
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 2022 

IJsselland Ziekenhuis 
  



Inhoud 

 

1. Inleiding ............................................................................................... 3 

2. Algemeen ............................................................................................. 3 

3. Strategie 2019-2024 ................................................................................. 4 

3.1 Thema’s 2022 en de 9 strategische doelstellingen ................................................. 4 

3.2 Randvoorwaarden .................................................................................... 5 

4. Externe ontwikkelingen en de invloed daarvan op de bedrijfsvoering .......................... 5 

4.1 Onzekerheden ........................................................................................ 5 

4.2 Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022 .................................... 6 

4.3 Passende zorg ........................................................................................ 6 

5. Risicomanagement ................................................................................... 7 

6. De ‘ruit’ als sturingsmiddel .......................................................................... 7 

 

  



3 

 

 

1. Inleiding 

 

We bevinden ons in een tijdperk van grote veranderingen: onze patiënten veranderen; 

ze worden steeds ouder, hebben andere ziektebeelden en zijn mondiger. Daarnaast zijn 

er meer en andere zorgmedewerkers nodig om aan de toenemende zorgvraag te 

voldoen. Dit alles maakt de zorg steeds duurder en complexer. Daarbovenop komt 

sinds maart 2020 de covid-pandemie, die de zorg en ondersteunende diensten in het 

afgelopen anderhalf jaar behoorlijk heeft beïnvloed.  

 

We hebben de maatschappelijke opdracht om al deze uitdagingen aan te gaan met 

elkaar, met onze patiënten en met onze samenwerkingspartners. In grote lijnen weten 

we hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Gezamenlijk hebben we strategische 

doelstellingen vastgesteld om van het IJsselland een toekomstbestendig ziekenhuis te 

maken. Dat doen we in strategische projecten, waar alle geledingen in het ziekenhuis 

hun rol in pakken. We hebben al belangrijke stappen gezet in het realiseren van deze 

doelstellingen. Gezien de bijzondere periode waarin we zitten, is dat een prestatie van 

formaat. 

In 2022 zetten we deze gelijkgerichtheid door! De weg die we zijn ingeslagen biedt 

kansen; een andere zorgvraag betekent ook nieuwe werkzaamheden en dus 

persoonlijke kansen voor verdere professionele ontwikkeling. Het is duidelijk dat dit van 

invloed is op iedereen in ons ziekenhuis. Hoe de verandering van invloed is op iedereen 

in ons ziekenhuis vertalen we voor het jaar 2022 in de jaarplannen.  

Onder de noemer ‘Aandacht maakt iedereen beter' gaan we met elkaar in gesprek en 

vervolgens aan de slag. 

Aandacht is bewust bezig zijn vanuit het hart. De ander zien. Maar aandacht is ook 

bewust bezig zijn met je hoofd. Het geeft focus aan wat je doet. Het maakt dat jij je 

werk beter en met meer plezier kunt doen. Waardoor de patiënt zich beter voelt en het 

liefst natuurlijk beter wordt. Aandacht geef je aan elkaar, aan collega's en patiënten. 

Maar ook aan naasten en aan samenwerkingspartners. 

Met dit beleidsplan geven we de plannen voor 2022 aan en geven we ook handvatten 

bij het opstellen van het jaarplan en de begroting 2022. In de jaarplannen wordt 

aangegeven wat, hoe en wanneer de afdelingen haar doelstellingen, in samenspraak 

met de vakgroepen, in 2022 gaan bereiken.  

Met aandacht gaan we samen op weg naar 2024 om ervoor te zorgen dat we de best 

denkbare zorg aan onze patiënten kunnen blijven leveren, nu, maar ook in 2024. 

 

 

2. Algemeen 

 

Wat de COVID19 zorgvraag gaat doen in 2022 is nog onduidelijk. Wat zeker is, is dat er 

16.000 (17%) minder patiënten naar ons ziekenhuis zijn verwezen in 2020 en dat heeft 

zich verder doorgezet in 2021. In welke mate deze daling uitgestelde zorg is en leidt 

tot inhaalzorg is ook nog onzeker.  

 

Ondanks deze onzekerheid moeten we ons voorbereiden. Voorbereiden op de 

mogelijkheden om, samen en in de regio, passende inhaalzorg te kunnen bieden en 
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tegelijkertijd oog te hebben voor de belasting van onze professionals . Dit doen we met 

flexibiliteit en innovatiekracht om de beschikbare capaciteit slim en doelmatig  in te 

zetten waar deze het hardst nodig is. De flexibiliteit die we in 2020 en begin 2021 

hebben laten zien is ongekend. Dat is hoe wij als IJsselland Ziekenhuis de zorg 

toegankelijk hebben weten te houden. 

 

Komt het voorbereiden op inhaalzorg en het creëren van flexibiliteit dan bovenop onze 

strategie? Eigenlijk niet. We zien dat vraagstukken als passende inhaalzorg en  

flexibiliteit creëren welke nodig is om de zorg op alle fronten toegankelijk te houden, al 

voor een belangrijk onderdeel is van onze strategie. 

 

De vraagstukken rondom inhaalzorg zitten namelijk ook in Integraal Capaciteit 

Management, maar ook in ketensamenwerking, Beter dichtbij, samen beslissen en in 

de ontwikkeling van het spoedplein.  

Ook het creëren van flexibiliteit is onderdeel van onze projecten, hiervoor zijn 

bijvoorbeeld de projecten Strategische Personeelsplanning en Optimaal plannen 

gestart. Met deze projecten creëren we flexibiliteit met als doel optimaal gebruik maken 

van onze schaalgrote als ziekenhuis. Deze flexibiliteit gaat altijd gepaard met aandacht 

voor onze medewerkers en patiënten. 

 

Een belangrijk item zowel landelijk als binnen onze strategie is Passende zorg. 

Passende zorg (JZJOP Juiste Zorg door de Juiste professional op de Juiste Plaats) is 

zorg die samen met de patiënt tot stand komt, gaat niet over ziekte, maar over 

gezondheid en preventie. Het voorkomen van verspillingen en voorkomen van onnodige 

of niet-effectieve zorg is ook onderdeel van passende zorg en van onze strategische 

projecten.  

 

Al deze onderdelen komen terug in dit beleidsplan. Het beleidsplan is hiermee een 

vertaling van onze strategie tot en met 2024, ingegeven door het bestuurlijk 

hoofdlijnenakkoord (BHA) en overige externe ontwikkelingen.  

 

 

3. Strategie 2019-2024 

 

Onze strategie loopt tot en met 2024. De strategie is vertaald in 5 thema’s, 9 

doelstellingen welke we realiseren met 20 strategische projecten. 

Met aandacht gaan we samen op weg naar 2024 om ervoor te zorgen dat we de best 

denkbare zorg aan onze patiënten kunnen blijven leveren, nu, maar ook in 2024. 

 

3.1 Thema’s 2022 en de 9 strategische doelstellingen 

 

Overkoepelend zien we binnen de strategie de onderstaande thema’s. Vanuit deze 

thema’s gaan we aan de slag om onze strategische doelstellingen te bereiken.  
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3.2 Randvoorwaarden 

 

Om de strategie te kunnen realiseren zijn de volgende randvoorwaarden noodzakelijk: 

 R1. Kwaliteit, Veiligheid en (voldoen aan) wet- en regelgeving zijn blijvend op 

orde. 

 R2. Uit de beloningsafspraken met de medisch-specialisten is de 

productieprikkel verdwenen. 

 R3.  De vastgestelde financiële ratio’s worden minimaal gehaald: DSCR, 

EBITDA, Solvabiliteit. 

 R4. ICT is zowel v.w.b. infrastructuur als voor organisatie/informatie op een 

niveau dat past bij de ambities van het IJsselland Ziekenhuis. 

 

 
4. Externe ontwikkelingen en de invloed daarvan op de bedrijfsvoering 

 

4.1 Onzekerheden 

De belangrijkste onzekerheid voor het IJsselland Ziekenhuis op dit moment is de 

Covid19 pandemie. Deze pandemie raakt ons ziekenhuis in alles wat wij doen. 

In de 2e en 3e golf van Covid19 hebben we als ziekenhuis laten zien waartoe we in 

staat zijn. Met grote flexibiliteit en innovatiekracht hebben we de zorg doorgang laten 
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vinden. Om dat te kunnen hebben we externe partijen hard nodig gehad om onze 

financiële zekerheid te kunnen borgen. 

 

Om de financiële onzekerheden te beperken is er landelijk een regeling afgesproken. 

Deze regeling, de CB (Continuïteit Bijdrage) regeling vangt voor het IJsselland 

Ziekenhuis de (financiële) onzekerheid ten aanzien van deze crisis op. 

 

4.2 Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022 

Het Hoofdlijnenakkoord (BHA) was belangrijke input bij het opstellen van onze 

meerjarenstrategie. De opdracht die er ligt, ook voor 2022, is om de zorg betaalbaar en 

toegankelijk te houden, terwijl sprake is van een groeiende zorgvraag, een tekort aan 

personeel en 0% groei van het ziekenhuisbudget voor 2022. De corona crisis benadrukt 

eens te meer het belang van de inzet voor gepast gebruik. Ook de integratie van 

slimme technologie (digitale zorg op afstand) in de medische zorg is waardevol 

gebleken. Daarom zijn in het Hoofdlijnenakkoord ook afspraken gemaakt over Juiste 

zorg op de juiste plek, uitkomst gerichte zorg en digitale zorg (innovatie).  

 

4.3 Passende zorg 

In navolging op het BHA heeft hebben het ZIN en NZA de beleidsnotitie opgesteld 

samenwerken aan passende zorg. De toekomst is nu. Deze zijn vertaald in richtlijnen 

en uitgangspunten. 

 

De principes voor passende zorg 

- Is waarde gedreven; 

zorg voor een doelmatige inzet van effectieve zorg, met als doel voor de patiënt 

relevante winst in gezondheid en functioneren tegen een redelijke prijs. 

- Komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand; 

functioneringsvraag staat centraal in het samen beslissen, met multidisciplinaire 

expertise en bezien in de sociale context van de patiënt. 

- Is de juiste zorg op de juiste plek; 

(duurdere) zorg voorkomen, zorg verplaatsen en rondom mensen organiseren, 

en zorg vervangen door slimme zorg en e-health. 

- Gaat over gezondheid in plaats van ziekte 

zet al het overheidsbeleid in op gezondheidsbevordering en het verkleinen van 

gezondheidsverschillen (health in all policies), focus op de eigen ervaren 

gezondheid en functioneren (positieve gezondheid), en werk aan het voorkomen 

van ziekte en zwaardere zorg (preventie). 

 

De principes zijn een kompas om alle partijen met een gelijkgerichte blik op de 

toekomst invulling te laten geven aan de toekomstige uitdagingen. Wij geven met onze 

strategie invulling aan dit landelijke beleid.  
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5. Risicomanagement 

Bij het opstellen van een jaarplan is het belangrijk om (grote) risico’s te identificeren 

en beheersmaatregelen te treffen waar nodig. De ziekenhuis brede risico’s worden 

opgenomen in de integrale risicomatrix.  

 

Naast de ziekenhuis brede risico’s kent elke afdeling zijn eigen risico’s. Voor 2022 is het 

van belang dat afdelingen zelf hun risico’s in beeld hebben en beheersen vanuit de 

reguliere bedrijfsvoering. 

 

 

6. De ‘ruit’ als sturingsmiddel 

 

Ook in 2022 sturen we op realisatie van de jaarplannen middels de zogenaamde ruit. In 

de ruit wordt de samenhang zichtbaar tussen de verschillende onderdelen: (1) 

patiënten & klanten, (2) interne processen & kwaliteit, (3) financiën en (4) HRM, 

ontwikkeling & innovatie. Door middel van kpi’s, die een vertaling zijn van de 

strategische doelstellingen van het ziekenhuis en bijbehorende randvoorwaarden, kan 

hierop objectief worden gestuurd.  

 

 

 
 

 

Patiënten en klanten 

Op de hoek van patiënten & klanten sturen we op het maximaliseren van klanten en 

patiënten tevredenheid en het meten van uitkomsten van zorg. Ook sturen we op de 

toegankelijkheid van zorg voor onze patiënten (toegangstijden), de mate van instroom 

van het aantal patiënten, betaalbaarheid van zorg (kosten per patiënt) en meten we de 

mening van onze patiënten (patiënttevredenheid) en de mening van onze overige 

klanten zoals huisartsen en andere zorginstellingen. 

  

Interne processen en kwaliteit 

Op de hoek van de ruit interne processen & kwaliteit sturen we op efficiency, output en 

kwaliteit. Efficiency meten we door te monitoren op de kostprijs per output indicator 

zoals de ligdag. De output meten we door te kijken naar productie parameters zoals 

het aantal operaties. Tot slot meten we op deze hoek van de ruit de kwaliteit op basis 

van de verpleegkundige indicatoren (pijnmetingen, decubitus en ondervoeding) en de 

IGJ indicatoren zoals de onverwacht lange opnameduur en de heropnameratio. 

Daarnaast sturen vakgroepen en afdelingen op specifieke normen en doelstellingen.  

Patiënten & klanten Norm Realisatie

Aantal poli's met toegangstijd < 4wkn

Aantal verwijzingen 1ste lijn

Unieke patienten

Patient tevredenheid Interne processen & kwaliteit Norm Realisatie

Kosten per patient Productie

   Aantal consulten

Financiën Norm Realisatie Afwijking    Aantal operaties

Bruto opbrengsten (x € 1.000)    Aantal opnames

Netto opbrengsten (x € 1.000)    Aantal ligdagen

Kosten (x € 1.000) Kostprijzen

Netto marge (x € 1.000)    Kostprijs per poli uur

EBITDA  (x € 1.000)    Kostprijs per operatie

DSCR ratio    Kostprijs per ligdag

Solvabiliteit ratio Kwaliteit

Liquiditeit in mln.    Volumenormen

HRM, ontwikkeling en innovatie Norm Realisatie    Verpleegkundige indicatoren

Aantal FTE    IGJ indicatoren

Percentage verzuim

Afwijking

Afwijking

Afwijking

Financiën

Patiënten & Klanten

HRM, ontwikkeling,
innovatie

Interne
processen 

& 
Kwalititeit
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Ziekenhuisbreed worden de QMentum Global normen gevolgd vanuit Qualicor 

Europe(voorheen NIAZ). Binnen het IJsselland ziekenhuis is gekozen voor een 

overbruggingsaudit eind 2022 en daarna om de twee jaar sequentiële audits, waarbij 

de auditresultaten die leiden tot accreditatie opeenvolgend (sequentieel) opgebouwd 

worden. Deze cyclus kent dus 3 korte externe toetsmomenten verdeel over vijf jaar. 

Deze worden ingebed in de eigen kwaliteitscyclus om zo het continu verbeteren te 

stimuleren. Deze vernieuwing van de auditvorm wordt onderdeel van het totale 

auditproces binnen de organisatie. In 2022 wordt de organisatie van kwaliteit in het 

IJsselland ziekenhuis vernieuwd. 

 

 

HRM, ontwikkeling & innovatie 

Op de hoek van de ruit HRM, ontwikkeling & innovatie sturen we op beschikbaarheid 

van medewerkers, de gezondheid van onze medewerkers en de ontwikkeling. De 

beschikbaarheid van medewerkers meten we met de indicatoren aantal fte en 

ziekteverzuim. De gezondheid van onze medewerkers meten we door te kijken naar de 

meldingsfrequentie en werkdrukbeleving. Tevens kijken we naar de ontwikkeling. 

Ontwikkelen doe je door in het jaargesprek aan te geven waar de 

ontwikkelmogelijkheden van de medewerker liggen, in welke mate er opleidingen 

worden gevolgd en of er ruimte wordt gegeven voor de innovatie van nieuwe 

zorgconcepten. 

 

Financiën  

Op de hoek van de ruit Financiën sturen we op de financiële gezondheid van ons 

ziekenhuis. De korte termijn financiële gezondheid meten we met de DSCR ratio 

(Betalingscapaciteit ten opzichte van financiële verplichtingen), liquiditeit en EBITDA 

(Operationele winst voor afschrijvingen en rente). De financiële gezondheid op lange 

termijn meten we met de solvabiliteit (De mate waarin het ziekenhuis met eigen 

vermogen is gefinancierd).  

 

 

 


