2
31-dec-14
11.000.000
BNG stenen A2-3
31-dec-14
11.000.000
Rabobank stenen A2-3
31-dec-14
11.000.000
ING stenen A2-3
31-dec-14
11.000.000
BNG stenen A2-4
31-dec-14
11.000.000
Rabobank stenen A2-4
31-dec-14
11.000.000
ING stenen A2-4
31-dec-14
11.000.000
BNG stenen A2-5
31-dec-14
1.833.333
Rabobank stenen A2-5
31-dec-14
1.833.333
ING stenen A2-5
31-dec-14
1.833.333
BNG stenen A2-6
31-dec-15
9.166.667
ING stenen A2-6
31-dec-15
9.166.667
ABN stenen A2-6
27-sep-17
9.166.667
BNG inventaris B2-1
31-dec-14
6.666.667
Rabobank inventaris B2-1
31-dec-14
6.666.667
ING inventaris B2-1
31-dec-14
6.666.667
BNG inventaris B2-2
31-dec-15
6.033.333
ING inventaris B2-2
31-dec-15
6.033.333
ABN inventaris B2-2
27-sep-17
6.033.333
BNG lening B3 LLZ
31-dec-15
2.666.667
ING lening B3 LLZ
31-dec-15
2.666.667
ABN lening B3 LLZ
27-sep-17
2.666.667
Lage Landen
7-dec-15
2.567.511
Philips Lease
1-sep-15
5.406.811
Zorgservice XL BV
31-dec-17
4.000.000
BNG-98894
1-apr-04
8.400.000
BNG-99648
16-mei-05
2.627.206
BNG-72682.1
15-jul-98
2.268.901
BNG-72977.1
1-aug-98
2.268.901
BNG-70613.1
18-aug-97
2.327.079
BNG-99650
29-dec-04
2.676.214
ING 69.12.46.122
1-aug-02
2.552.514
ING 67.80.91.986
1-jan-08
6.100.000
ING 65.00.46.714
1-sep-05
3.500.000
ING 80.01.17.425
4-okt-17
4.500.000
ING 80.07.50.330
31-dec-19
3.500.000
ING 80.01.97.968
16-mrt-18
2.500.000
ABN FC249793911
30-sep-17
4.500.000
ABN
31-dec-19
3.500.000
ABN FC249799946
16-mrt-18
2.500.000
ABN AMRO
Totaal

20
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
8
8
8
8
8
8
5
5
5
5
15
0
20
22
30
30
30
23
29
20
20
10
8
10
10
8
10

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
annuiteit
flat fee
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands

4,530%
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
2,460%
2,460%
2,460%
variabel
variabel
variabel
2,210%
2,210%
2,210%
2,200%
2,200%
2,200%
vast
vast
variabel
5,07%
2,61%
1,00%
1,05%
4,86%
0,85%
2,68%
2,77%
3,20%
2,33%
1,90%
1,95%
2,38%
2,15%
1,95%

Nvt
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-25
31-dec-25
31-dec-25
31-dec-24
31-dec-24
31-dec-24
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
6-dec-20
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

1.500.000
150.000
9.533.333
366.667
9.533.333
366.667
9.533.333
366.667
9.533.333
366.667
9.533.333
366.667
9.533.333
366.667
9.533.333
366.667
9.533.333
366.667
9.533.333
366.667
9.533.333
366.667
9.533.333
366.667
9.533.333
366.667
1.588.889
61.111
1.588.889
61.111
1.588.889
61.111
8.249.999
305.556
8.250.001
305.555
8.250.001
305.555
3.333.334
833.333
3.333.334
833.333
3.333.334
833.333
3.770.832
754.167
3.770.834
754.166
3.770.834
754.166
1.066.668
533.333
1.066.666
533.334
1.066.667
533.333
1.847.952
245.178
4.523.975
355.062
981.418
4.000.000
3.600.000
600.000
1.074.766
119.418
1.134.451
113.445
1.134.451
113.445
1.047.185
116.354
1.047.214
116.357
1.106.088
85.084
3.050.000
305.000
1.181.250
175.000
4.050.000
450.000
3.500.000
2.500.000 1.000.000
3.500.000
4.050.000
450.000
3.500.000
2.500.000 1.000.000
3.500.000
8.000.000 15.000.000
446.584.192 24.355.062 36.847.545

1.350.000
9.166.666
9.166.666
9.166.666
9.166.666
9.166.666
9.166.666
9.166.666
9.166.666
9.166.666
9.166.666
9.166.666
9.166.666
1.527.778
1.527.778
1.527.778
7.944.443
7.944.446
7.944.446
2.500.001
2.500.001
2.500.001
3.016.665
3.016.668
3.016.668
533.335
533.332
533.334
1.602.774
3.897.619
4.000.000
3.000.000
955.348
1.021.006
1.021.006
930.831
930.857
1.021.004
2.745.000
1.006.250
3.600.000
3.500.000
3.600.000
3.500.000
23.000.000
434.091.729

600.000
7.333.331
7.333.331
7.333.331
7.333.331
7.333.331
7.333.331
7.333.331
7.333.331
7.333.331
7.333.331
7.333.331
7.333.331
1.222.223
1.222.223
1.222.223
6.416.663
6.416.671
6.416.671
3.594.204
358.254
453.780
453.780
349.062
349.071
595.588
1.220.000
175.000
1.350.000
787.500
1.350.000
787.500
282.308.389

9
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
3
3
3
4
4
4
1
1
1
5
11
0
5
8
9
9
8
8
12
9
6
8
8
9
8
8
9

jaar
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
maand
maand
Nvt
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

150.000
366.667
366.667
366.667
366.667
366.667
366.667
366.667
366.667
366.667
366.667
366.667
366.667
61.111
61.111
61.111
305.556
305.555
305.555
833.333
833.333
833.333
754.167
754.166
754.166
533.335
533.332
533.334
1.602.774
1.004.250
600.000
119.418
113.445
113.445
116.354
116.357
85.084
305.000
175.000
450.000
262.500
450.000
262.500
-

Bo g elling W Z
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
hypotheek
pand
pand
pand
pand
pand
pand
pand
pand
pand
pand

Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast

nvt
Hypotheek
Gemeente Garantie
Gemeente Garantie
Gemeente Garantie
Gemeente Garantie
Gemeente Garantie
- Hypotheek- Gemeente Garantie
Hypotheek
Hypotheek
Garantie RHG
Garantie RHG
Garantie RHG
Garantie RHG
Garantie RHG
Garantie RHG

Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast

31.219.636
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties
De specificatie is als volgt:

2019

2018

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

810.002.115
10.155.053

784.596.224
10.497.429

Totaal

820.157.168

795.093.653

Toelichting:
Ten opzichte van 2018 zijn de opbrengsten zorgverzekeringswet gestegen door onder andere shared savings en index.
Sectorontwikkelingen
Inleiding
De landelijke on eke heden oo in ellingen oo medi ch peciali i che o g ( iekenh i en, UMC en ZBC ) ijn de afgelopen ja en
verder verminderd. De resterende in de jaarrekening 2019 van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten voor Stichting
HagaZiekenhuis hebben betrekking op:
1. Rechtmatigheidcontroles MSZ 2019;
2. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;
3. Overgangsregeling kapitaallasten;
4. Overige (lokale) onzekerheden
Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft Stichting Reinier Haga Groep de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in deze paragraaf van deze jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten van
he aan llend om e onde oek 2019 meegenomen en i de Hand eiking Rech ma igheid onde oek 2019 Medi ch Speciali i che
Zo g ge olgd.
Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2019
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2019 zijn (inclusief de status hiervan) hierna toegelicht voor
Stichting Reinier Haga Groep:
1. Rechtmatigheidscontrole MSZ 2019
Rechtmatigheidcontroles over 2019 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden. Stichting HagaZiekenhuis en Reinier de
Groep zijn met toestemming en begeleiding van de zorgverzekeraars begonnen met de voorbereiding en implementatie van horizontaal
toezicht. Hierdoor is er voor deze entiteiten sprake van beperkte rechtmatigheidscontroles. Stichting Reinier Haga Groep gaat er van uit
dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft. De NZa heeft in het landelijk overleg echter niet bevestigd dat dit een
terechte aanname is, dus deze onzekerheid blijft vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk heeft Stichting Reinier Haga Groep geen
afspraken terzake gemaakt met verzekeraars, anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke
omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe rechtmatigheidsaspecten.
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee
samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.

2. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar
Stichting HagaZiekenhuis heeft met 6 zorgverzekeraars voor 2019 schadelastafspraken op basis van een aanneemsom en met 1
verzekeraar plafondafspraken gemaakt. Stichting Reinier de Graaf Groep heeft met 2 zorgverzekeraars voor 2019 schadelastafspraken
op basis van aanneemsommen en met 5 verzekeraars plafondafspraken gemaakt. Het LangeLand Ziekenhuis heeft met de
zorgverzekeraars voor 2019 schadelastafspraken op basis van plafondafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken
aan het boekjaar 2019 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2019 in lijn met de
Handreiking omzetverantwoording, rekening houdend met de verwachte effecten van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties
zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2019 in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de waardering
van het onderhanden werk ultimo 2019.
De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is de beste inschatting
van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten verwerkt. Ook afrekening van oude schadejaren met
zorgverzekeraars kan nog tot nagekomen effecten leiden. Stichting Reinier Haga Groep heeft tot en met het schadejaar 2016 definitief
afgerekend. De schadejaren vanaf 2017 tot en met 2018 zijn gedeeltelijk wel voorlopig afgerekend maar moeten nog definitief
afgerekend worden. Conform afspraak zijn de afrekeningen verwerkt in de jaarrekening 2019 en bij onzekerheden is vanuit prudentie
uit gegaan van het meest nadelige scenario van afrekening.
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3. Overgangsregeling kapitaallasten
Stichting Reinier de Graaf Groep heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016 (BR/CU-2139) een
aanvraag bij de Nza ingediend. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft uitspraak gedaan op het door de Stichting Reinier
de Graaf Groep ingediende bezwaar tegen het besluit van de NZa. Stichting Reinier de Groep is in het ongelijk gesteld. De toegekende
suppletie is in de jaarrekening 2019 verwerkt.
4. Overige (lokale) onzekerheden
Naast de landelijke onzekerheden en daarmee samenhangende (landelijke) aandachtspunten heeft Stichting Reinier de Graaf Groep
geen lokale onzekerheden.
Verantwoording financiële afspraken met het MSC van het HagaZiekenhuis in de jaarrekening zijn in lijn met de laatste afspraken, die
gemaakt zijn. De afwikkeling van de uitloopschade 2018 is meegenomen in het berekeningsmodel van de honorariumlasten 2019.
De afwikkeling van het FB is op moment van opstellen van de jaarrekening nog niet gereed. In oktober heeft de rechtbank uitspraak
gedaan in het geschil tussen een groep ziekenhuizen en de zorgverzekeraars met betrekking tot FB afwikkeling, waarbij de
ziekenhuizen in het gelijk zijn gesteld. Er is echter beroep aangetekend door de zorgverzekeraars. De uitkomst is derhalve nog
ongewis.
Vooruitlopend op de uitkomst van het geschil hebben verzekeraars al een groot gedeelte van het totale openstaande bedrag verrekend.
Het openstaande bedrag is volledig voorzien in de jaarrekening en de verrekening heeft geen resultaat effect.

17. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2019

2018

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

7.373.970
32.472.288
907.549

7.414.808
30.510.656
713.578

Totaal

40.753.807

38.639.041

Toelichting:
De subsidies zijn ten opzichte van 2018 gestegen met name door de index en meer FTE dat in aanmerking komt voor subsidie.

18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2019

2018

Overige opbrengsten

130.411.969

131.070.647

Totaal

130.411.969

131.070.647

Toelichting:
Ten opzichte van 2018 zijn de opbrengsten met name bij het HagaZiekehuis gedaald als gevolg van van de daling van poliklinische
apotheek door enerzijds verlies van marktaandeel van CF medicaties anderzijds door omzet toename door komst van de medicijn
Symkevi.
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LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2019

2018

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

335.009.252
52.258.090
27.413.826
17.166.781
431.847.950
21.860.975

305.651.248
46.632.106
25.734.588
16.992.233
395.010.175
23.568.338

Totaal personeelskosten

453.708.925

418.578.513

3.155
1.959
725
105
63
461
6.468

2.898
1.902
741
88
64
390
6.083

-

-

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Stichting HagaZiekenhuis
Reinier de Graaf Groep
LangeLand Ziekenhuis
Zorgservice XL
Stichting Combister
Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
De personeelskosten zijn ten opzichte van 2018 gestegen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de eenmalige uitkering als gevolg
van de CAO en toename in PLB uren. Daarnaast is er sprake van stijging van de fte vanwege de overname van het personeel van AHZ
en het mee consolideren van Lab West bij het HagaZiekenhuis. Bij Reinier de Graaf Groep is naast de CAO stijging de overgang van
personeel Oogziekenhuis Rotterdam een oorzaak van de stijging.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2019

2018

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

55.000
54.097.120

381.832
53.597.562

Totaal afschrijvingen

54.152.120

53.979.394

Toelichting:
De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2018 nagenoeg op hetzelfde niveau. De hogere afschrijvingen van nieuw ingebruik
genomen projecten, inventaris vernieuwbouw wordt gedempt door de lagere afschrijving van volledig afgeschreven activa.
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22. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
De specificatie is als volgt:

2019

2018

Honorarium vrijgevestigde specialisten

94.400.625

93.181.782

Totaal

94.400.625

93.181.782

Toelichting:
De hogere honorariumkosten van de vrijgevestigde specialisten wordt met name bij het HagaZiekenhuis veroorzaakt als gevolg van de
doorwerking van de (nacalculatie) afspraken 2018 voor 2019 met het MSC en het effect op de realisatie van 2019.

23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2019

2018

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

20.745.265
42.828.676
272.749.098
15.292.248
9.505.884
965.580

21.512.103
40.109.677
287.169.852
14.339.852
10.235.659
897.346

Totaal overige bedrijfskosten

362.086.750

374.264.489

Toelichting:
De voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn ten opzichte van 2018 gedaald door met name de lagere doorberekende vrachtkosten
aan het HagaZiekenhuis.
De algemene kosten zijn ten opzichte van 2018 stegen door het mee consolideren van Lab West BV.
De patiëntgebonden kosten zijn ten opzichte van 2018 enerzijds gedaald bij het HagaZiekenhuis door met name de lagere kosten van
de poliklinische apotheek als gevolg van verlies van marktaandeel in levering van CF medicatie. Anderzijds zijn de kosten van
geneesmiddelen en doorberekende kosten door RHMDC bij Reinier de Graaf Groep gestegen.
De kosten van onderhoud en energie zijn ten opzichte van 2018 met name bij het HagaZiekenhuis gestegen door enerzijds belasting
verhogende maatregelen op energie en anderzijds hogere kosten voor onderhoud, doordat de voorziening voor preventief onderhoud
ultimo 2018 volledig was uitgenut.

24. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2019

2018

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

138.614
138.614

321.953
321.953

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-17.442.073
-17.442.073

-19.281.006
-19.281.006

Totaal financiële baten en lasten

-17.303.459

-18.959.054

Toelichting:
De financiële lasten zijn ten opzichte van 2018 lager, dit wordt veroorzaakt door aflossing van de langlopende leningen waardoor er
minder rente is betaald.
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25. Overig
De specificatie is als volgt:

Aandeel derden
Vennootschapsbelasting

2019

2018

-177.191
-125.046

-129.159
-101.262

-302.237

-230.421

2019

2018

400.001

372.651

400.001

372.651

26. Wet normering topinkomens (WNT)
Voor de WNT wordt verwezen naar pagina 36

27. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

Totaal honoraria accountant

28. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
Er hebben geen onzakelijke transacties met bestuurders plaatsgevonden.

29. Gebeurtenissen na balansdatum
Impact Coronavirus (COVID-19)
Inleiding algemeen / Aard van de gebeurtenis
In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Dit virus (COVID -19) zorgde begin 2020 voor veel
patiënten en slachtoffers in China en in februari 2020 waren er de eerste patiënten en slachtoffers in Nederland. Begin maart 2020 nam
de regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in geheel Nederland.
Reinier Haga Groep stond voor de taak om samen met ketenpartners in ROAZ-verband een grote groep corona-patiënten de
noodzakelijke acute en intensieve zorg te verlenen. Gezien de grote besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot drastische hygiëne- en
veiligheidsmaatregelen. Door de grote toeloop van corona-patiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen en de noodzakelijke inzet van
IC-bedden, heeft Reinier Haga Groep moeten besluiten een groot deel van de reguliere zorg, onderzoek en onderwijs niet uit te voeren,
dan wel uit te stellen. Als gevolg van de overheidsmaatregelen (intelligente lock-down en social distancing) wordt Reinier Haga Groep
geconfronteerd met omzetderving door vraaguitval en terughoudendheid bij patiënten om een beroep te doen op de ziekenhuiszorg.
In dit stadium zijn de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van Reinier Haga Groep , en voor de exploitatieresultaten
beperkt. Reinier Haga Groep blijft het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen volgen en blijven tegelijkertijd hun
uiterste best doen activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid van de medewerkers in gevaar
te brengen. Daardoor is sprake van extra investeringen en kosten voor het beschikbaar maken van ziekenhuiscapaciteit en aanschaf
van apparatuur en beschermingsmiddelen voor het verplegen van Corona- en overige patiënten in sterk aangepaste omstandigheden.
De impact hiervan is op basis van eerste voorzichtige inschattingen ongeveer circa 7%in maart en de eerste periode van april. De
mate waarin deze kosten komende periode zullen oplopen is onzeker en afhankelijk van de duur en omvang van de Covid-19 uitbraak.
Zorgverzekeraars Nederland heeft na overleg met veldpartijen in brieven van 17 maart 2020 en 21 april 2020 continuïteitsgaranties
geboden voor de basiszorginfrastructuur waartoe o.a. Reinier Haga Groep behoort. Met additionele bevoorschotting door de
zorgverzekeraars tot contractwaarde en met additionele bekostiging van de meerkosten van de corona-uitbraak wordt de continuïteit
van Reinier Haga Groep gegarandeerd.
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Ondanks de onzekerheden als gevolg van de Covid-19 uitbraak kan Reinier Haga Groep gebruik maken van de steunmaatregelen die
door Zorgverzekeraars Nederland worden aangeboden.
Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van
Co id-19 o den opge angen binnen de k edie limie en de o e eengekomen a io me de banken en i e geen p ake an een
materiële onzekerheid over de financiële continuïteit van Reinier Haga Groep .
Specifieke toelichting
·
Het Coronavirus / impact op organisatie:
Vanaf medio maart 2020 hebben wij een aantal maatregelen genomen om de effecten van het COVID-19 virus te bewaken en te
voorkomen, zoals het vormen van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze patiënten en medewerkers. De opvang van een
zeer grote groep patiënten heeft de hoogste prioriteit. Er is zoveel mogelijk capaciteit ingezet om COVID-patiënten te behandelen.
Daarbij is waar mogelijk IC-capaciteit opgeschaald. Tevens is er afgeschaald op onder andere de electieve en niet-spoedeisende zorg,
onderzoek en onderwijs. Op artsen en verpleegkundigen is een beroep gedaan om zoveel mogelijk extra uren te werken. Medewerkers
in niet kritische functies zijn verzocht zoveel mogelijk thuis te werken.
·
Voorziene ontwikkelingen:
Afhankelijk van de duur van deze crisis zal een grotere achterstand ontstaan in de reguliere patiëntenzorg. Op het moment dat het virus
landelijk onder controle is, is een inschatting te maken van de totale achterstand en de wijze waarop dit kan worden ingelopen.
Ri ico en on eke heden:
Tot het moment dat de crisis onder controle is, is het niet duidelijk wat het uiteindelijke beslag op de organisatie zal zijn. Op dit moment
zijn er nog veel onzekerheden.
Tijdens deze crisis werken veel medewerkers op de toppen van hun kunnen. Nog niet duidelijk is wat het eventuele effect daarvan kan
zijn.
·
Genomen en voorziene maatregelen:
Reinier Haga Groep leeft de maatregelen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zo goed als binnen de mogelijkheden
na. Me ande e iekenh i en en UMC i eel ldig af emming o e e deling an pa i n en en be chikbaa heid an medi che
apparatuur en medisch hulpmiddelen.
·
Impact op activiteiten:
Door de hoge mate van urgentie voor corona-patiënten en de strenge veiligheidseisen is de reguliere productie vanaf begin maart
aanzienlijk gedaald. Ook andere activiteiten, zoals onderzoeksprojecten en opleidingen zijn aanzienlijk gereduceerd dan wel stopgezet.
·
Steun van zorgverzekeraars en overheden:
Op landelijk niveau zijn de koepels (NFU, NVZ en ZN) met elkaar overeengekomen passende financiële maatregelen te nemen. Dit
betreft o.a. aanvullende bevoorschotting tot 100% passend bij de omvang van contractueel overeengekomen omzet, maar ook hoe om
te gaan met meer- en minder kosten (zowel personeel, materiaal als geneesmiddelen) en meer- en minder omzet. De
o g e eke aa hebben aan de iekenh i en en UMC , bij b ief d.d. 17 maa e pec ie elijk 21 ap il 2020, la en e en hen e
ondersteunen, waarbij de beschikbaarheid en continuïteit van zorg op langere termijn zo goed mogelijk geborgd kan worden.
Ook de minister van VWS heeft in zijn brief d.d. 15 april 2020 aan de Tweede Kamer laten weten dat de overheid de zorgsector in staat
wil blijven stellen om te doen wat nodig is om voor de lange termijn de continuïteit van zorg en ondersteuning te borgen.
Op dit moment zijn de effecten op liquiditeit, resultaat en vermogen nog onvoldoende duidelijk. Op basis van de intentie afspraak van
de o g e eke aa en de mini e , hebben ij e ach ing da de financi le i ico an de e c i i ela ief bepe k blij en. Imme
ziekenhuizen houden middels bevoorschotting voldoende liquiditeit en middels compensatie voor gederfde opbrengsten en extra
gemaakte kosten kan een acceptabel bedrijfsresultaat over 2020 gerealiseerd worden. Op basis van de hierboven genoemde
gemaakte afspraken vinden wij de continuïteitsveronderstelling passend.
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WNT-verantwoording 2019 Stichting Reinier Haga Groep
De WNT is van toepassing op de Reinier Haga Groep. Het totaal aantal complexiteitspunten om de bezoldigingsklasse vast te stellen
bedraagt 14 punten. Op basis van dit aantal punten geldt bezoldigingsklasse V voor zorg en jeugdhulp. Het voor Reinier Haga Groep
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000. De Reinier Haga Groep past de concernregeling toe.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e
maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt.

Gegevens 2019
Bedragen
Functiegegevens

Drs. M.J. van Rijn
Drs. H.H.H. Wieleman RA
Voorzitter Raad van Bestuur RHG Lid Raad van Bestuur/ CFO
RHG

Drs. C.H.G.M. van de Wiel
Lid Raad van Bestuur RHG
/directievoorzitter Haga

Dr. H.K. Rondaij
Medisch directeur Haga

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldiging

1/1-31/12
1
ja

1/1-31/12
1
ja

1/1-31/12
1
ja

1/1-31/12
0,8
ja

Prof. Dr. C.G.J.M. Hilders
Lid Raad van Bestuur
RHG/directievoorzitter
RdGG
1/1-31/12
1
ja

182.386
11.614
194.000

202.583
11.771
214.354

182.369
11.631
194.000

139.263
18.600
157.863

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

194.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Drs. S. Kroese
Drs. E. Booden
Directeur Bedrijfsvoering
Lid Raad van Bestuur
RdGG
RHG/directievoorzitter LLZ

Drs. L. Levert-Brand
Medisch directeur LLZ

1/1-31/12
1
ja

1/1-31/12
1
ja

1/1-31/12
0,4
ja

217.272
11.771
229.043

165.236
11.614
176.850

182.349
11.651
194.000

67.019
4.611
71.630

155.200

194.000

194.000

194.000

77.600

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1.

N.v.t.

2.

3.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Drs. C.H.G.M. van de Wiel
Lid Raad van Bestuur RHG
/directievoorzitter Haga

Dr. H.K. Rondaij
Medisch directeur Haga

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldiging

1/1-31/12
1
ja

1/1-31/12
1
ja

1/12-31/12
1
ja

1/1-31/12
0,8
ja

Prof. Dr. C.G.J.M. Hilders
Lid Raad van Bestuur
RHG/directievoorzitter
RdGG
1/1-31/12
1
ja

177.560
11.440
189.000

217.420
11.623
229.043

15.096
956
16.052

139.436
18.324
157.760

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

16.052

151.200

Bedragen
Functiegegevens

Drs. M.J. van Rijn
Drs. H.H.H. Wieleman RA
Voorzitter Raad van Bestuur RHG Lid Raad van Bestuur/ CFO
RHG

Drs. S. Kroese
Drs. E. Booden
Directeur Bedrijfsvoering
Lid Raad van Bestuur
RdGG
RHG/directievoorzitter LLZ

Drs. L. Levert-Brand
Medisch directeur LLZ

1/1-31/12
1
ja

1/1-31/12
1
ja

1/1-31/12
0,4
ja

217.421
11.622
229.043

160.569
11.423
171.992

177.195
11.464
188.659

68.476
4.629
73.105

189.000

189.000

189.000

75.600

1. Overschrijding van de norm. WNT overgangsrecht van toepassing. Bezoldigingsafspraken in 2015 overeengekomen.
2. Overschrijding van de norm. WNT overgangsrecht van toepassing. Bezoldigingsafspraken in 2014 overeengekomen.
3. Overschrijding van de norm. WNT overgangsrecht van toepassing. Bezoldigingsafspraken in 2015 overeengekomen.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen

Drs. E.B. Mulder

Mr. T.E.M. Wekking

Drs. W. Oosterom

Prof. Dr. M.B. Vroom

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Entiteit
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

1/1-31/12
RHG

1/1-31/12
RHG

1/1-31/12
RHG

1/1-31/12
RHG

1/1-31/12
RHG

29.100
29.100
N.v.t.

19.400
19.400
N.v.t.

19.400
19.400
N.v.t.

19.400
19.400
N.v.t.

19.400
19.400
N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Drs. E.B. Mulder

Mr. T.E.M. Wekking

Drs. W. Oosterom

Prof. Dr. M.B. Vroom

Dhr. A. Loogman

Voorzitter
1/1-31/12
RHG

Lid
1/1-31/12
RHG

Lid
1/1-31/12
RHG

Lid
1/1-31/12
RHG

Lid
1/7-31/12
RHG

28.350
28.350

18.900
18.900

18.900
18.900

18.900
18.900

9.450
9.528

Gegevens 2018
Bedragen
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Entiteit
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Dhr. A. Loogman

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-19
€

31-dec-18
€

3

671.868
671.868

509.673
509.673

7
9

660.104
260.628
920.732

209.315
566.121
775.436

1.592.600

1.285.109

31-dec-19
€

31-dec-18
€

654.874
654.874

492.679
492.679

937.726
937.726

792.430
792.430

1.592.600

1.285.109

ACTIVA

Vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

10

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

13

Totaal passiva
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5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref.

2019
€

2018
€

4.685.077

3.810.723

4.685.077

3.810.723

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Overige bedrijfsopbrengsten

18

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

2.019.280

1.426.403

Overige bedrijfskosten

23

2.605.797

2.321.615

Som der bedrijfslasten

4.625.077

3.748.018

BEDRIJFSRESULTAAT

60.000

62.705

102.195

86.074

162.195

148.779

2019
€

2018
€

162.195
162.195

148.779
148.779

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves
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5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.13.1 Algemeen
De waarderingsgrondslagen zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen van de geconsolideerde jaarrekening en
beschreven in paragraaf 5.1.4.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Met betrekking tot de impact van de uitbraak van Covid-19 wordt verwezen naar de tekst in paragraaf 5.1.4
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-19

31-dec-18

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

671.868

509.673

Totaal financiële vaste activa

671.868

509.673

2019

2018

Boekwaarde per 1 januari
Resultaat deelnemingen

509.673
162.195

571.986
-62.313

Boekwaarde per 31 december

671.868

509.673

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.17.
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft
kapitaal

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum BV
Dialyse Centrum Zoetermeer

18.385
18.000

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen

Resultaat

100%
100%

4.056.703
18.000

1.097.536
-

Toelichting:
Het genoemde resultaat bij Reiner Haga Medisch Diagnostisch Centrum betreft het geconsolideerde resultaat van de BV en de CV.
Van he e l aa an de CV kom 95% oe aan Reinie de G aaf G oep ad 0,9 miljoen. He e e ende e l aa kom oe aan
S ich ing Reinie Haga G oep ( 0,2 miljoen).

7. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-19

31-dec-18

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen

652.968
7.136

206.078
3.237

Totaal debiteuren en overige vorderingen

660.104

209.315

Toelichting:
De vorderingen op groepsmaatschappijen is ten opzichte van voorgaand jaar toegenomen doordat een aantal RC's van een
schuldpositie 2018 zijn omgeslagen naar een vordering in 2019.
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9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-19

31-dec-18

Bankrekeningen

260.628

566.121

Totaal liquide middelen

260.628

566.121

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en zullen aangewend worden voor de reguliere bedrijfsuitoefening.

PASSIVA
10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-19

31-dec-18

Algemene en overige reserves

654.874

492.679

Totaal eigen vermogen

654.874

492.679

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2019

Algemene en overige reserves
Saldo per
1-jan-2019

Resultaatbestemming

Algemene en overige reserves

492.679

162.195

-

654.874

Totaal algemene en overige reserves

492.679

162.195

-

654.874

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Het resultaat 2019 zal worden toegevoegd aan de algemene en overige reserves.
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2019
en resultaat over 2019
De specificatie is als volgt :

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:
Toevoeging eigen vermogen Stichting HagaZiekenhuis
Toevoeging eigen vermogen Stichting Reinier de Graaf Groep
Toevoeging eigen vermogen Stichting LangeLand Ziekenhuis
Toevoeging eigen vermogen Stichting Combister
Correctie intercompanydeal HagaZiekenhuis
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

Eigen
vermogen

Resultaat

654.874
95.978.649
94.405.313
-5.827.735
3.884
185.214.985

162.195
1.813.746
6.406.010
760.362
226.514
9.368.827
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13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-19

31-dec-18

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Schulden aan groepsmaatschappijen
Vakantiegeld
Overige kortlopende schulden

232.957
29.805
11.514
83
395.418
6.655
261.294

234.097
14.062
11.291
499.556
4.683
28.741

Totaal overige kortlopende schulden

937.726

792.430

Toelichting:
De daling van schulden aan groepsmaatschappijen wordt veroorzaakt doordat een aantal RC's van een schuldpositie 2018 zijn
omgeslagen naar een vordering in 2019. Daarnaast is een nieuwe schuldpositie aan Orthopedisch Centrum in 2019 ontstaan.
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5.1.17 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2019
Resultaat deelnemingen

509.673
162.195

509.673
162.195

Boekwaarde per 31 december 2019

671.868

671.868
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
BATEN
18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2019

2018

Overige opbrengsten

4.685.077

3.810.723

Totaal

4.685.077

3.810.723

2019

2018

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

1.846.857
32.563
34.927
74.301
1.988.648
30.632

1.018.569
28.801
33.076
97.587
1.178.033
248.370

Totaal personeelskosten

2.019.280

1.426.403

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

3
3

3
3

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

-

-

Toelichting:
De overige opbrengsten betreffen de doorbelaste salariskosten en overige bedrijfskosten

LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De toename van de lonen en salaris kan worden verklaard door de uitbreiding van werkzaamheden van Reinier Haga Groep. Hierdoor
worden meer salariskosten doorbelast vanuit HagZiekenhuis, Reinier de Graaf Groep en Orthopedisch Centrum.

23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2019

2018

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Huur en leasing

741
2.585.775
19.281

1.055
2.295.085
25.475

Totaal overige bedrijfskosten

2.605.797

2.321.615

Toelichting:
Onder de overige bedrijfskosten zijn voornamelijk de algemene kosten gestegen ten opzichte van voorgaand jaar door uitbreiding van
werkzaamheden binnen Reinier Haga Groep.
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24. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2019

2018

Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële baten

162.195
162.195

148.779
148.779

Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten

-60.000
-60.000

-62.705
-62.705

Totaal financiële baten en lasten

102.195

86.074

Toelichting:
Resultaat deelneming betreft 5% resultaat van RHMDC CV en het resultaat van RHMDC BV.

Gebeurtenissen na balansdatum
Impact Coronavirus (COVID-19)
Voor de toelichting van de impact Coronavirus wordt verwezen naar de gebeurtenissen na balansdatum in de geconsolideerde
jaarrekening.
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5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Reinier Haga Groep heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 20 mei 2020.
De raad van toezicht van de Stichting Reinier Haga Groep heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering
van 20 mei 2020.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

drs. J. van Roon MBA, voorzitter Raad van Bestuur a.i. Stichting Reinier Haga Groep

drs. E. Booden, lid Raad van Bestuur Stichting Reinier Haga Groep

prof. dr. C.G.J.M. Hilders, lid Raad van Bestuur Stichting Reinier Haga Groep

drs. C.H.G.M. van de Wiel MMC, lid Raad van Bestuur Stichting Reinier Haga Groep

drs. D.J.M.M. Monissen, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Reinier Haga Groep

mr. T.E.M. Wekking,vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Reinier Haga Groep

A.J.M. Loogman RA, lid Raad van Toezicht Stichting Reinier Haga Groep

prof. dr. M.B. Vroom, lid Raad van Toezicht Stichting Reinier Haga Groep
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Reinier Haga Groep heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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