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Maastricht UMC+ Jaardocument 2019   

Met genoegen bieden wij u de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+  
(Maastricht UMC+) aan over het jaar 2019. 

Het Maastricht UMC+ is het samenwerkingsverband tussen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de 
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. Dit jaardocument betreft 
voornamelijk de rechtspersoon azM, maar gezien de grote verwevenheid van ziekenhuis en faculteit, hechten wij 
eraan in dit bestuursverslag de naam Maastricht UMC+ te hanteren. 
Met dit jaardocument presenteren wij een compact, toegankelijk en leesbaar digitaal jaarverslag voor onze 
stakeholders. De geconsolideerde jaarrekening, inclusief de verantwoording van de besteding van de Rijksbijdrage, 
wordt apart gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl en www.mumc.nl.

Heeft u vragen over dit jaardocument? Dan nodigen wij u uit contact op te nemen met één van onze 
persvoorlichters via Nieky van Steenkiste (+)31 43 387 71 14 / M 06 12633098, nieky.van.steenkiste@mumc.nl. 

Identificatiegegevens  

Maastricht UMC+
Postbus 5800 
6202 AZ Maastricht 
T: 043-387 65 43

 

NZa-nummer:  020 2500
KvK-nummer: 14124959
e-mail:  communicatie@mumc.nl 
website:  www.mumc.nl 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
https://www.mumc.nl/actueel/media/uitgaven
mailto:nieky.van.steenkiste%40mumc.nl?subject=
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Dagbehandelingen 
per jaar

Consulten
spoedeisende hulp

(20.846 in 2018)

(29.000 in 2018)

19.817 

29.388

Opnamen per jaar

Poliklinische consulten
 excl. spoedeisende hulp

(26.305 in 2018)

(449.797 in 2018)

25.254

433.778

MUMC+
in 

cijfers
Ultimo 2019

Verpleegdagen
per jaar

Dagen gemiddelde 
verblijfsduur

(7,0 in 2018)(183.757 in 2018)
7,0175.765

Financieel resulaat azM 
(geconsolideerd) in mln

Omzet azM (som bedrijfs-
opbrengsten) in mln

 € 758,3
Bedrijven op 
de campus

(126 in 2018)
120€ 11,4

2019 in cijfers

Ziekteverzuim

(5,1 in 2018) (€ -2,2 mln in 2018) (€ 725,4 mln in 2018)
5,2% 

Medisch 
specialisten (FTE)

(443 in 2018)
461

Arts-assistenten (FTE)

(363 in 2018)
353

Co-assistenten (FTE)

(1.307 in 2018)
1.303

Operatiekamers

26
(26 in 2018)

waarvan 15 klinische OK’s,  
4 Dagcentrum OK’s,  

3 poliklinische OK’s en  
4 OK’s voor Oogheelkunde

Bedden

Medewerkers

(715 in 2018)

(5.699 in 2018)

715

6.246
FTE

(4.589 in 2018)

4.674
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1 Voorwoord Raad van Bestuur 

Onze terugblik over het jaar 2019 wordt ernstig overschaduwd door het 
uitbreken van het COVID-19 virus. Deze wereldwijde pandemie plaatst 
de ontwikkelingen en gebeurtenissen in 2019 in een totaal ander 
perspectief. Tegelijkertijd realiseren we ons, dat juist onze focus op 
innovatie, op samenwerking en netwerkvorming ons in staat stelt 
slagvaardig en daadkrachtig te handelen in deze crisis en een grote 
bijdrage te leveren aan de bestrijding van het coronavirus. Wij zijn 
ongelooflijk trots op al onze medewerkers die zich in deze moeilijke 
tijd dag in dag uit onvermoeibaar inzetten om de best mogelijke zorg 
aan onze patiënten te leveren.  

2019 was het jaar waarin we samen met veel collega’s uit onze 
organisatie de koers van het Maastricht UMC+ hebben aangescherpt. 
Met onze nieuwe koers bouwen we voort op onze visie Gezond Leven 
(2015) waarin we stellen dat we naast mensen beter maken, ook werken 
aan het behouden en bevorderen van een gezonde leefstijl. Het motto 
van onze strategie ‘Gezond Leven’ is dan ook onveranderd gebleven. 

Als universitair medisch centrum zijn wij in de regio de academische 
motor om nieuwe netwerken tot stand te brengen die preventie en 
gezondheid stimuleren. Samenwerking heeft al geresulteerd in een 
aantal prachtige projecten en programma’s die de gezondheid van de 
Limburgse burger verbeteren, zoals de Gezonde Basisschool van de 
Toekomst, Your COACH Next Door, De Maastricht Studie en TOP-mama.  
De uitdagingen op het gebied van gezondheid zijn talrijk; denk naast 
leefstijl aan de gevolgen van klimaatverandering, vergrijzing en de 
toenemende polarisatie in de maatschappij. 

Ook om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden, is verbinding 
en samenwerking noodzakelijk. Datzelfde geldt natuurlijk voor de 
uitdagingen waarmee we in het Maastricht UMC+ worden 
geconfronteerd. Uiteindelijk is het ons doel om betere, betaalbaardere 
en toegankelijkere zorg te kunnen leveren. Iedere patiënt verdient 
immers een vriendelijke behandeling met de beste medische technieken 
op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. 

De afgelopen jaren hebben we ons gebogen over de vraag hoe we onze 
organisatie het beste kunnen inrichten om ook in de toekomst steeds 
betere, toegankelijke en betaalbare patiëntenzorg te kunnen leveren. 
De zorgpaden die onze patiënten doorlopen zijn daarbij leidend 
geweest. Dit heeft geresulteerd in nieuwe centra voor patiëntenzorg, 
waarin de patiënt nog meer centraal staat, we meer en beter kunnen 
samenwerken en wendbaarder worden. Op die manier sluit de 
organisatie beter aan op wat nodig is om onze ambities te realiseren, 
knelpunten aan te pakken en om te gaan met schaarste in middelen en 
mensen. Het jaar 2020 geldt als een transitiejaar om de nieuwe 
organisatiestructuur concreet vorm te geven. 
De medewerkers van het Maastricht UMC+ werken met heel hun hart 
voor de patiënt en zorg, met een ambitie voor baanbrekend 
wetenschappelijk onderzoek en passie voor uitdagend onderwijs en 
opleiding. Ons adagium luidt ‘beter door meer kennis’ en daar is ook in 
2019 op allerlei manieren invulling aan gegeven. Maastricht UMC+ is de 
afgelopen jaren steeds meer in verbindingen gaan denken en werken. 
De Innovatiecirkel is daarbij een krachtig instrument dat artsen en 
onderzoekers uit zorg, onderzoek en onderwijs uitdaagt om continu te 
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verbinding te zoeken en samen te innoveren. Zo maken we onze belofte 
‘beter door meer kennis’ keer op keer waar.  
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat. We beschikken 
over een gezonde opgebouwde vermogenspositie die ruimte biedt om 
ook komend jaar te investeren in digitalisering en procesinnovatie, 
uiteraard rekening houdend met een structureel evenwicht tussen 
opbrengsten en kosten. 

Met meer dan 5.700 collega’s werken we elke dag met heel ons hart 
samen aan excellente zorg. Namens de Raad van Bestuur spreek ik mijn 
grote waardering en dank uit voor de inzet, de betrokkenheid en het 
enthousiasme waarmee onze medewerkers, vrijwilligers en 
Cliëntenraad een bijdrage hebben geleverd aan de successen van 2019. 

Prof. dr. Marja van Dieijen-Visser 
Voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ 

1  Voorwoord Raad van Bestuur
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2 Verslag van de Raad van Toezicht

De uitbraak van het COVID-19-virus plaatst de ontwikkelingen en 
gebeurtenissen in 2019 in een volledig ander perspectief. Ten tijde van 
het schrijven van deze terugblik stelt het Maastricht UMC+ alles in het 
werk om het virus in te dammen. Wij spreken onze grote waardering 
en respect uit voor alle medewerkers die zich met man en macht en 
onvermoeibaar inspannen om de best mogelijke zorg te verlenen aan 
alle patiënten die dat nodig hebben. 

Het verlenen van de best mogelijke zorg en verbetering van de 
gezondheid in de regio is de belofte die het Maastricht UMC+ doet en 
waarmaakt door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs 
en opleiding. In het verslagjaar is hard gewerkt aan het visiedocument 
Gezond Leven dat voortbouwt op het goede dat in het verleden is 
ingezet. In de aangescherpte visie en strategie ligt de nadruk opnieuw op 
nog betere verbinding van onderzoek en klinische zorg, en nog betere 
afstemming van het beleid tussen faculteit en ziekenhuis. In 2019 heeft 
de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan het document Gezond 
Leven 2025 en met belangstelling en waardering kennisgenomen van de 
vooruitgang die op verschillende dossiers werd geboekt.  

Om ook in de toekomst betere, toegankelijke en betaalbare 
patiëntenzorg te kunnen leveren, is in 2019 – als uitwerking van het 
document Gezond Leven 2025 – veel aandacht uitgegaan naar de 
ontwikkeling van de organisatie. Uitgangspunt is dat de patiënt meer 
centraal staat en dat de organisatie beter aansluit bij wat nodig is om 
ambities waar te maken, knelpunten aan te pakken en om goed om te 
gaan met schaarste in mensen en middelen. De Raad van Toezicht heeft 
in oktober 2019 goedkeuring gegeven aan de hoofdlijnen van de 
organisatieontwikkeling. In 2019 is eveneens veel tijd gestoken in de 
ontwikkeling van een breed gedragen visie op ICT-gebied, waaronder de 

ontwikkeling van het huidige Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en de 
IT Governance, aansluitend bij de behoeften van de nieuwe organisatie. 
De Raad van Toezicht is frequent door de Raad van Bestuur op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Periodiek informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht over 
lopende of in ontwikkeling zijnde samenwerkingsverbanden. Een van 
de onderwerpen was het NFU-rapport ‘Onderzoek en innovatie met en 
voor de gezonde regio’ en de regionale rol van het Maastricht UMC+ in 
dit verband. De Raad van Bestuur heeft toegelicht hoe met 
verschillende initiatieven invulling wordt gegeven aan de adviezen uit 
het rapport. 

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief financieel resultaat. Het 
Maastricht MUMC+ beschikt over een gezonde vermogenspositie die de 
benodigde ruimte biedt om ook in 2020 te investeren in digitalisering 
en procesinnovatie, rekening houdend met een gezond evenwicht 
tussen opbrengsten en kosten. De effecten van de COVID-19-crisis staan 
nog niet vast en kunnen hierop een ander licht werpen.

In 2019 is na rijp beraad besloten de plannen omtrent Mosae Vita geen 
doorgang te laten vinden vanwege de financiële consequenties van de 
aanbiedingen die bij de aanbesteding zijn gedaan. 

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan 
het onder de verantwoordelijkheid van het Maastricht UMC+ 
voortzetten van de activiteiten van de voormalige Reinaert kliniek, 
voortaan onder de naam Annadal Kliniek. Met deze stap geeft het 
Maastricht UMC+ invulling aan haar maatschappelijke plicht om de zorg 
in de regio te waarborgen.  

2  Verslag van de Raad van Toezicht
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Ter voorbereiding op bespreking en besluitvorming in de voltallige Raad 
van Toezicht kent de Raad van Toezicht een aantal commissies. 

De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft in 2019 onder meer 
uitgebreid overleg gevoerd met de voorzitter en vicevoorzitter van de 
Cliëntenraad. De commissie hecht veel waarde aan dit overleg waarin 
onder meer het overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan 
bod is gekomen. De commissie heeft zich daarnaast gebogen over 
verschillende documenten zoals de HSMR-cijfers, het jaarverslag 
Klachtenopvang, evenals de veiligheidscultuur en de voorbereiding van 
de NIAZ-accreditatie in 2020. 

In de commissie Financiën werden in 2019 de periodieke financiële 
rapportages van de Raad van Bestuur besproken, de jaarrekening 2018 
en het daarbij horende controleverslag van de accountant, het 
auditplan voor de komende controle en de begroting 2020. Ook zijn 
treasury-onderwerpen aan bod gekomen zoals de periodieke 
treasury-monitor, de mogelijkheid tot het verwerven van krediet- 
ratingen en het nieuwe treasury-statuut. De commissie kreeg in het 
verslagjaar toelichting op het proces van de contractering van 
zorgverzekeraars en de resultaten daarvan, evenals op de wijze van 
verzekering tegen schadeclaims. Tevens kreeg de commissie inzicht in 
het langetermijnprognosemodel van de Raad van Bestuur. 

De in 2018 opgerichte commissie HR heeft zich in het verslagjaar vooral 
gericht op de onderwerpen arbeidsmarktproblematiek (waaronder 
arbeidsmarktanalyse, strategische personeelsplanning en arbeids- 
marktcommunicatie) en organisatieontwikkeling (waaronder cultuur  
en leiderschap). Ook het overleg met de vakbonden is onderwerp van 
gesprek geweest in de Commissie. 

In de commissie Nominatie & Renumeratie ging de aandacht in 2019 
onder meer uit naar het proces van werving van de nieuwe voorzitter 
Raad van Bestuur en het komen tot aanbevelingen bij het ministerie van 
OCW voor nieuwe kandidaten lid Raad van Toezicht. 

Op 31 maart 2019 verliep de tweede termijn van prof. dr. G.H. Blijham als 
bestuursvoorzitter. De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de 
betekenis die hij voor de Raad van Toezicht van het Maastricht UMC+ 
heeft gehad. Na zijn vertrek heeft mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck de rol 
van voorzitter tijdelijk waargenomen. Op 31 december verliep haar 
tweede benoemingstermijn. De Raad van Toezicht heeft eveneens veel 
waardering voor de rol die zij heeft gehad. De Raad van Toezicht is 
verheugd dat per 1.10.2019 prof. dr. R.J.M. Dassen door de minister van 
OCW werd benoemd tot lid Raad van Toezicht met het oog op een 
benoeming als voorzitter Raad van Toezicht per 1 januari 2020. De 
voorbereidingen voor de opvolging van mr. Timmerman-Buck waren 
inmiddels ook ver gevorderd en de Raad van Toezicht is ingenomen met 
het feit dat ir. ing. C. Moonen per 1 januari 2020 door de minister van 
OCW is benoemd tot lid Raad van Toezicht.

In 2019 zijn net als in voorgaande jaren mooie resultaten behaald op het 
gebied van patiëntenzorg, onderzoek en opleiding. Hiervoor bedankt de 
Raad van Toezicht de medewerkers en Raad van Bestuur van het 
Maastricht UMC+ van harte. Er ligt een stevige basis voor verdere 
ontwikkeling waar de Raad van Toezicht alle vertrouwen in heeft.

Prof. dr. R.J.M. Dassen
Voorzitter Raad van Toezicht

2  Verslag van de Raad van Toezicht
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3 Profiel van de organisatie 

3.1 Kernactiviteiten 
Het Maastricht UMC+ heeft vier kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en 
opleiding, onderzoek en valorisatie (benutten van kennis voor 
maatschappelijke en economische doeleinden). Binnen de 
patiëntenzorg nemen, naast de reguliere regionale patiëntenzorg, de 
topklinische zorg, topreferente zorg en last resort-zorg een belangrijke 
plaats in. Bij alles wat we doen, streven we naar de hoogst mogelijke 
waarde voor patiënt en bevolking.  

3.2 Missie en strategie
We richten ons op gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en 
gezondheidsbevordering. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de 
gezondheid van onze patiënten én willen goede zorg voor de toekomst 
veilig stellen. Met heel ons hart werken wij aan onze missie:
‘verlening van de best mogelijke zorg en onderwijs en verbetering  
van de gezondheid in de regio door integratie van patiëntenzorg, 
onderzoek en onderwijs’. 

In 2019 hebben we onze koers verder aangescherpt en verdiept met 
meer nadruk op de vier pijlers Verbinden van Onderzoek, Onderwijs en 
Zorg, Onze Zorg van de Toekomst, Organisatieontwikkeling en Partner in 
Netwerken. De strategie van het Maastricht UMC+ is vastgelegd in ons 
strategiedocument Gezond Leven 2025. 

Verbinden van Onderzoek, Onderwijs en Zorg
Met de Maastricht UMC+ Innovatiecirkel verbinden en integreren wij 
patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De Maastricht UMC+ 

Innovatiecirkel geeft vooraf een goede indicatie welke innovaties 
kansrijk zijn en in hoeverre deze leiden tot betere gezondheid in de 
regio. Dit vergroot de impact van onderzoek en het aandeel 
topreferente zorg stijgt. De Innovatiecirkel is een krachtig instrument 
om samenwerking te verbeteren, strategisch te handelen en het 
Maastricht UMC+ te profileren.

Hier vindt u een overzicht van onze innovatiecirkels

Onze zorg van de toekomst  
We zetten in op transformatie van de gezondheidszorg met als doel de 
juiste zorg op de juiste plek te leveren en de zorg betaalbaar, toegankelijk 
en op lange termijn duurzaam te houden. In het programma ‘Onze zorg 
van de toekomst’ ontwikkelen we interdisciplinair en samen met 
patiënten zorgpaden (van huis tot thuis) met als doel de zorg te innoveren 
en de ervaring van onze patiënten te verbeteren.  

Organisatieontwikkeling  
Om de organisatiestructuur beter te laten aansluiten bij onze ambities, 
knelpunten aan te pakken en om te gaan met schaarste in mensen en 
middelen, hebben we in 2019 een nieuwe organisatiestructuur 
vastgesteld. De zorgpaden die patiënten doorlopen, zijn hierin leidend. In 
de nieuwe organisatiestructuur zijn er acht centra waarin de zorg voor 
specifieke patiëntengroepen is gebundeld op basis van logische 
samenhang. Daarnaast zijn expertise-eenheden, servicebedrijven en 
programma’s ingericht die faciliteiten, mensen en middelen leveren en de 
veranderingen in de organisatie ondersteunen. De eerste stappen in de 
organisatieontwikkeling zijn vanaf 2020 zichtbaar.  

3  Profiel van de organisatie
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Algemene ziekenhuizen (ONCOZON, ICUZON, OORZON)

Academische ziekenhuizen

Gespecialiseerde 3e lijn-centra

 1e en 1,5e lijn-zorgverleners regio

Radboudumc

Elkerliek

St. Anna

Catharina

Maxima MC

Kempenhaeghe

St. Jans Gasthuis

ZOL Genk

AZ Versallus
Tongeren

VieCuri

Ciro+

Laurentius

Zuyderland

Adelante
Mondriaan

UK Aachen

Partner in Netwerken 
Netwerkvorming en allianties zijn een belangrijk middel om de strategische 
doelen van Gezond Leven te bereiken. Om de (topreferente) zorg in de regio 
te versterken en duurzaam beschikbaar te houden voor patiënten én bij te 
dragen aan de gezondheid in de regio, is samenwerking nodig op lokaal, 
regionaal, nationaal en internationaal niveau. Wij beschikken over een 
portfolio aan samenwerkingsverbanden met andere instellingen zoals 
onder meer het Radboudumc in Nijmegen, Uniklinik Aachen in Duitsland en 
Zuyderland in Sittard-Geleen en Parkstad.

Lees hier meer over onze missie, visie, strategie en ambities.

3  Profiel van de organisatie
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4 Verantwoording beleid  

4.1 Juridische structuur
Het Maastricht UMC+ is het samenwerkingsverband tussen het 
academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine 
en Life Sciences (FHML) van Maastricht University. Het academisch 
ziekenhuis is een publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van de Wet op 
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). In 2008 is 
het Maastricht UMC+ van start gegaan. De huidige grondslag voor het 
bestuur van het Maastricht UMC+ ligt in het bestuurlijk beraad tussen  
azM en FHML, zoals bedoeld in artikel 12.23 van de WHW. Dit jaardocument 
betreft voornamelijk de rechtspersoon azM, maar gezien de grote 
verwevenheid van ziekenhuis en faculteit, hechten wij eraan in dit 
bestuursverslag de naam Maastricht UMC+ te hanteren. 

4.2 Financieel beleid 

4.2.1 Algemeen
Ons financiële beleid is gericht op de continuïteit van onze organisatie. Een 
financieel gezond Maastricht UMC+ is noodzakelijk om de strategische 
doelstellingen in het kader van Gezond Leven te ondersteunen, patiënten 
te kunnen voorzien van excellente, klantgerichte zorg en een aantrekkelijke 
organisatie te blijven voor (potentiële) medewerkers. Om een financieel 
gezonde organisatie te blijven, wordt rekening gehouden met de 
ontwikkeling van de kosten en opbrengsten op de (middel)lange termijn 
en met de ontwikkeling van de door de vermogensverschaffers vereiste 
financiële ratio’s. We zijn een financieel gezonde organisatie met een 
groot eigen vermogen en goede liquiditeitspositie.

4.2.2 Horizontaal Toezicht
Het afgelopen anderhalf jaar is door middel van het project ‘Compliant 
registreren en declareren’ gewerkt aan een verdere verbetering van onze 
bronregistratie (DBC-en verrichtingenregistratie). Hiermee hebben we de 
overgang naar Horizontaal Toezicht gerealiseerd. Inmiddels heeft 
representerend zorgverzekeraar CZ groen licht gegeven om met het 
Maastricht UMC+ in 2020 de verantwoording over de zorgkosten te doen 
op basis van Horizontaal Toezicht. Daarmee is voldaan aan de 
projectdoelstelling om per 2020 over te gaan op Horizontaal Toezicht.  
Het formele akkoord van de tweede zorgverzekeraar (VGZ) wordt op korte 
termijn verwacht. 

Het in 2019 ingerichte gestructureerde en geformaliseerde proces van 
risicoanalyse en -beheersing op het gebied van zorgregistratie en 
-declaratie helpt ons om hierop aantoonbaar in control te zijn en te blijven, 
en geeft continu inzicht in mogelijke verbeterpunten. Het geeft daarmee 
meer zekerheid vooraf, dat de uitkomsten van de registratie- en 
facturatieprocessen goed zijn en draagt bij aan een tijdiger, effectiever en 
efficiënter registratie- en facturatieproces. Door tevens rapportage en 
overleg over de uitkomsten van onze bronregistratie gestructureerd in te 
richten, is ook bijgedragen aan het bewustzijn ten aanzien van correct 
registreren en declareren. Samengevat heeft het Maastricht UMC+ 
succesvol gewerkt aan een verdere verbetering van de administratieve 
organisatie en interne controle rondom onze zorgregistratie- en 
declaratieprocessen. 
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4.2.3 Academische component 
Naast DOT-opbrengsten voor de reguliere patiëntenzorg ontvangen umc’s 
gelden voor hun taken op het gebied van topreferente zorg en innovatie 
(de academische component), beschikbaarheid en onderzoek en opleiding. 
Umc’s worden geacht op elk moment zorg te bieden aan complexe 
(academische) patiënten, volgens de laatste stand van de wetenschap. De 
umc’s houden daarvoor permanent voorzieningen aan in zowel mensen 
als infrastructuur. De kosten hiervan worden vergoed via de Beschikbaar-
heidsbijdrage Academische Zorg (BBAZ). In 2019 ontving het Maastricht 
UMC+ € 48,8 miljoen aan BBAZ. 

In het kader van het landelijke ROBIJN-project dienen umc’s vanaf 2020 de 
academische bijdrage te kunnen verantwoorden. Hierbij is een nieuwe 
verdelingssystematiek afgesproken, wat voor het Maastricht UMC+ leidt 
tot een hogere beschikbaarheidsbijdrage als compensatie voor haar 
huidige en toekomstige academische functie.

4.2.4 Financieel resultaat 
We hebben het jaar 2019 afgesloten met een geconsolideerd positief 
resultaat van € 11,4 miljoen. Het enkelvoudig resultaat van het Maastricht 
UMC+ komt uit op € 7,4 miljoen positief. In dit enkelvoudig resultaat heeft 
€ 8,1 miljoen betrekking op de activiteiten van het Maastricht UMC+ en 
-/- € 0,7 miljoen op de activiteiten van diverse deelnemingen. 

Het positieve enkelvoudige resultaat van € 7,4 miljoen is een verbetering 
ten opzichte van het resultaat van het verslagjaar 2018 (€ 2,7 miljoen 
negatief enkelvoudig). Deze verbetering komt met name door enerzijds 
een stijging van de opbrengsten zorgprestaties (€ 27,8 miljoen) als gevolg 
van autonome groei en nieuwe, verbeterde afspraken met 
zorgverzekeraars en anderzijds door enkele incidentele baten en lasten 
met per saldo een positief resultaat. In 2018 zijn met zorgverzekeraars 
nieuwe contracten overeengekomen. 

In de onderhandelingen is onder meer aandacht gevraagd voor 
compensatie voor de benodigde productie boven productieplafonds en 
knelpunten in de complexe zorg. In de nieuwe contracten met 
zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over hoe hiermee gezamenlijk 
om te gaan, wat mede een verklaring is voor de omzetstijging in 
verslagjaar 2019. 

Bij de meeste zorgverzekeraars is echter ook in 2019 nog steeds sprake van 
overschrijdingen van de afgesproken zorgkostenplafonds. Net als 
voorgaande jaren hebben we er bewust voor gekozen, ondanks deze 
overschrijding, de patiëntenzorg te continueren gezien de aanwezige 
zorgvraag.

Tegenover de opbrengstenstijging staat een toename van de 
personeelskosten (€ 16,3 miljoen), een toename van de afschrijvingskosten 
(€ 1,3 miljoen), een afname van de overige bedrijfskosten (€ 0,7 miljoen) en 
een bijzondere waarde-vermindering door het afzien van de bouw van 
Mosae Vita (€ 3,4 miljoen). De toename van de personeelskosten is 
gerelateerd aan cao-effecten en een toename van de formatie. 

Het resultaat wordt beschouwd als een stabiel operationeel resultaat dat 
in lijn ligt met sectorbrede ratio’s en voldoet aan de bancaire 
voorwaarden. Het positieve resultaat leidt tot een verruiming van de 
vermogenspositie waardoor de financiële randvoorwaarden aanwezig zijn 
voor het realiseren van onze strategische doelstellingen.

Voor een nadere analyse en toelichting van deze cijfers wordt verwezen 
naar de jaarrekening van het Maastricht UMC+ en de openbare 
verantwoordingscijfers die beschikbaar zijn via www.jaarverslagenzorg.nl. 
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4.2.5 Balansontwikkeling en financiële instrumenten 
In het kader van de bancaire ratio’s die zijn overeengekomen met de 
banken, vindt strikte monitoring plaats van deze en andere ratio’s. In 
onderstaande tabel zijn enkele ratio’s en kengetallen van het Maastricht 
UMC+ opgenomen.

Financiële Ratio’s & Kengetallen
Eigen vermogen € 299,7 miljoen
Solvency Ratio 30,8 %
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,99
Total Net Leverage Ratio 4,30

EBITDA-marge 8,24 %

Financieringsbehoeften
Eind 2019 is de tweede tranche van de financieringsovereenkomst met de 
Europese Investeringsbank (EIB) afgeroepen, waarmee in de 
financieringsbehoefte voor 2020 wordt voorzien. In 2020 wordt gestart 
met het opstellen van een nieuwe financieringsaanvraag voor de jaren 
2021 t/m 2023. 

Financiële instrumenten & ratio’s
Het gebruik van financiële instrumenten is vastgelegd in het 
treasurystatuut van het Maastricht UMC+. Om risico’s te beperken, maken 
we gebruik van renteswaps om het renterisico op leningen volledig af te 
dekken (hedgen). Door middel van deze renteswaps is het variabele tarief 
verruild voor een vaste rente en loopt het ziekenhuis geen renterisico als 
gevolg van wijzigingen in de marktrente. 

Bij het verstrekken van financiering is voor de banken het verkrijgen van 
voldoende zekerheden van belang. Daartoe vragen zij een grondige 
monitoring van de klant in de vorm van een aantal bancaire ratio’s. 

Met de banken zijn specifieke drempelwaarden voor deze ratio’s 
overeengekomen, wat tot gevolg heeft dat de banken en het Maastricht 
UMC+ met elkaar in gesprek gaan zodra één van deze ratio’s de 
afgesproken drempel overschrijdt. Uitgaande van de jaarrekening 2019 
voldoen we aan de afspraken met de banken ten aanzien van de ratio’s en 
is er geen reden om nu en in de toekomst niet te kunnen voldoen aan deze 
ratio’s.

4.3 Integraal Risico Management (IRM)
Risicomanagement wordt op verschillende organisatieniveaus (strategisch, 
tactisch en operationeel) en op vijf domeinen (patiënt, personeel, 
informatie, facilitair en financieel) toegepast. De risico’s zijn meestal 
onderling verbonden en kunnen elkaar versterken. Bij het onderkennen en 
beheersen van risico’s heeft het vermijden van schade aan patiënten 
steeds de hoogste prioriteit. 

Risicobereidheid
Onze risicobereidheid in de relatie naar de patiënt en vanuit onze positie 
als publieke organisatie is per definitie laag. Per risicogebied maken wij 
keuzes over de mate van risicobereidheid. Wij streven ernaar om op alle 
relevante terreinen te voldoen aan de geldende regelgeving of dit nu gaat 
om financiële regelgeving in het kader van registratie aan de bron, de 
waarborgen rond medische studies of de Europese regelgeving rondom 
privacy. De sterk toenemende regelgeving maakt dat dit wel steeds meer 
energie, tijd en kosten van de organisatie vergt.
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4.4 Kwaliteit en veiligheid voor onze patiënten, bezoekers 
 & medewerkers  
De afdeling Kwaliteit en Veiligheid adviseert, ondersteunt en coacht onze 
medewerkers in het realiseren van een continue verbetercultuur. Ons doel:  
integraal veilige, kwalitatieve en duurzame zorg waarin de patiënt 
centraal staat.

Het Maastricht UMC+ geeft kwaliteit en veiligheid vorm aan de hand van 
het kwaliteitskader NIAZ (Nederlands Instituut Accreditatie Zorg-
instellingen)/Qmentum. We zijn sinds 1999 geaccrediteerd. In 2019 is 
samen met het NIAZ twintig jaar accreditatie en daaraan gekoppeld 
twintig jaar bestaan NIAZ gevierd met een groot symposium in het 
congres- en evenementencentrum MECC Maastricht. 

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het kwaliteits- en 
veiligheidsbeleid. De operationele uitvoering ligt bij de directeur Patiënt 
en Zorg en de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Via een dashboard wordt 
vier maal per jaar gerapporteerd vanuit zes dimensies: de relatie met de 
patiënt, verantwoording extern, verantwoording intern, omgaan met 
risico’s, verbeter- en veiligheidscultuur en omgaan met incidenten. Zo 
houden we voortdurend de vinger aan de pols. In 2019 is op alle dimensies 
vooruitgang geboekt, denk bijvoorbeeld aan de introductie van de Patiënt 
Ervarings Monitor (een nieuwe methode voor het meten van 
patiëntenfeedback), ziekenhuisbrede uitrol van ‘Samen Beslissen’ en 
‘Overdracht aan het bed’, stopzetten van een aantal keurmerken (Ontregel 
de zorg), verbetering van auditsystemen en implementatie van een 
effectievere manier van incidenten bespreken. 

4.5 Personeelswerving, -behoud & -ontwikkeling 
Het Maastricht UMC+ is met haar 6.246 medewerkers (4.674 fte) een grote 
werkgever in de regio Maastricht. Om de zorg nu en in de toekomst 
toegankelijk en beschikbaar te houden voor patiënten, is voldoende en 
goed opgeleid personeel een voorwaarde. In 2017 is het strategisch 
beleidsplan P&O 2017-2021 ontwikkeld (inclusief een plan van aanpak). 
Uitgangspunt voor het sociaal beleid zijn de strategie Gezond leven en het 
programma Beter door meer kennis. Met behulp van onderstaande 
thema’s geven we invulling aan het sociaal beleid en dragen we bij aan de 
strategie van het Maastricht UMC+: 
• de lerende Maastricht UMC+ organisatie (als basis)
• de integere professional
• gezond levensfasegericht personeelsbeleid
• de coachende leider met oog voor resultaat
• capaciteitsmanagement met oog voor heel de mens

Belangrijke aandachtspunten in 2019 waren onder meer: 

Sociale veiligheid
Peer Support is een voorbeeld van het bevorderen van sociale veiligheid. 
Getrainde vrijwilligers gaan (op verzoek) het gesprek aan met een collega 
die recent een aangrijpende gebeurtenis of traumatische ervaring heeft 
meegemaakt. 

Werkdruk 
Hiervoor is een externe partner aangetrokken. Een stafadviseur ARBO richt 
zich speciaal op psychosociale arbeidsbelasting. Andere  investeringen in 
werkdrukvermindering zijn: het Plusteam, medical scribes (medische 
administratieve ondersteuning) of systemen (bijvoorbeeld Vitalslink).
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Teamroosteren 
Het invoeren van teamroosteren is een belangrijk instrument in de strijd 
tegen werkdruk, de optimalisatie van de werk-privébalans en het 
bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Dit is in 2019 in een 
stroomversnelling geraakt.

Arbeidsmarkt
De recruitmentorganisatie is uitgebreid en een extern bureau is 
gecontracteerd voor het profileren van het Maastricht UMC+ op de 
arbeidsmarkt. Het project Strategische Personeelsplanning (SPP) bij de 
Verpleging & Verzorging draagt bij aan onze profilering als goed 
werkgever en aan het op peil houden van de capaciteit van medewerkers 
in de directe zorg. 

Verzuim
Voor de verzuimbegeleiding van zieke medewerkers is het ‘Eigen Regie 
Model’ ingevoerd, met meer eigen verantwoordelijkheden voor 
medewerkers. Binnen de decentrale eenheden zijn verzuimcoaches 
aangewezen. Leidinggevenden en verzuimcoaches zijn getraind voor hun 
rol binnen het eigen regie-model.

HR Informatiesysteem
De voorbereidingen zijn getroffen voor de invoering van het nieuwe  
HR-informatiesysteem (AFAS) Op 1 januari 2020 is de payroll live gebracht. 
De volgende fase is het digitaliseren van de overige processen.

Declaratiesysteem
Het nieuwe declaratiesysteem (Declaree) is eind april 2019 door alle 
afdelingen in gebruik genomen. 

4.6 ICT en technologie in de zorg
Op het gebied van zorgtechnologie volgen de ontwikkelingen elkaar 
razendsnel op en dat biedt allerlei kansen om de zorg beter en 
gemakkelijker te maken voor onze patiënten. Patiënten en zorg-
professionals willen steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk zorg krijgen 
en verlenen. Het gemakkelijk en veilig ontsluiten van data voor zowel de 
patiënt als de zorgverlener is daarbij een randvoorwaarde. 
In 2019 heeft de afdeling MIT (Medische Informatietechnologie) onder 
meer geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het plaats- en 
tijdonafhankelijk werken (Optimum 3A), verbeteren van primaire 
werkprocessen met behulp van IT-applicaties en verbetering van de zorg 
door vernieuwing van faciliteiten en medische apparatuur volgens de 
laatste stand der techniek. Verder heeft de focus vooral gelegen op de 
realisatie van de programma’s: de Poli en Kliniek op Maat, de OK van de 
Toekomst en het Digitale Ziekenhuis (e-health). Uitgangspunt daarbij is 
steeds dat de IT-technologie het zorgproces van de patiënt ondersteunt. 
En dat er alternatieven beschikbaar blijven voor patiënten die digitaal niet 
of minder vaardig zijn. 

Enkele belangrijke IT-ontwikkelingen in 2019 waren: 

Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en Elektronische Patiëntendossiers 
(EPD)
In 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten het huidige ZIS/EPD te 
optimaliseren. Een multidisciplinair programmateam is samen met MIT 
begonnen met het oplossen van de belangrijkste knelpunten en het 
introduceren van nieuwe functionaliteiten voor de eindgebruikers. Tevens 
zijn gesprekken gevoerd met leverancier Cerner over het nieuwe ZIS/EPD 
(Next Gen).
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IT Governance en functioneel beheer
In 2019 is veel tijd en energie gestoken om te komen tot een breed gedragen 
herontwerp van de IT Governance. Informatiemanagement en functioneel 
beheer zijn daarin belangrijke thema’s. Eind 2019 is het herontwerp IT 
Governance goedgekeurd. In Q4 is de implementatie van functioneel beheer 
voor een aantal kernapplicaties gestart. Ook is een nieuwe opzet van het 
kwaliteitssysteem voor MIT op basis van NEN7510/ISO27001 geïntroduceerd. 

Betere zorg met e-health
Verschillende e-healthproducten zijn doorontwikkeld en vervangen. 
Beeldbellen is verder ingevoerd  zodat patiënten minder vaak naar het 
ziekenhuis hoeven te reizen. Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe 
(tijdelijke) leverancier voor digitale aanmeldzuilen bij de poli’s. In 
samenwerking met het project POM (Polikliniek op Maat) is tevens een 
uniform proces voor het aanmelden van bezoekende patiënten 
opgeleverd. Ook is het programma van eisen voor Europese aanbesteding 
van permanente vervanging van de aanmeldomgeving uitgewerkt. Voor 
het invullen van digitale vragenlijsten met behulp van een iPad is 
eveneens een vervangingstraject gestart. In de nabije toekomst kunnen 
patiënten de vragenlijsten thuis invullen. In 2020 worden de huidige 
vragenlijsten vervangen bij twaalf specialismen. Parallel aan deze 
vervanging worden de voorbereidingen getroffen voor een Europese 
aanbesteding van de toepassing van vragenlijsten voor de lange termijn. In 
2019 is de vraag naar digitale coaches verder toegenomen. Hiervoor is een 
leverancier en product geselecteerd. In 2020 wordt de basisinrichting voor 
zes zorgpaden gerealiseerd als pilot voor een jaar.    

4.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een wezenlijk 
onderdeel van het ondernemingsbeleid van het Maastricht UMC+. We 
beschikken over een actueel milieuaspectenregister. Significante 
milieuaspecten van het Maastricht UMC+ zijn: afval, bodem, brand- en 
explosiegevaar, energie, geluid, lucht, opslag gevaarlijke stoffen en (afval)
water. Het milieubeleids/-actieplan bevat verbeterplannen op deze 
gebieden. 

Wij geven op een zo verantwoord mogelijke manier invulling aan onze 
bedrijfsactiviteiten. De nadruk ligt op preventie of beperking van 
milieubelasting en continue verbetering van onze prestaties op 
milieugebied. Dit vertaalt zich in de zorg voor efficiënt energiegebruik, 
beperking van emissies naar de bodem, lucht en water, waterinname en 
-afvoer, biologische- en stralingsveiligheid, en afvalverwerking. 

Wij werken met een milieuzorgsysteem conform de norm ISO 14001 en 
houden ons aan de richtlijnen, wetten en regels op het gebied van 
milieubeleid en milieubelastende activiteiten. Wij voeren een milieu-
vriendelijk inkoopbeleid. Wij streven naar continue verbetering van het 
milieumanagementsysteem. Actuele interne en externe ontwikkelingen 
nemen we mee in de milieu- en energiedoelstellingen die we jaarlijks 
vastleggen.  

Het belangrijkste MVO-thema in 2019 was de Green Deal die door de NFU 
namens alle umc’s is ondertekend. In het verslagjaar is met name gewerkt 
aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot. De overige drie doelstellingen 
(zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezonde 
leefomgeving) hebben ook aandacht gehad, maar worden vooral in 2020 
opgepakt.

Klik hier voor meer informatie over ons milieu- en energiebeleid.
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4.8 Medisch onderwijs, opleidingen, onderzoek en ontwikkeling   
Het Maastricht UMC+ wil koploper zijn in het opleiden van gedreven, 
empathische en toonaangevende zorgprofessionals met verbindende 
competenties. En we bieden een gevarieerd opleidingenpalet dat de 
integrale benadering van de zorg voor gezondheid van molecuul tot 
maatschappij weerspiegelt. Het Maastricht UMC+, de Faculty of Health, 
Medicine & Life Sciences (FHML) en regionale partners werken samen in 
de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidoost Nederland (OOR ZON). Zie voor 
meer informatie over het medisch onderwijs en onze bijdrage daaraan het 
jaarverslag van de Universiteit Maastricht. 

4.8.1 Kwaliteitsbeleid medische vervolgopleidingen 
Het realiseren van excellente opleidingskwaliteit staat hoog in het vaandel 
bij de arts-assistenten in opleiding (AIOS), de opleidingsgroepen, de 
Centrale Opleidingscommissie Maastricht UMC+ (COCM) en de Academie 
Medische Vervolgopleidingen. Om zicht te krijgen op de kwaliteit van de 
eigen opleiding houdt elke opleidingsgroep een vaste kwaliteitscyclus 
(Plan-Do-Check-Act oftewel PDCA-cyclus) bij.   

4.8.2 Landelijke kaders medische vervolgopleidingen  
Na jaren van landelijke krimp van het aantal instroomplaatsen voor 
medische vervolgopleidingen (reductie van negentien procent in 
2013-2018) is sinds 2019 sprake van een stabielere ontwikkeling van de 
(lage) instroom. De landelijke AIOS-instroom is vastgesteld op 1.225 voor 
2019 en op 1.209 voor 2020. De regionale maximale instroom was in 2019 
161 en voor 2020 160 (excl. sportgeneeskunde). 
De medische vervolgopleidingen van het Maastricht UMC+ en OOR ZON 
leveren een bijdrage aan de versnelling van de opleidingsduur van de 
opleidingen. Voor het uitstroomcohort AIOS van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 
realiseert OOR ZON nu een versnelling van 3,1 maanden. In 2019 is door de 
Federatie Medische Specialisten, Nederlandse Federatie van Universitaire 
Medische Centra, Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen 
en De Jonge Specialist aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport verzocht om het resultaat van de verkorting (landelijk 3 maanden) te 
bevriezen gezien de reeds gerealiseerde begrote bezuiniging. Begin 2020 
heeft het ministerie dit verzoek gehonoreerd.  

4.8.3 Onderzoek en ontwikkeling  
We hebben ons wetenschappelijk onderzoek georganiseerd in Schools en 
Instituten (zie onderstaand overzicht). De Schools/Instituten zijn daarnaast 
verantwoordelijk voor het opleiden van onderzoekers en de inhoud van 
het masteronderwijs. 

CAPHRI  –  Care and Public Health Research Institute 
CARIM  –  School for Cardiovascular Diseases
GROW  –  School for Oncology and Developmental Biology 
MHeNs  – School for Mental Health and Neuroscience
NUTRIM –  School of Nutrition and Translational Research in Metabolism
SHE  –  School of Health Professions Education 
MERLN  –  Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine 
M4I  –  Maastricht MultiModel Molecular Imaging Institute 

Het fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek 
binnen de Schools en Instituten sluit aan op en draagt bij aan de 
speerpunten binnen de patiëntenzorg. De centra voor patiëntenzorg  
werken intensief samen met de Schools en Instituten. Samen leggen zij 
dwarsverbanden en richten ze zich op de innovatie van zorg in de gehele 
zorgketen van preventie tot nazorg, veelal in samenwerking met 
netwerkpartners. We hechten daarnaast sterk aan interfacultaire 
samenwerking. Zo werken we samen met diverse faculteiten van de 
Universiteit Maastricht. In het oog springende projecten zijn bijvoorbeeld 
Eatwell combats Globesity, het kennisprogramma Duurzame Zorg en de 
Gezonde Basisschool van de Toekomst. Naast projectmatige samen-
werking werken we thematisch samen in een aantal interfacultaire 
initiatieven zoals het Maastricht Centre for Systems Biology (MaCSBio), 
Centre for Integrative Neuroscience en het Institute for Data Science. 
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We zijn de trekker van De Maastricht Studie in samenwerking met de 
Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, 
Diabetes Vereniging Nederland, Stichting Regionale Huisartsenzorg 
Heuvelland, EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en 
Stichting de Weijerhorst. De Maastricht Studie is met bijna tienduizend 
deelnemers ’s werelds grootste en meest ambitieuze cohortonderzoek 
naar de rol die diabetes type 2 speelt in het ontstaan van onder meer 
hart- en vaatziekten, depressieve klachten, dementie en klachten van het 
bewegingsapparaat. Het wetenschappelijk doel van het onderzoek is meer 
inzicht te krijgen in het ontstaan, de preventie en de behandeling van 
dergelijke ziekten.  

Brightlands
Sinds 2013 wordt intensief gewerkt aan de verdere ontwikkeling en uitbouw 
van de Brightlands Maastricht Health Campus tot een internationaal 
toonaangevende locatie voor hoger onderwijs, topwetenschappelijk 
onderzoek en topreferente zorg en daaraan gerelateerde kennisintensieve 
bedrijvigheid. Doel is economische activiteit en werkgelegenheid te 
stimuleren en bij te dragen aan de strategische profilering van het 
Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht. Vanuit de Brightlands 
Maastricht Health Campus vindt business development, acquisitie van 
bedrijven en marketing & communicatie plaats. De Brightlands Maastricht 
Health Campus ondersteunt de valorisatie van de Innovatiecirkel zodat 
nieuwe methoden en behandelingen sneller op de markt komen.

De resultaten en impact van alle bijdragen van het Maastricht UMC+ op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling leveren zowel in kwantitatieve als in 
kwalitatieve zin een bijdrage aan de versterking van de Limburgse economie 
en de transformatie van de Limburgse economie naar een kenniseconomie. 
Enerzijds gaat het om bijdragen en spin-offs leidend tot hogere omzetten en 
werkgelegenheid, anderzijds om verbetering van de vitaliteit van 
werknemers in de regio en de daarmee gepaard gaande verhoogde 
productiviteit. Voor de prestaties op het gebied van onderwijs, opleiding, 

onderzoek en ontwikkeling verwijzen wij ook naar hoofdstuk 3 van de 
Jaarrekening 2019, waarin de verantwoording van de Rijksbijdrage is 
opgenomen.  

4.9 Communicatie   
Om de strategische ambities van het Maastricht UMC+ waar te maken, is 
goed georkestreerde in- en externe communicatie van grote toegevoegde 
waarde. De afdeling Communicatie adviseert de Raad van Bestuur, de in 
2020 geïntroduceerde Centra voor Patiëntenzorg en de Servicebedrijven 
(voorheen RVE’s en stafdirectoraten en -diensten). Speerpunten van de 
afdeling Communicatie zijn: het communicatief ondersteunen van de 
strategische koers ‘Gezond Leven’, het uitdragen van Maastricht UMC+ als 
sterk merk en het verder ontwikkelen van de medewerker als ambassadeur 
door te zorgen dat deze zich goed geïnformeerd voelt en de organisatie als 
geheel communicatiever te maken. 

Aan de hand van deze speerpunten worden strategische projecten 
gedefinieerd en een (sociale) mediastrategie bepaald. Strategische externe 
communicatieprojecten zijn bijvoorbeeld: het ontwikkelen van storytelling 
(via onder meer sociale media), de verdere doorontwikkeling van het 
consumentenmagazine Gezond Idee en de bijbehorende website, verdere 
finetuning en organisatie van de Doe- en beleefdag 2019 en voor-
bereidingen voor de editie van 2021. Ook voor de interne communicatie en 
advisering van Centra voor Patiëntenzorg en projecten zijn de strategische 
keuzes leidend. Zo ondersteunt de afdeling Communicatie onder meer 
leiderschapsontwikkeling door advies en het mede ontwikkelen en 
aanbieden van cursussen op het gebied van leiderschapscommunicatie.  
Ook werd een voorstel gedaan voor de introductie van een ‘sociaal intranet’, 
waardoor de dialoog en kennisdeling tussen medewerkers gestimuleerd 
wordt. 
De patiënt staat centraal in het Maastricht UMC+ en mag dan ook duidelijke 
en heldere communicatie van ons verwachten. De afdeling Communicatie 
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ondersteunt bij het maken van begrijpelijke en toegankelijke online- en 
offline informatie voor patiënten, zowel voor thuis als in het ziekenhuis. De 
website is continu in ontwikkeling evenals het digitale patiëntenportaal 
mijnmumc.nl. Met de Centra voor Patiëntenzorg werkt de afdeling 
Communicatie samen aan de ontwikkeling van ‘patient journeys’ en het 
bieden van maatwerk ten aanzien van patiëntenvoorlichting. 

De inhoud van alle in- en externe uitingen wordt getoetst aan de merk- en 
kernwaarden van het Maastricht UMC+: 

Toonaangevend in onze zorg, ons onderzoek en onderwijs
Gedreven in ons streven naar excellentie
Empathisch in onze relaties
Verbindend voor onze omgeving

4  Verantwoording beleid



Jaardocument Maastricht UMC+ 2019  25 25

< <

Bestuur en toezicht 5



Jaardocument Maastricht UMC+ 2019  26

5.1 Zorgbrede Governancecode     
Goed bestuur en toezicht zijn voorwaarden voor het leveren van 
kwalitatief goede zorg. Maastricht UMC+ onderschrijft de Zorgbrede 
Governancecode (2017) en heeft in 2019 naar beste weten gehandeld in 
het naleven ervan. We hechten veel waarde aan een duidelijke corporate 
governancestructuur met gescheiden taken en verantwoordelijkheden 
van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Daarnaast waarborgt de code 
de betrokkenheid bij en verantwoording over het gevoerde beleid richting 
belanghebbenden. 

5.2 Toepassing van gedragscodes   
We beschikken over een algemene gedragscode. De uitgangspunten 
betreffen de uitoefening van taken, het verantwoord omgaan met 
informatie, integratie, en het omgaan met misstanden als discriminatie  
en belangenverstrengeling. Ook eventuele sancties voor handelingen in 
strijd met de gedragscode zijn erin beschreven. 
Naast de gedragscode hebben wij een aantal basisregels en bijbehorende 
protocollen en procedures die de veiligheid op vijf thema’s moeten 
vergroten: patiënten, personeel, informatiebeveiliging en 
betrouwbaarheid, calamiteiten en beveiliging, geld en goederen. 
We hebben een klokkenluidersregeling om melding van mogelijke 
misstanden zorgvuldig te laten verlopen. De medewerker krijgt 
rechtspositionele bescherming tegen mogelijke nadelen van het melden. 

De regeling heeft daarnaast tot doel het ziekenhuis te beschermen tegen 
schade door het buiten de procedure om melden van misstanden aan 
derden. De Ondernemingsraad heeft de klokkenluidersregeling 
vastgesteld. In 2019 heeft het Maastricht UMC+ geen meldingen in het 
kader van de klokkenluidersregeling gehad.

5.3 Raad van Bestuur    
Het Maastricht UMC+ wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad 
van Bestuur richt zich met name op strategische zaken en het adequaat 
inspelen op de veranderende omgeving van het Maastricht UMC+. De 
leden van de Raad van Bestuur hebben elk hun eigen portefeuille met 
zowel interne als externe aandachtsgebieden. De taken en bevoegdheden 
van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. De 
Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De 
Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur van het azM bestaat uit de volgende drie leden: 
•  Prof. dr. M.P. van Dieijen-Visser, voorzitter Raad van Bestuur
•  Drs. G.H. Zwart MAC, lid Raad van Bestuur
•  Dr. H.J.M.M. Mertens, lid Raad van Bestuur

In bijlage 7.1 vindt u de nevenfuncties van alle leden van de Raad van 
Bestuur in 2019. 

5 Bestuur en toezicht 
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5.4 Raad van Toezicht    
De Raad van Toezicht azM houdt toezicht op de gang van zaken in het 
ziekenhuis in het algemeen en op de Raad van Bestuur in het bijzonder.  
De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar met de Raad van Bestuur 
en bestaat in 2019 uit de volgende leden: 
• Prof. dr. G.H. Blijham (voorzitter tot 1 april 2019) 
• Prof. dr. R.J.M. Dassen RA (per 1 oktober 2019)
• Dhr. T.A. Goedmakers (vice-voorzitter tot 1 april 2019) 
• Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck (vice-voorzitter en waarnemend 

voorzitter per 1 april 2019)
• Drs. F.A.C.M. van Kasteren
• Prof. dr. A.M.G.A. de Smet

In bijlage 7.2 zijn de nevenfuncties van de Raad van Toezicht opgenomen.  
Voor taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en een 
overzicht van de onderwerpen die in 2019 aan bod zijn gekomen, 
verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van dit Jaardocument .

5.5 Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s)  
De afdelingen en specialismen in het Maastricht UMC+ zijn (tot 31-12-2019) 
geclusterd in acht Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) waar de zorg 
rondom specifieke patiëntencategorieën is georganiseerd. De Raad van 
Bestuur en het primaire proces worden ondersteund en gefaciliteerd door  
drie stafdirectoraten en drie stafdiensten. Per 1 januari 2020 zijn de RVE’s 
opgeheven en is de nieuwe organisatiestructuur van kracht. 

5.6 Medezeggenschap
Het Maastricht UMC+ beschikt over een formele medezeggenschaps-
structuur waarin regulier overleg tussen de Raad van Bestuur en 
Ondernemingsraad, Stafconvent en Cliëntenraad is vastgelegd. Daarnaast 
hebben we een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Dit is een adviesorgaan 
van verpleegkundigen en verzorgenden. De bevoegdheden van de VAR zijn 
niet wettelijk vastgelegd. 

Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad (OR) behartigt de (collectieve) belangen van de 
medewerkers, zonder het bedrijfsbelang uit het oog te verliezen. De OR 
houdt zich bezig met ziekenhuisbrede en strategische vraagstukken en 
geeft gevraagd en ongevraagd advies. De OR heeft voor de behandeling 
van bepaalde onderwerpen vaste commissies te weten: Sociaal Beleid, 
Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu, Financiën & Strategie, de 
werkgroep Communicatie en de  Agendacommissie. De OR telt 21 leden. 
De zittingstermijn is vier jaar. De verslagen van de OR-vergaderingen zijn 
toegankelijk via de website van de OR op Intranet en door alle medewerkers 
in te zien.  

Naast de OR zijn op decentraal niveau elf zogeheten Onderdeelcommissies 
(OC’s) ingesteld. Elk organisatieonderdeel waar meer dan vijftig mensen 
werken, heeft een eigen OC. Van de OC-leden wordt verwacht dat zij op 
een positief-kritische manier invloed uitoefenen op het reilen en zeilen 
van hun organisatieonderdeel. De samenwerking tussen de OR en de OC’s 
wordt steeds meer geïntensiveerd. Op meerdere dossiers, zoals 
bijvoorbeeld de organisatieontwikkeling, wordt actief samengewerkt. De 
zittingstermijn van OC-leden is eveneens vier jaar. 
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Stafconvent 
Het Stafconvent bestaat uit vertegenwoordigers van de medische staf. 
Maandelijks vinden plenaire vergaderingen plaats, die openbaar zijn voor 
alle stafleden en arts-assistenten. Doel van het Stafconvent is het 
waarborgen van de optimale geneeskundige behandeling en verzorging 
van patiënten en het mogelijk maken van onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek in het Maastricht UMC+. Het Stafconvent kiest acht bestuurs-
leden die samen het Stafconventsbestuur (SCB) vormen. Het SCB is 
overlegpartner voor de Raad van Bestuur bij belangrijke ontwikkelingen en 
beleidsvoornemens. Het SCB geeft gevraagd en ongevraagd advies op 
uiteenlopende terreinen.  

Cliëntenraad 
De Cliëntenraad is een zelfstandige raad die de gemeenschappelijke 
belangen van de cliënten van het Maastricht UMC+ behartigt. Dit vindt 
zijn grondslag in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz). De raad richt zich op die initiatieven die voor alle patiënten van 
belang kunnen zijn en stimuleert afdelingen om waar mogelijk eigen 
patiënten te betrekken. Naast kwaliteit en veiligheid hebben met name 
patiëntenparticipatie, samen beslissen en persoonsgerichte zorg de 
aandacht. De Cliëntenraad richt zich daarbij op hoe de cliënt/patiënt door 
bejegening, horen, informeren en behandelen wordt meegenomen in zijn 
eigen ‘patient journey’ van huis tot thuis. De officiële gesprekspartner van 
de Cliëntenraad is de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.
De Cliëntenraad bestaat uit negen externe leden die elk persoonlijk 
betrokken zijn bij het Maastricht UMC+, hetzij als (voormalig) patiënt, 
familielid of mantelzorger. 

Verpleegkundige Adviesraad 
De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is een onafhankelijk adviesorgaan 
van, voor en door verpleegkundigen. De VAR vergroot de invloed van 
verpleegkundigen op voornamelijk inhoudelijk verpleegkundig beleid 
binnen het Maastricht UMC+. De VAR geeft gevraagd en ongevraagd 
advies aan de Raad van Bestuur met als doel de kwaliteit en veiligheid van 
de verpleegkundige zorg te verbeteren en te borgen in een continu lerende 
organisatie. De VAR heeft twee keer per jaar overleg met de voorzitter van 
de Raad van Bestuur. 
De VAR neemt deel aan de Regionale VAR Limburg waarin alle 
verpleegkundige adviesraden van ziekenhuizen in Limburg 
vertegenwoordigd zijn. Zo leggen de verpleegkundigen contacten en 
wisselen zij kennis met collega’s uit. Via de NFU VAR en landelijke 
VAR-netwerkdagen, breidt het netwerk zich landelijk verder uit. 

Hier vindt u meer over onze medezeggenschapsorganen
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6.1 Impact coronavirus / COVID-19  

Inleiding algemeen / aard van de gebeurtenis
In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk 
virus. Het coronavirus 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. De ziekenhuizen 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 ziekenhuizen en umc’s moeten besluiten een 
groot deel van de reguliere zorg en het onderzoek en onderwijs niet uit te 
voeren, danwel uit te stellen. Als gevolg van de overheidsmaatregelen 
(intelligente lock-down en social distancing) worden ziekenhuizen en umc’s 
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 bedrijfs-
activiteiten van ziekenhuizen en umc’s, en voor de exploitatieresultaten 
beperkt. Ziekenhuizen en umc’s blijven 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 de 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 waartoe onder meer de ziekenhuizen en umc’s 
behoren. Met additionele bevoorschotting door de zorgverzekeraars tot 
contractwaarde en met additionele bekostiging van de meerkosten van de 
corona-uitbraak wordt de continuïteit van ziekenhuizen en umc’s 
gegarandeerd.

Ondanks de onzekerheden als gevolg van de COVID-19-uitbraak kunnen 
ziekenhuizen en umc’s gebruik 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 wat betreft 
de overeengekomen ratio’s 2020 met de banken is sprake van onzekerheid 
die samenhangt met het nog niet bekend zijn van de exacte uitwerking 
van de financiële compensatie door zorgverzekeraars. 

6 Vooruitblik op 2020
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Specifieke toelichting
• Het coronavirus / impact op de 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 meer 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 het 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 
deze kan worden ingelopen.

• Risico’s en onzekerheden:
 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: 
 Het Maastricht UMC+ leeft de maatregelen van de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport zo goed als binnen de mogelijkheden 
kan na. Met andere ziekenhuizen en umc’s is er veelvuldig afstemming 
over verdeling van patiënten en beschikbaarheid van medische 
apparatuur en medische 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 overeen 

gekomen passende financiële maatregelen te nemen. Dit betreft onder 
meer aanvullende bevoorschotting tot honderd procent 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 zorgverzekeraars hebben 
aan de ziekenhuizen en umc’s, bij brief d.d. 17 maart respectievelijk 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 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.
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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 de verwachting dat de 
financiële risico’s van deze crisis relatief beperkt blijven. Immers 
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.

6.2 Algemene vooruitblik
Als Maastricht UMC+ ervaren wij een grote urgentie om de zorg anders en 
beter te maken. We staan voor de grote uitdaging om de zorg effectief en 
doelmatig te houden; betaalbaar, dichtbij en toegankelijk voor onze 
patiënten, veilig en van hoge kwaliteit. Naast de inspanningen gericht op 
de ‘Juiste zorg op de juiste plek’ en de daarbij horende samenwerking in de 
regio, zal het jaar 2020 voor het Maastricht UMC+ met name in het teken 
staan van de organisatieontwikkeling (in het kader van de strategie 
Gezond Leven) en de IT-transformatie. 

Kern van de nieuwe organisatiestructuur is verbinding; van zorg, 
onderzoek en onderwijs, van verpleegkundigen, paramedici en clinici, van 
eerste- en tweedelijnszorg en van instellingen, zorgorganisaties, 
bedrijfsleven in de regio en daarbuiten. Hiermee wordt een stimulans 
gegeven aan het centraal stellen van de patiënt. 
Verbinding is noodzakelijk om onze strategische pijler ‘Onze Zorg van de 
Toekomst’ mogelijk te maken. Onze Zorg van de Toekomst vraagt om een 

multidisciplinaire aanpak, teamwork en een veel nauwere samenwerking 
tussen verpleegkundigen, paramedici en clinici. Om dat te bevorderen, 
zetten we in 2020 in op het ontwikkelen van zorgpaden en de 
organisatorische inbedding hiervan in de zogeheten patiëntencentra. 
Tevens zetten we in op het versterken van de stem van verpleegkundigen 
door grotere betrokkenheid bij het beleid. Hiervoor wordt een vakgroep 
Verpleegkunde opgericht.

Innovatie en digitalisering vormt een andere belangrijke pijler voor 2020. 
Dit uit zich in diverse projecten rond e-health, patiëntenlogistiek, 
IT-governance en de optimalisatie van het IT-landschap.

Tenslotte speelt samenwerking in de regio in 2020 ook weer een grote rol. 
Als umc hebben we een belangrijke functie in de regio. Om de zorg 
toegankelijk en betaalbaar te houden, is het noodzakelijk dat we onze 
krachten bundelen met andere zorgorganisaties, kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven. Daarop zetten we ook in 2020 weer sterk in. Deze samen-
werking is begin 2020 extra belangrijk gebleken met het uitbreken van het 
coronavirus. We streven er naar om ook in deze uitzonderlijke situatie, 
door samenwerking in de regio, de best mogelijke zorg te kunnen 
aanbieden aan onze patiënten. `

Als Raad van Bestuur hebben wij alle vertrouwen in een toekomst waarin 
wij onze zorg van de toekomst ontwikkelen en excellente zorg kunnen 
garanderen aan onze patiënten. 

Prof. dr. Marja van Dieijen-Visser
Voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+
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7.1  Nevenfuncties Raad van Bestuur    

Nevenfuncties 2019 prof. dr. M.D. van Dieijen-Visser

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 2019

Prof.dr.  
M. van Dieijen-Visser

Lid Raad van Bestuur 
Maastricht UMC+ tot 
01.11.2015

Voorzitter Raad van 
Bestuur Maastricht UMC+ 
per 01.11.2015

• Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen 

Beroepsgebonden nevenfuncties/qualitate qua
• Voorzitter Raad van Commissarissen Ease Travel Clinic & Health Support B.V. 
• Voorzitter Raad van Commissarissen Ciro+ B.V. te Horn
• Voorzitter Raad van Bestuur Dr. Adrien Pélerin Stichting 
• Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Beheer Uitkeringen azM 
• Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Faciliteitengebouw azM
• Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Mebaz
• Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Beter Samen
• Voorzitter Raad van Commissarissen Clinical Trial Center Maastricht
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sint Annadal
• Voorzitter Raad van Toezicht  Stichting Health Foundation Limburg
• Voorzitter Raad van Toezicht John Williams Joseph and Wife Lenore Kirschweng Ackermans Memorial
• Lid Raad van Commissarissen Brightlands/Maastricht Health Campus
• Lid Raad van Toezicht EM-TRAC
• Lid Raad van Bestuur Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU)
• Lid Raad van Commissarissen Maastricht UMC Holding (tot 16.05.2019)
• Voorzitter Bestuur Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)
• Lid Landelijk Netwerk Acute Zorg

7  Bijlagen
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Nevenfuncties 2019 drs. G.H. Zwart 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 2019

Drs. G.H. Zwart 
MAC

Lid Raad van Bestuur • Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Huis
• Lid Comité Saurus
• Lid Raad van Commissarissen Coöperatie SURF U.A.
• Lid Raad van Toezicht De Zorggroep (tot december 2019)
• Lid auditcommissie De Zorggroep
• Lid Raad van Toezicht CZO

Beroepsgebonden nevenfuncties/qualitate qua 
• Lid Raad van Bestuur Beheer Uitkeringen azM
• Lid Raad van Bestuur Stichting Faciliteitengebouw azM
• Lid Raad van Bestuur Stichting Mebaz
• Aandeelhouder Scannexus
• Aandeelhouder Maastricht Instruments
• Aandeelhouder Brightlands Maastricht Health Campus 
• Aandeelhouder ZON-PTC

7  Bijlagen
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Nevenfuncties 2019 dr. H.J.M.M. Mertens

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 2019

Dr. H.J.M.M. 
Mertens

Lid Raad van Bestuur • Lid Bestuur Toon Hermans Huis, Sittard
• Lid Raad van Toezicht Ambulance Zorg Limburg-Noord
 
Beroepsgebonden nevenfuncties/qualitate qua  
• Lid Bestuurscommissie Onderzoek & Patiëntenzorg O&P NFU
• Voorzitter Regiegroep Citrien, NFU
• Voorzitter Stuurgroep ‘Doen of laten’ Citrien I en II
• Voorzitter Bestuur Stichting SIDVO (Stichting Innovatie Distributie Voorlichting Orgaandonatie)
• Lid Bestuur Mebaz
• Voorzitter Raad van Toezicht azM Herstelzorg/Clara Fey
• Lid/Voorzitter Stichting BOLS
• Voorzitter kamer Psychiatrie
• Voorzitter Vereniging van Aandeelhouders CIRO-Horn
• Voorzitter College Medisch Directeuren CMD NFU

7  Bijlagen
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7.2  Nevenfuncties Raad van Toezicht 

Nevenfuncties 2019 prof. dr. R.J.M. Dassen  

Naam Nevenfuncties 2019

Prof. dr. 
R.J.M. Dassen

CFO ASML Holding n.v.

Toezicht en Bestuur:
• Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche  Bank
• Hoogleraar Vrije Universiteit
• Honorary Professor Universiteit Maastricht

Eerste termijn
01.10.2019 t/m 31.12.2019
Lid Raad van Toezicht

01.01.2020 t/m 30.09.2023
Voorzitter Raad van Toezicht

Lid commissie HR

Lid commissie Kwaliteit & 
Veiligheid

Lid commissie Nominatie & 
Remuneratie

7  Bijlagen
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Nevenfuncties 2019 prof. dr. G.H. Blijham

Naam Nevenfuncties 2019

Prof. dr. G.H. 
Blijham 

Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht

Toezicht en Bestuur:
• Voorzitter Raad van Toezicht Center for Personalized Cancer Treatment
• Voorzitter Raad van Toezicht Huisartspraktijk Essenkamp, De Bilt
• Voorzitter Board of Trustees, Ndlovu Care Group, Globersdal Zuid-Afrika
• President-Commissaris Julius Clinical b.v., Zeist
• Lid Bestuur Stichting NIPED Research, Amsterdam

Advies:
• Voorzitter Medical Advisory Board, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven

Overig:
• Lid Bestuur Stichting John en Marine van Vlissingen, Zeist
• Secretaris Bestuur Stichting Karuna, Amsterdam
• Secretaris Bestuur African HIV Care & Cure Foundation, Rotterdam
• Lid Raad van Toezicht en Advies Medische Studenten Faciliteitsvereniging Utrecht Sams, 

Utrecht

Eerste termijn
01.12.2009 t/m 30.11.2013

Tweede termijn
01.12.2013 t/m 30.11.2017
Verlengd tot 31.03.2019

Voorzitter Raad van Toezicht t/m 
31.03.2019

Lid commissie Nominatie & 
Remuneratie t/m 31.03.2019

7  Bijlagen
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Nevenfuncties 2019 T.A. Goedmakers

Naam Nevenfuncties 2019

T.A. Goedmakers Voormalig voorzitter en lid Raad van Bestuur Vebego International b.v. tot 2012

Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Commissarissen Parkstad Limburg Theaters vanaf 2012
• Voorzitter Raad van Commissarissen Cohold vanaf 2015
• Lid Raad van Commissarissen IBN Holding vanaf 2008
• Lid Raad van Commissarissen Vebego International b.v. vanaf 2012
• Voorzitter Stichting Mecenas vanaf 2015

Eerste termijn
01.08.2014 t/m 31.07.2018

Tweede termijn
01.08.2018 t/m 31.07.2022

Vice-voorzitter en waarnemend 
voorzitter Raad van Toezicht vanaf 
april 2019

Voorzitter commissie Nominatie  
& Remuneratie 

Voorzitter commissie HR

7  Bijlagen

Nevenfuncties 2019 drs. F.A.C.M. van Kasteren

Naam Nevenfuncties 2019

Drs. F.A.C.M.  
van Kasteren 

Voormalig partner bij KPMG Accountants N.V.
Zelfstandig adviseur
Interim professional

Eerste termijn
01.06.2015 t/m 31.05.2019

Tweede termijn
01.06.2019 t/m 31.05.2023

Voorzitter commissie Financiën 
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Nevenfuncties 2019 mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck 

Naam Nevenfuncties 2019

Mr. Y.E.M.A. 
Timmerman-Buck

Tot 01.01.2019 Lid Raad van State

Nevenfuncties:
• Lid Raad van Economische Aangelegenheden van het Pauselijk Nederlands College te Rome
• Vice-voorzitter Bestuur Professor Steenkampfonds
• Plaatsvervangend lid van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
• Voorzitter van de Hoofdcommissie van Overleg voor het personeel van de Koninklijke 

hofhouding
• Voorzitter van de Commissie van Beroep van het CDA
• Voorzitter van de Commissie GovernanceCode Woningcorporaties
• Per 01.05.2019 Voorzitter Raad van Toezicht van Reade (Centrum voor Revalidatie en 

Reumatologie)
• Tot 01.10.2019 Voorzitter Raad van Commissarissen van AEB Holding NV te Amsterdam

Eerste termijn
01.01.2012 t/m 31.12.2015

Tweede termijn
01.01.2016 t/m 31.12.2019

Voorzitter commissie Kwaliteit & 
Veiligheid tot april 2019, 
lid commissie Kwaliteit & 
Veiligheid vanaf april 2019

Vice-voorzitter en waarnemend 
voorzitter Raad van Toezicht vanaf 
01.04.2019 t/m 31.12.2019

Lid commissie Nominatie & 
Remuneratie vanaf april 2019

7  Bijlagen

Nevenfuncties 2019 prof. dr. A.M.G.A. de Smet

Naam Nevenfuncties 2019

Prof. dr. A.M.G.A. 
de Smet

Tot 15.01.2019
Hoogleraar-afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen,  UMC Groningen 
Aansluitend nul-aanstelling UMCG

Per 15.01.2019 
Medisch-Wetenschappelijk manager en voorzitter Divisie Vitale Functies, UMC Utrecht

Eerste termijn
01.06.2018 t/m 31.05.2022

Lid en vanaf  juli 2019 voorzitter 
commissie Kwaliteit & Veiligheid

Lid commissie Financiën vanaf  
april 2019
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7.3 Gelieerde stichtingen en deelnemingen Maastricht UMC+    

Aan het Maastricht UMC+ zijn ultimo 2019 de volgende rechtspersonen 
gelieerd:
• Stichting Beheer Uitkeringen (100%), voor het beheer van (wachtgeld)

uitkeringen.
• Stichting Mebaz (100%), voor de verzekering van medische aanspraken 

jegens het Maastricht UMC+.
• Stichting Faciliteitengebouw azM (100%), voor de exploitatie van 

onderdelen van huisvesting van het Maastricht UMC+.
• Stichting Bejaardenzorg Clara Fey (100%), dienstverlener op het gebied van 

verpleging, verzorging en thuiszorg voor in het ziekenhuis uitbehandelde 
patiënten. Handelsnaam van deze stichting is azM Herstelzorg.

• Stichting Health Foundation Limburg (100%): het werven en beheren van 
fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van de 
gezondheidszorg, met name in de provincie Limburg en in het bijzonder in 
het Maastricht UMC+.

• Stichting Sint Annadal (100%), voor het bevorderen van diensten van het 
Maastricht UMC+ op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs, alsmede voor het bevorderen en instandhouden van 
restauratieve en daarmee verband houdende voorzieningen ten behoeve 
van patiënten, bezoekers en gasten van het Maastricht UMC+ .

• Stichting EM-TRAC (100%), het European Medical Training Center, verbetert 
en optimaliseert de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid door middel 
van het ontwikkelen en aanbieden van postacademisch praktijkgericht 
onderwijs.

• Stichting Beter Samen (50%), voor het realiseren en faciliteren van nieuwe 
zorgvormen die tussen de huisartsenzorg en ziekenhuiszorg gepositioneerd 
zijn. 

• Stichting Life Science Incubator Maastricht (50%), voor het plannen en 
(laten) bouwen danwel begeleiden van de voorbereiding en bouw van 
gebouwen voor onder andere startende ondernemers.

Het Maastricht UMC+ heeft ultimo 2019 deelnemingen in de volgende 
rechtspersonen:
• Ease Travel Clinic & Health Support B.V.: 50% plus 1 aandeel. 
 Ease levert advies en vaccinaties aan reizigers. Aan Ease Travel Clinic & 

Health Support B.V. is tevens de dochter Ease Healthcare B.V. gelieerd. 
• Voetzorg Maastricht B.V.; 100%
 Voetzorg Maastricht is een praktijk voor podotherapie.
• CIRO+ B.V.: 51%. 
 CIRO+ is een expertisecentrum voor de behandeling van chronisch 

orgaanfalen, waarin Maastricht UMC+ gezamenlijk met Proteion Thuis 
participeert.

• Knowledge Transfer Funds B.V.: 50% minus 1 aandeel. 
 Knowledge Transfer Funds B.V. is actief op de gebieden van life sciences, 

biotechnologie, medische technologie, farmaceuticals, diagnostics, 
nutraceuticlas, biomaterials en aanverwante gebieden. 

• Maastricht Health Campus B.V.: 33,33%.
 De Maastricht Health Campus B.V. richt zich op het bevorderen van de 

oprichting, groei en acquisitie van kennisintensieve bedrijven en hun 
onderlinge samenwerking op de campus rondom Maastricht UMC+. 

• Enabling Technologies B.V.: 16,67. 
 De activiteiten van Enabling Technologies liggen op het gebied van het 

voorzien in een analytische infrastructuur, het oprichten en verwerven van, 
deelnemen in, samenwerken met andere ondernemingen, verstrekken/
aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden.

• Clinical Trial Center Maastricht B.V.: 100%.
 Het Clinical Trial Center Maastricht ondersteunt onderzoekers in het 

Maastricht UMC+ bij alle facetten van klinisch onderzoek. Het gaat met 
name om de uitvoering van vierde geldstroomprojecten.

• Polikliniek Oogheelkunde Sint-Truiden BVBA: 100%.
 Polikliniek Oogheelkunde Sint-Truiden betreft een kliniek voor 

oogheelkunde.

7  Bijlagen
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• Microsure B.V.: 8,18%.
 Microsure B.V. heeft ten doel het ontwikkelen en leveren van producten en 

diensten op het gebied van robotische technologie en systemen en 
accessoires voor medische toepassingen.

• Brains Unlimited B.V.: 8,5%.
 Brains Unlimited B.V. exploiteert en verhuurt een scannerfaciliteit met 

meerdere MRI-scanners.
• Maastro Protonentherapie B.V.: 20%.
 Maastro Protonentherapie is een protonencentrum. Protonentherapie is 

een vorm van externe radiotherapie die wordt ingezet om tumoren, zowel 
kwaadaardig als goedaardig, in het lichaam te bestrijden.

• Maastricht Instruments B.V.: 40% (winstrechtloze aandelen).
 Maastricht Instruments B.V. is een hightech bedrijf dat innovatieve en 

marktgerichte medische oplossingen realiseert zoals de couveusebrancard 
en diverse 3D-prints.

• Medace B.V.: 24,39%.
 Medace B.V. ondersteunt academische groepen en bedrijven met 

innovatieve medische concepten die behoefte hebben aan technische, 
kwalitatieve en klinische expertise.

• Stichting Annadal Kliniek: 100%.
 De activiteiten van Stichting Annadal Kliniek zijn het aanbieden van 

gezondheidszorg aan patiënten, in het bijzonder door de exploitatie van 
een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) op het gebied van de 
gezondheidszorg met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, 
alles in de ruimste zin van het woord.

7.4 Afkortingenlijst   

AIOS   Arts in opleiding tot specialist
BBAZ  Beschikbaarheidsbijdrage Academische Zorg
DJS  De Jonge Specialist 
DOT   DBC’s op weg naar Transparantie
FHML   Faculty of Health Medicine and Life Sciences (Universiteit 

Maastricht) 
FMS  Federatie Medisch Specialisten 
HSMR  Hospital Standardised Mortality Ratio
IFMS   Individueel functioneren Medisch Specialist
IGJ  Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd
IRM  Integraal Risico Management 
MUMC+  Maastricht Universitair Medisch Centrum 
NFU   Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
NIAZ  Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg
NOW   Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
NZa   Nederlandse Zorgautoriteit 
OOR ZON  Onderwijs en Opleidingsregio Zuidoost-Nederland
OR   Ondernemingsraad
PDCA  Plan-Do-Check-Act cyclus 
RGS  Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 
RIE  Risico-inventarisatie en –evaluatie
ROAZ   Regionaal Overleg Acute Zorg
RvB   Raad van Bestuur 
RVE   Resultaat Verantwoordelijke Eenheid 
RvT   Raad van Toezicht 
SCB   Stafconventsbesuur
UMC  Universitair Medisch Centrum 
VAR   Verpleegkundige Adviesraad
Whw  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  
Wmcz  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

7  Bijlagen
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Maastricht UMC+
P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
T.  043 - 387 71 14
E.  nieky.van.steenkiste@mumc.nl

Volg ons op

www.mumc.nl

Realisatie:  afdeling F&I en afdeling Communicatie
Vormgeving:  Grafische Dienst Maastricht UMC+

http://www.mumc.nl
https://www.facebook.com/maastrichtumc/
https://twitter.com/maastrichtumc
https://www.instagram.com/mumc_maastricht/
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