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Maastricht UMC+ Jaardocument 2020    

Met genoegen bieden wij u de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 
(Maastricht UMC+) aan over het jaar 2020. 

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 Nieky van Steenkiste, 
beleidsadviseur Raad van Bestuur en woordvoerder, via (+) 31 43 387 7114 / 06 12633098 of nieky.van.steenkiste@mumc.nl. 

Identificatiegegevens  

Maastricht UMC+
Postbus 5800 
6202 AZ Maastricht 
T: 043-387 6543

 

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

mailto:nieky.van.steenkiste%40mumc.nl?subject=
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Dagbehandelingen 
per jaar

Consulten spoedeisende 
hulp (SEH)

(19.817 in 2019)

(29.388 in 2019)

19.018 

26.919

Opnamen per jaar

Poliklinische consulten 
excl. SEH en op afstand

(25.254 in 2019)

(416.274 in 2019)

21.942

305.971

MUMC+
in 

cijfers
Ultimo 2020

Verpleegdagen
per jaar

Dagen gemiddelde 
verblijfsduur

(7,0 in 2019)(175.765 in 2019)
7,2156.960

Financieel resulaat azM 
(geconsolideerd) in mln

Omzet azM (som bedrijfs-
opbrengsten) in mln

 € 811,5 

Consulten 
op afstand

(17.504 in 2019)
112.665

€ 6,3 

2020 in cijfers

Ziekteverzuim

(5,2 in 2019) (€ 11,4 mln. in 2019) (€ 758,3 mln. in 2019)
5,08% 

Medisch 
specialisten (FTE)

(461 in 2019)
464

Arts-assistenten (FTE)

(353 in 2019)
345

Co-assistenten (FTE)

(1.303 in 2019)
1.388

Operatiekamers

27
(26 in 2019)

waarvan 16 klinische OK’s,  
4 Dagcentrum OK’s,  

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

Bedden

Medewerkers

(715 in 2019)

(6.246 in 2019)

715

6.358 
FTE

(4.674 in 2019)

4.718 



654

321
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1 Voorwoord van de Raad van Bestuur 

De opname van de eerste patiënt met het coronavirus in het 
Maastricht UMC+ op 10 maart 2020  markeerde het beginpunt van een 
maandenlange marathon. Een marathon die het uithoudingsvermogen 
van iedere afzonderlijke medewerker van onze organisatie danig op de 
proef heeft gesteld en nog altijd stelt. We hebben dan ook niets dan 
lof en waardering voor de inzet, het doorzettingsvermogen en de 
flexibiliteit van iedereen die dagelijks werkt aan het leveren van de 
best mogelijke zorg, het verzorgen van hoogstaand onderwijs en het 
opdoen van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

De pandemie die het coronavirus veroorzaakte, heeft een onmiskenbare 
impact op het leven van ons allemaal. Verpleegafdelingen stroomden 
vol, de intensive-care-capaciteit werd uitgebreid, reguliere zorg 
afgeschaald en testcapaciteit opgeschaald. In het onderwijs en het 
wetenschappelijk onderzoek moesten eveneens alle zeilen worden 
bijgezet. Colleges werden digitaal, coschappen op een andere manier 
ingevuld, thuiswerken het devies en onderzoekslaboratoria sloten 
noodgedwongen de deuren.  

Ofschoon we op alle fronten voor de grootst mogelijke uitdagingen 
kwamen te staan, toonden we veerkracht en daadkracht. Continu 
waren we de crisis een stapje voor en werkten we scenario’s uit om 
optimaal voorbereid te zijn op wat mogelijk zou komen. Zo plaatsten 
we bijvoorbeeld als eerste ziekenhuis in Nederland een triage-tent voor 
de Spoedeisende Hulp en realiseerden we een externe zorglocatie ter 
voorbereiding op een grotere toeloop aan COVID-patiënten. 

De vindingrijkheid en het innovatievermogen werden eveneens 
gestimuleerd. We bedachten alternatieven om toch op afstand in 
contact te blijven met onze patiënten of onderwijs te blijven geven aan 
studenten, we ontwikkelden een methode om mondkapjes en schorten 
te steriliseren omdat er schaarste aan beschermingsmiddelen heerste 
en we deden wetenschappelijk onderzoek om een beter begrip te 
krijgen van het virus om het te kunnen bestrijden. Dag in, dag uit. Zo 
roept de crisis telkens weer nieuwe vragen op en biedt het, ondanks alle 
uitdagingen, toch ook kansen en mogelijkheden voor technologische 
ontwikkeling.

Het staat voorop dat de corona-pandemie zijn schaduw onmiskenbaar 
heeft geworpen over het jaar 2020. Dat betekent echter niet dat de 
ontwikkeling van onze organisatie heeft stilgestaan. Integendeel zelfs. 
We trapten het jaar af met de inrichting van een nieuwe 
organisatiestructuur. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) 
werden opgeheven en de Centra voor Patiëntenzorg zagen het 
levenslicht. Een structuur die samenwerking bevordert en van waaruit 
we zorgpaden verder gaan inrichten in het belang van de patiënt. Het is 
nu de taak aan de nieuwe centra om samen met de servicebedrijven, 
facultaire schools, medische afdelingen en decentrale staven verder te 
bouwen aan deelplannen die bijdragen aan het verwezenlijken van de 
gestelde doelen uit het strategiedocument Gezond Leven. Als Raad van 
Bestuur is het ook onze ambitie om voort te bouwen op het fundament 
dat is gelegd door prof. dr. Marja van Dieijen en prof. dr. Albert 
Scherpbier, die in 2020 het stokje hebben overgedragen aan 
respectievelijk dr. Helen Mertens en  prof. dr. Annemie Schols als 
bestuursvoorzitter en vicevoorzitter. 

1  Voorwoord Raad van Bestuur
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Onze missie blijft immers intact: ‘Het leveren van de best mogelijke 
zorg en verbeteren van de gezondheid in de regio door integratie van 
patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.’ Onder het credo ‘de juiste zorg 
op de juiste plek, op het juiste moment’, werken we aan de 
verduurzaming van de gezondheidszorg. We gaan bijvoorbeeld verder 
met ontwikkelingen als het Integraal Capaciteitsmanagement waar we 
in 2020 mee zijn gestart. Vanzelfsprekend verliezen we de ‘+’ ook niet 
uit het oog en houden focus op het bevorderen van de gezondheid en 
het verbeteren van leefstijl. Dat doen we niet alleen, maar samen met 
onze partners. De totstandkoming van de Kennis- en Innovatieagenda 
Zuidoost-Nederland is daar een prachtig voorbeeld van en de opmaat 
voor het verbeteren van de gezondheid in de gehele regio.

Op financieel vlak heeft de crisis natuurlijk ook de nodige impact gehad. 
De reguliere zorg is lange tijd afgeschaald en extra kosten dienden 
noodzakelijkerwijs te worden gemaakt. Door compensatie vanuit de 

overheid en zorgverzekeraars hebben we de grootste klappen kunnen 
opvangen, maar de pandemie heeft de kwetsbaarheid van de 
gezondheidszorg benadrukt. We behouden gelukkig een gezonde 
vermogenspositie, die ruimte biedt om te investeren in onder meer 
medische innovaties en digitale ontwikkelingen. 

We kijken met het volste vertrouwen vooruit, ondanks dat de corona-crisis 
nog altijd zijn stempel drukt. Gezamenlijk met al die duizenden gedreven 
medewerkers bouwen we verder aan een Gezond Leven. Namens de 
gehele Raad van Bestuur spreek ik dan ook mijn dank uit aan iedereen die 
daar met heel het hart dagelijks een bijdrage aan levert. Want alleen 
samen worden we iedere dag beter door meer kennis.

 
Dr. Helen Mertens
Voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ 

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

Het jaar 2020 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de 
COVID-19-pandemie. De organisatie heeft tijdens de eerste en tweede golf 
onder grote druk gestaan. Ten tijde van het schrijven van deze terugblik is 
er de dreiging van een derde golf. Wij spreken onze grote waardering uit 
voor de wijze waarop de Raad van Bestuur en alle medewerkers van het 
Maastricht UMC+ zich het afgelopen jaar onvermoeibaar en in vaak 
moeilijke omstandigheden hebben ingespannen om de best mogelijke zorg 
te bieden aan alle patiënten die dat nodig hebben.

COVID-19 heeft de reguliere zorg onder druk gezet en het verslagjaar 
kenmerkt zich dan ook door het voortdurend zoeken naar  de juiste balans. 
Om de reguliere zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden, heeft de 
Raad van Bestuur in de tweede golf gekozen voor een andere aanpak dan in 
de eerste. In plaats van een crisisorganisatie is een zorgcontinuïteitsteam 
opgezet. De Raad van Toezicht is voortdurend goed geïnformeerd over de 
ontwikkelingen en de gemaakte keuzes. Een speciaal onderwerp van reflectie 
betrof de medisch-ethische aspecten van niet-medische triagecriteria in geval 
de IC’s zouden overlopen.

Ook financieel heeft COVID-19 zijn weerslag gehad. Het grote aantal 
patiënten, opschaling van de IC-zorg, afschaling van de reguliere zorg, de 
vereiste veiligheidsmaatregelen en meerkosten als gevolg van extra 
investeringen zoals het noodhospitaal in het MECC, hebben het financiële 
resultaat onder druk gezet. In de reguliere financiële rapportages heeft de 
Raad van Bestuur de Raad van Toezicht meegenomen in alle ontwikkelingen. 
De financiële impact van het COVID-19-virus is inmiddels geneutraliseerd 
dankzij afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra (NFU).

Eind 2020 heeft de Raad van Toezicht kennisgenomen van de vorderingen van 
de vier strategische programmalijnen zoals benoemd in de strategienota 
Gezond Leven. In alle programma’s is voortgang geboekt, wat een prestatie 
van formaat genoemd mag worden, gezien de ongebruikelijke 
omstandigheden.

Het verslagjaar was voor wat betreft de organisatieontwikkeling een 
transitiejaar. Op 1 januari 2020 is de nieuwe organisatiestructuur formeel 
gestart met nieuwe centra voor patiëntenzorg en directieduo’s. Het afgelopen 
jaar zijn grote stappen gezet op het vlak van acute en kritieke zorg, 
verpleegkunde, capaciteitsmanagement, e-health en flexibele inzet van 
mensen. COVID-19 heeft een aantal ontwikkelingen zoals e-health en 
integraal capaciteitsmanagement nog een extra impuls gegeven. De Raad van 
Toezicht heeft de ontwikkelingen met belangstelling gevolgd. Periodiek 
informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht over lopende of in 
ontwikkeling zijnde samenwerkingsverbanden. Om de rol als ‘academische 
motor van de regio’ in te vullen is - in brede samenwerking met zorg- en 
welzijnsinstellingen, overheid, bedrijven en burgers - in 2020 de Kennis- en 
Innovatieagenda Zuidoost-Nederland 2030 gelanceerd.

In 2020 is de PatiëntErvaringsMeting (PEM) geïntroduceerd voor zowel de poli 
als de kliniek. De Raad van Toezicht beschouwt dit als bijzonder waardevol 
omdat de mening en ervaring van de patiënt op deze wijze input geven aan 
verbeteringen van de zorg. Ter voorbereiding op bespreking en besluitvorming 
in de voltallige Raad van Toezicht heeft de Raad van Toezicht een aantal 
commissies ingesteld.
De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft zich in het verslagjaar o.a. gebogen 
over de effecten van de COVID-19-pandemie. Zowel de crisissituatie als het 
af- en opschalen van de reguliere zorg zijn onderwerp van gesprek geweest. 

2  Verslag van de Raad van Toezicht
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Daarnaast heeft de commissie zich gebogen over de klachtenopvang in het 
Maastricht UMC+ en een rapportage over datalekken. Het jaarlijkse overleg 
met de voorzitter en vicevoorzitter van de Cliëntenraad heeft in juli 2020 
plaatsgevonden. In 2020 heeft de commissie zich verder verdiept in de 
Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) en de nieuwe 
medezeggenschapsregeling voor de Cliëntenraad. De NIAZ-accreditatie, 
tegenwoordig Qualicor geheten, werd vanwege de COVID-19-crisis met een 
jaar verlengd. De nieuwe audit zal plaatsvinden in december 2021. In 2020 
heeft de commissie twee maal vergaderd. 

De commissie Financiën heeft in de vijf commissievergaderingen van 2020 
o.a. de financiële rapportages besproken. Ten gevolge van de COVID-19-crisis 
waren er gedurende het verslagjaar veel onzekerheden. Over de financiering 
van de meerkosten als gevolg van de COVID-crisis is inmiddels meer 
duidelijkheid. De commissie heeft aandacht gevraagd voor structurele 
financiële maatregelen om ook op de lange termijn een financieel gezonde 
organisatie te blijven. De commissie heeft zich verdiept in de concept-
jaarrekening en de RvT hierover geadviseerd. Ook zijn in de commissie 
afspraken gemaakt over de aanbesteding van de accountantsdiensten. 
Andere onderwerpen die in de commissie zijn besproken, zijn o.a. de 
treasurymonitor, de fraude-risicoscan, de begroting 2021, de inrichting van 
sturing en financiën in de nieuwe organisatiestructuur en de daarbij 
behorende nieuwe bevoegdhedenregeling. Bij de vergaderingen van de 
commissie was ook de externe accountant aanwezig.

De organisatieontwikkeling is in 2020 belangrijk aandachtspunt geweest van 
de commissie HRM (Human Resource Management).  Daarnaast heeft de 
commissie uitgebreid de arbeidsmarktproblematiek besproken. In de 
commissie zijn o.a. de psychosociale gevolgen van de COVID-19-crisis bij 
medewerkers, de mogelijkheden tot versnelde invoering van 

functiedifferentiatie en de flexibele inzet van personeel onderwerp van 
gesprek geweest. De commissie heeft in 2020 drie keer vergaderd. 
In de commissie Nominatie & Renumeratie ging de aandacht in 2020 naar de 
werving van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Na de benoeming 
van dr. Helen Mertens, lid van de Raad van Bestuur, is de werving gestart van 
een nieuw lid van de Raad van Bestuur. Per 1 februari 2021 is prof. dr. Geraline 
Leusink gestart in deze positie. De Raad van Toezicht wenst beiden veel succes 
in hun nieuwe functie. De commissie heeft in 2020 eenmaal vergaderd.

Een speciaal woord van dank richt de Raad van Toezicht aan prof. dr. Marja van 
Dieijen-Visser voor haar jarenlange inzet en de grote bijdragen die zij heeft 
geleverd aan de ontwikkeling van het Maastricht UMC+. Daarnaast zijn wij 
haar zeer erkentelijk voor het feit dat zij zich bereid heeft getoond om haar 
afscheid op 1 juni 2020 in verband met de coronacrisis uit te stellen tot 1 
oktober 2020.

Per 1 juni 2020 eindigde de benoemingstermijn van prof. dr. Albert Scherpbier 
als decaan van FHML. De Raad van Toezicht wil dank uitspreken voor zijn 
bijdrage aan het samenwerkingsverband van het Maastricht UMC+ en wenst 
zijn opvolger, prof. dr. Annemie Schols, veel succes in haar functie als decaan 
van FHML. 

De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers en de Raad van Bestuur van 
het Maastricht UMC+ voor de inspanningen in het verslagjaar 2020 om in 
bijzondere tijden de best mogelijke zorg te leveren aan de patiënten, en voor 
de resultaten op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleidingen.

Prof. dr. R.J.M. Dassen RA 
Voorzitter Raad van Toezicht Maastricht UMC+

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

3.1 Kernactiviteiten 
Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ onderscheidt zich 
nationaal en internationaal door zowel te focussen op 
gezondheidsherstel, als op gezondheidsbehoud en 
gezondheidsbevordering. Naast het leveren van topreferente en 
topklinische patiëntenzorg zijn onze kerntaken wetenschappelijk 
onderzoek, onderwijs en opleiding en valorisatie. Maastricht UMC+ 
voert daarnaast basiszorg uit voor stad en omgeving. Daarmee zijn wij 
bij uitstek in staat om, samen met onze netwerkpartners, de juiste zorg 
op de juiste plek te bieden; van de nulde tot en met de derde lijn. De 
korte lijnen tussen onderzoek en kliniek bieden de uitgelezen 
mogelijkheid om nieuwe zorgmodellen in de praktijk te toetsen.  

3.2 Missie en strategie
Met heel ons hart werken wij aan onze missie: 
‘het leveren 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 en 
vastgelegd in ons strategiedocument Gezond Leven 2025. Wij werken 
aan de realisatie van onze strategische koers Gezond Leven aan de hand 
van vier programma’s die iedereen de ruimte bieden om vanuit de eigen 
context een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke ambities. 

Verbinden van Onderzoek, Onderwijs en Zorg
Dit programma is gericht op het creëren van meerwaarde door de kerntaken 
zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding en valorisatie op de juiste wijze te 
verbinden. Het instrument hiervoor is de Maastricht UMC+ Innovatiecirkel. 
De Innovatiecirkel zet in op een integrale benadering en biedt het kader 
voor complexe wisselwerking en samenwerking tussen zorg en kliniek, 

met oog voor preventie en valorisatie. De Innovatiecirkel is een krachtig 
instrument om de academische werkwijze te bevorderen en het Maastricht 
UMC+ te profileren.

Hier vindt u een overzicht van onze innovatiecirkels

Onze zorg van de toekomst  
Dit programma richt zich op de noodzakelijke transitie van de 
gezondheidszorg. Vraag, plaats en tijd van zorg veranderen. Het leveren van 
de juiste zorg op de juiste plek is het uitgangspunt. Centraal in dit 
programma staan het bundelen van innovatiekracht en het herontwerpen 
van zorgpaden op basis van beproefde concepten. Patiënten beschouwen we 
als partners en interprofessioneel samenwerken is de norm. We zetten actief 
in op registratie, gebruik en uitwisseling van data en op digitale innovatie.   

Partner in netwerken  
Het Maastricht UMC+ is op alle niveaus actief in het initiëren en versterken 
van samenwerking met (inter)nationale en regionale partners. Wij 
beschikken over een portfolio aan samenwerkingsverbanden met andere 
instellingen zoals het Radboudumc in Nijmegen, Uniklinik Aachen in 
Duitsland en Zuyderland in Sittard-Geleen en Parkstad. De complexiteit en 
omvang van samenwerkingsverbanden is groot, divers en vraagt continu 
aandacht. Om tot goede afstemming te komen, is een herkenbaar 
strategisch programma ingericht. 

Organisatieontwikkeling 
Vanuit het transformatieprogramma, waarin de Raad van Bestuur 
vooropgaat, is veel aandacht voor het bouwen aan een organisatie en cultuur 
passend bij de ambities van het Maastricht UMC+ en bij de ingrijpende, 
noodzakelijke veranderingen in de zorg. Om de organisatiestructuur beter te 
laten aansluiten bij andere vormen van samenwerken en organiseren, om de 

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 Vesalius
Tongeren

VieCuri

Ciro+

Laurentius

Zuyderland

Adelante
Mondriaan

UK Aachen

wendbaarheid en veranderkracht te vergroten, ervaren knelpunten aan te 
pakken en om te gaan met schaarste in mensen en middelen, is 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. Voor alle centra zijn per 1 januari 2020 
directieduo’s benoemd. Het MUMC+ vraagt toewijding aan haalbare 
resultaten en het nemen van verantwoordelijk heid voor prestaties en cultuur 
en gedrag. De nieuwe organisatie sluit aan op de intrinsieke motivatie van de 
professionals voor goede zorg, onderwijs en onderzoek. Harmonisatie van 
processen en  informatie is gewenst en zorgt voor flexibelere inzetbaarheid 
en beschikbaarheid van de veelheid aan data die gegenereerd worden. Deze 
data kunnen vervolgens benut worden om de waarde voor de patiënt en de 
verbetering van uitkomsten van zorg te verbeteren.

Naast de acht centra voor patiëntenzorg zijn expertise-eenheden, 
servicebedrijven en programma’s ingericht die faciliteiten, mensen en 
middelen leveren en de veranderingen in de organisatie ondersteunen. Het 
leggen van verbindingen tussen de verschillende perspectieven staat steeds 
centraal. Duurzaamheid zet de toon zowel in de wijze waarop we onze 
taken uitvoeren als in de bedrijfsvoering. De houdbaarheid, toegankelijkheid 
en betaalbaarheid van het gezondheidszorgsysteem staat onder grote druk. 
Het organisatie-ontwikkelplan geeft een geïntegreerd beeld en is op 28 
december 2020 vastgesteld na een voortvarend en positief advies- en 
besluitvormingsproces met onze medezeggenschaps- en adviesorganen. 

Zo geeft het Maastricht UMC+ stap voor stap vorm aan een breed spectrum 
aan activiteiten en projecten. 

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

Het COVID-19-virus (de coronapandemie) heeft naast grote 
maatschappelijke gevolgen ook financiële gevolgen, ook voor ziekenhuizen

en umc’s. Door het grote aantal coronapatiënten, vereiste 
veiligheidsmaatregelen, opschaling van IC-zorg, afschaling van reguliere 
zorg en meerkosten, bijvoorbeeld als gevolg van extra investeringen, 
dreigde een fors negatief resultaat over het jaar 2020. Door het bieden van 
continuïteitsgaranties door Zorgverzekeraars Nederland is de continuïteit 
van ziekenhuizen en umc’s gewaarborgd. Medio 2020 zijn de afspraken 
tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra (NFU) bekrachtigd in een Hoofdlijnakkoord. Middels dit 
akkoord is de financiële impact van het COVID-19-virus grotendeels 
geneutraliseerd. 

4.2.2 Horizontaal Toezicht
Per 1 januari 2020 is door het MUMC+ de overgang naar Horizontaal 
Toezicht gerealiseerd. Met ingang van het boekjaar 2020 legt het MUMC+, 
vanuit een gestructureerd proces van risicoanalyse en -beheersing, 
verantwoording af aan de zorgverzekeraar over de kwaliteit van de 
zorgregistratie en -declaratie. Binnen dit proces vindt daarnaast interne 
rapportage plaats aan de centra die direct betrokken zijn bij de 
bronregistratie. Het traject van implementatie van Horizontaal Toezicht 
heeft hierdoor bijgedragen aan het bewustzijn ten aanzien van correct 
registreren en declareren.

Door realisatie van dit continue proces van analyse en verantwoording is 
er sneller zicht op eventuele verbeterpunten ten aanzien van registratie en 
declaratie. Dit draagt bij aan het sneller in één keer juist declareren en 
hierop aantoonbaar in control te zijn. Wel is de administratieve last die 
met deze wijze van werken gemoeid is nog te groot. Dit komt enerzijds 
door de omvang en mate van detail van de rapportages en anderzijds door 
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de vele controles, vaak deelwaarnemingen, die met name achteraf in het 
proces van registratie/ declaratie uitgevoerd moeten worden. Hierdoor 
wordt de basisdoelstelling van Horizontaal Toezicht, zijnde continue 
procesverbetering, onderbelicht. De komende jaren moet het 
zwaartepunt daar naartoe verschuiven om de echte meerwaarde van 
Horizontaal Toezicht te realiseren. 

4.2.3 Academische component 
Naast DOT-opbrengsten (DOT staat voor DBC’s op weg naar Transparantie) 
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 
Beschikbaarheidsbijdrage Academische Zorg (BBAZ). In 2020 ontving het 
Maastricht UMC+ € 58,9 miljoen aan BBAZ. 

In het kader van het landelijke ROBIJN-project, waarbij umc’s de 
academische bijdrage dienen te verantwoorden, wordt een nieuwe 
verdelingssystematiek gehanteerd. Voor het MUMC+ leidt dit tot een 
hogere beschikbaarheidsbijdrage als compensatie voor haar huidige en 
toekomstige academische functie.

4.2.4 Financieel resultaat 
We hebben het jaar 2020 afgesloten met een geconsolideerd positief 
resultaat van € 6,3 miljoen. Het enkelvoudig resultaat van het Maastricht 
UMC+ komt uit op € 5,6 miljoen positief. In dit enkelvoudig resultaat heeft 
€ 8,0 miljoen betrekking op de activiteiten van het Maastricht UMC+ en 
- € 2,4 miljoen op de activiteiten van diverse deelnemingen. 

Het positieve enkelvoudige resultaat van € 5,6 miljoen kent een lichte 
daling ten opzichte van het resultaat van het verslagjaar 2019 (€ 7,4 
miljoen positief). De activiteiten van het Maastricht UMC+ leiden tot 
zowel een kosten- als ook opbrengstenstijging van circa € 51 miljoen ten 
opzichte van verslagjaar 2019. Er is sprake van een personele en materiële 
kostenstijging door onder andere CAO-effecten, stijging van 
pensioenpremies en sociale lasten en COVID-19-gerelateerde kosten 
(onder andere patiëntgebonden kosten voor testen, extra 
schoonmaakkosten, extra inzet personeel, realisatie van een 
noodhospitaal). Deze kostenstijging wordt financieel gedekt door 
aanvullende opbrengsten door middel van het Hoofdlijnenakkoord, 
zorgproductie voor externe partijen (waaronder COVID-testen voor de 
GGD) beschikbaarheidsbijdragen en subsidieregelingen vanuit het 
Ministerie van VWS. De daling in het resultaat ten opzichte van  
verslagjaar 2019 komt derhalve volledig door een lager resultaat  
van de deelnemingen, met name door de financiële situatie van  
Annadal Kliniek B.V. 

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 (op basis van de enkelvoudige jaarrekening). 

Financiële Ratio’s & Kengetallen
Eigen vermogen € 268,3 miljoen
Solvency Ratio 31,8 %
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,90
Total Net Leverage Ratio 4,96

EBITDA-marge 6,99 %

Financieringsbehoeften 
In 2020 was er geen sprake van een aanvullende financieringsbehoefte 
vanwege de voorfinanciering met de eind 2019 afgeroepen lening van de 
EIB. In 2021 ontstaat er - mede vanwege de geplande herfinanciering van 
een langlopende lening - een nieuwe financieringsbehoefte. Daarom is in 
2020 gestart met het opstellen van een nieuwe financieringsaanvraag 
voor de jaren 2021 t/m 2023. Deze is in het 1e kwartaal 2021 aangeboden 
aan banken en andere potentiële financiers.

Financiële instrumenten & ratio’s
Het gebruik van financiële instrumenten is vastgelegd in het 
treasurystatuut van het Maastricht UMC+. We maken
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 2020 
voldoen we aan de afspraken met de banken ten aanzien van de ratio’s en 
kunnen we naar verwachting ook in de toekomst 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 patiënten, bezoekers en medewerkers    
De afdeling Kwaliteit en Veiligheid adviseert, ondersteunt en coacht 
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 Qualicor (voorheen NIAZ) en is sinds 
1999 geaccrediteerd. De audit, gepland in december 2020, is als gevolg van 
COVID-19 een jaar verschoven en vindt plaats in december 2021. 
De coronapandemie heeft grote invloed gehad op de totale 
bedrijfsvoering. In de eerste golf heeft de focus volledig gelegen op de 
opvang van COVID-19-patiënten. Het crisisbeleidsteam speelde hierin een 
grote rol. Daarna is het crisisteam tot zorgcontinuïteitsteam omgevormd 
waarmee de opdracht om de semi-acute en acute zorg geheel in stand te 
houden is gerealiseerd. De wachtlijsten van de reguliere zorg zijn wel 
opgelopen. Er is continu in beeld gebracht welke problemen er speelden 
en op basis daarvan zijn beslissingen genomen over de inzet van de 
capaciteit.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het kwaliteits- en 
veiligheidsbeleid. De operationele uitvoering ligt bij de directeur 
Patiëntenzorg en de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Rapportage aan de 
Raad van Bestuur gebeurt via een bestuurlijk dashboard en andere nieuw 
ontwikkelde formats, zoals evaluatiegesprekken met de medische 
afdelingen en centra.
 In 2020 heeft de ziekenhuisbrede uitrol van de PEM (Patiënt Ervarings 
Meting) plaatsgevonden. De feedback van patiënten wordt hiermee 
continu (klinisch en poliklinisch) gemeten. De pandemie heeft gezorgd 
voor intensief gebruik van het documentmanagementsysteem en 
verbeteracties ter optimalisatie van de zoekfunctie zijn ingezet.  Met de 
benoeming van een hoogleraar Bevordering Kwaliteit en Veiligheid wordt 
wetenschappelijk onderzoek op dit gebied opgezet en uitgevoerd. Peer 
support voor professionals bij calamiteiten en klachten is 
geïmplementeerd. Tot slot is een start gemaakt voor een disclosure coach 
voor patiënten en naasten bij calamiteiten.

4.5 Personeelswerving,- behoud & - ontwikkeling 
Het Maastricht UMC+ is met 6.358 medewerkers (4.720 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 2020 waren onder meer: 

Sociale veiligheid
Uit de resultaten van het werkgeversonderzoek (oktober 2020) blijkt dat 
sociale veiligheid over de gehele linie is verbeterd en dat investeringen van 
de afgelopen tijd rendement hebben opgeleverd. Wel blijft het onderwerp 
extra aandacht vragen. Sociale veiligheid staat op de agenda van alle 
bedrijfsonderdelen en op team- c.q. afdelingsniveau worden doelgerichte 
verbeteracties in gang gezet.

Werkdruk 
In 2019 is, met behulp van externe ondersteuning, gestart met het 
aanpakken van (te hoge) werkdruk op afdelingsniveau. Dit traject is in 2020 
voortgezet. Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het aanpakken 
van de werkdruk bij Oogheelkunde. Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 
is dit tijdelijk stopgezet. Andere investeringen in werkdrukvermindering: het 
Plusteam, medical scribes en systemen (bijvoorbeeld Vitalslink). 
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Omdat werkdruk valt onder psychosociale arbeidsbelasting worden de 
trajecten rondom werkdruk begeleid door de stafadviseur Arbo. 

Arbeidsmarkt
De druk op de recruitmentorganisatie is in 2020 opnieuw toegenomen. 
Het MUMC+ telde het afgelopen jaar 475 vacatures. Het belang van een 
goede recruitmentorganisatie in relatie tot een krappe arbeidsmarkt is 
met name in de eerste coronagolf bij de werving van extra zorgpersoneel 
nogmaals onderstreept. In januari 2020 is, met behulp van een extern 
bureau, gestart met het ontwikkelen van een onderscheidende profilering 
van het MUMC+ op de interne en externe arbeidsmarkt. Het project 
Strategische Personeelsplanning (SPP) bij de Verpleging & Verzorging 
draagt bij aan de profilering van het MUMC+ als goede 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-
regiemodel ingevoerd met meer eigen verantwoordelijkheden voor 
medewerkers. Binnen de decentrale eenheden zijn verzuimcoaches 
aangewezen. In 2019 is gestart met een trainingstraject voor zowel de 
leidinggevenden als de verzuimcoaches, gericht op hun rol binnen het 
eigen-regiemodel. In 2020 is dit traject voortgezet, behoudens de periode 
waarin als gevolg van COVID-19 geen bijeenkomsten mogelijk waren.

HR-informatiesysteem
Met ingang van 1 januari 2020 maakt het Maastricht UMC+ gebruik van 
AFAS als HR-informatiesysteem. In 2020 is Medewerker Self Service 
gestart en zijn de eerste managers binnen enkele pilot-eenheden met 
Management Self Service aan de slag gegaan. Door COVID-19 is de verdere 
implementatie vertraagd. In 2021 pakken we dit weer op en nemen we ook 
andere modules in gebruik.

COVID P&O-projectorganisatie
In praktische zin heeft de P&O-organisatie een grote bijdrage geleverd aan 
het herschikken van de beschikbare interne personele capaciteit. Het 
plannen van de extra benodigde tijdelijke inzet op de Intensive Care en de 
COVID-19-afdelingen vond plaats vanuit het meldpunt personele inzet 
(MPI). Er is een beroep gedaan op vooral oud-verpleegkundigen om naast 
hun huidige functie extra ondersteuning te bieden al naar gelang het 
opschaalscenario. Tevens is met name in het voorjaar extern geworven om 
zorgprofessionals aan te trekken om de COVID-19-zorg te kunnen leveren. 
Daarnaast is het thuiswerkbeleid in een versneld tempo ontwikkeld en is 
ingezet op aanvullend beloningsbeleid voor de extra inspanningen die 
door medewerkers zijn geleverd.

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 
zorgprofessionals 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 2020 heeft de afdeling MIT (Medische Informatietechnologie) onder 
meer geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het plaats- en 
tijdonafhankelijk werken, 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 van de 
techniek. Verder heeft de focus vooral gelegen op de realisatie van de 
programma’s: de kwaliteitsregistratie en zorginformatiebouwstenen 
(zibs), RIS/PACS voor radiologie, SAP-optimalisatie, ordermanagement en 
producten voor het Digitale Ziekenhuis (e-health). Uitgangspunt daarbij is 
steeds dat de IT-technologie het zorgproces van de patiënt ondersteunt. 
Enkele belangrijke IT-ontwikkelingen in 2020 waren: 
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Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en Elektronische Patiëntendossiers (EPD)
In de eerste helft van 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten het 
huidige ZIS/EPD te optimaliseren, gesprekken met SAP/Cerner voort te 
zetten en te focussen op optimalisatie. 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). In verband met onvoldoende voortgang in de 
ontwikkeling van Next Gen is in de tweede helft van 2020 de actieve 
betrokkenheid vanuit het MUMC+ hierin beëindigd. Tevens was dit 
aanleiding voor het MUMC+ zich te gaan beraden over de optie tot een 
bredere (her)oriëntatie op beschikbare systemen in de markt.

IT-Governance en Functioneel Beheer
In 2020 zijn de eerste acties rondom de invoering van de nieuwe 
IT-Governance doorgevoerd. Er is een Chief Nursing Information Officer 
(CNIO) aangesteld en het CxIO-overleg heeft vorm gekregen. 
Het CxIO model is één van de pijlers van de nieuwe IT Governance. Dit 
model zorgt voor een betere afstemming tussen de vier domeinen en MIT. 
De vier domeinen zijn:
• Bedrijfsvoering (CBIO),
• Zorg - perspectief van de medisch specialist (CMIO)
• Zorg - perspectief van de verpleegkundige (CNIO)
• Onderzoek en Onderwijs (CSIO)
De CxIO’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het maken van het 
informatievoorzieningsbeleid van het MUMC+. 
Tevens is er een CIO aangesteld om strategisch richting te geven aan de 
MIT-organisatie.  Per 31 december is het Security- en Privacy-team 
overgegaan naar MIT vanwege de borging van de integrale aanpak van 
zowel privacy als informatiebeveiligingsbeleid. Daarnaast heeft in 2020 de 
implementatie van Functioneel Beheer plaatsgevonden voor een aantal 

grotere applicaties zoals EPD, EVS en PDMS. Tenslotte heeft MIT samen met 
het huis de certificatie gekregen voor zowel NEN 7510 als ISO 27000. 

COVID-19 ondersteuning
Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie heeft het ziekenhuis meer dan 
daarvoor de behoefte gevoeld aan actuele en makkelijk toegankelijke 
informatie. Samen met de crisisorganisatie heeft MIT geholpen met het 
ontwikkelen van dashboards voor het beter managen van de patiëntenstroom 
door artsen en verpleegkundigen. Tegelijkertijd zijn apps ontwikkeld om 
eerstelijns zorgverleners te helpen met de uitvoering van hun 
werkzaamheden. Om patiënten op een veilige manier toegang te bieden tot 
zorgverleners is beeldbellen breder ingezet. Naast de technische ondersteuning 
hebben enkele MIT-medewerkers met een medische achtergrond en 
BIG-registratie ondersteund in het primaire proces (patiëntenzorg). 

4.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een wezenlijk onderdeel 
van het ondernemingsbeleid van het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ 
beschikt 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 al 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 milieuvriendelijk inkoop- 
beleid. Wij streven naar continue verbetering van het milieumanagement-
systeem. Actuele interne en externe ontwikkelingen nemen we mee in de 
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milieu- en energiedoelstellingen die we jaarlijks vastleggen.  Het belangrijkste 
thema in 2020 met betrekking tot MVO was de Green Deal die door de NFU 
namens alle umc’s is ondertekend. In verslagjaar 2020 is met name gewerkt 
aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De overige drie doelstellingen 
(zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezonde 
leefomgeving) hebben ook aandacht gehad, maar worden naar aanleiding 
van de COVID-19-crisis vooral in 2021 opgepakt.

Klik hier voor meer informatie over ons milieu- en energiebeleid.

4.8 Medisch onderwijs, opleidingen, onderzoek en ontwikkeling   
Het Maastricht UMC+ wil gedreven, empathische en toonaangevende 
zorgprofessionals met verbindende competenties opleiden. Het MUMC+ 
biedt dan ook een gevarieerd opleidingenpalet dat de integrale benadering 
van de zorg voor gezondheid van maatschappij tot molecuul weerspiegelt. 
Samen met de partners in de faculteit en in de regio is er een uitgebreid 
aanbod voor studenten tot hoogleraren. 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. Deze cyclus is de 
onderlegger voor de landelijke visitaties. In 2019 is het MUMC+ als 
onderwijsinstelling voor vervolgopleidingen gevisiteerd en heeft hiervoor 
een landelijke certificering mogen ontvangen van de RGS. In 2020 zijn 
twee opleidingen gevisiteerd en twaalf audits afgenomen. 

Vanwege de hoge werkdruk in de zorg, zeker gedurende de coronacrisis, 
wordt op meerdere fronten aandacht besteed aan het welzijn van de 
AIOS. Via het project duurzame inzetbaarheid zijn trainingen beschikbaar 
en is er de mogelijkheid voor intervisie en coaching. In 2020 hebben  
150 AIOS van deze intervisie/ coaching gebruikgemaakt. 
Verder is er aandacht voor onderzoek naar opleiden met als doel 
verbetering van het onderwijs. In 2020 heeft het onderzoek zich onder 
meer gericht op aspecten van doelmatigheid in de opleiding en de 
gevolgen van de COVID-19-crisis voor studenten. 

4.8.2 Landelijke kaders medische vervolgopleidingen  
Landelijk is het FMS-project ‘Opleiden 2025’ van start gegaan. Het project 
kent twee hoofdthema’s: snel veranderende zorg en de juiste zorg op de 
juiste plek. Binnen deze thema’s is er aandacht voor de opleidingsstructuur, 
voor het structureel ontwikkelen en voor interprofessioneel opleiden. In 
2020 is vooral veel geleerd op het gebied van interprofessioneel leren; AIOS 
en specialisten van verschillende afdelingen hebben intensief 
samengewerkt in de zorg voor coronapatiënten. Tegelijkertijd namen 
collega-specialisten van verschillende afdelingen taken waar voor hun 
collega’s die werkten in de coronazorg. 
Ook de instroom van nieuwe medisch specialisten is in ontwikkeling. Sinds 
2019 is er sprake van een stabiele (lage) instroom. De landelijke 
AIOS-instroom is vastgesteld op 1.209 voor 2020 en op 1.206 voor 2021. De 
regionale maximale instroom was in 2020 160 en is voor 2021 161 (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 2019 tot 1 juli 2020 realiseert OOR ZON nu een versnelling van 3,2 
maanden. Op verzoek van een gezamenlijk initiatief van de Federatie 
Medische Specialisten, Nederlandse Federatie van Universitair Medische 
Centra, Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen en De Jonge 
Specialist heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 
verkortingsdoelstelling van zes naar drie maanden teruggebracht met 
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ingang van 1 januari 2020. Op deze manier wordt tijd voor individualisering 
en vermindering van werkdruk bevorderd. 

4.8.3 Onderzoek en ontwikkeling  
Het wetenschappelijk onderzoek is georganiseerd in Schools en Instituten 
(zie onderstaand overzicht). De Schools/Instituten zijn daarnaast 
verantwoordelijk voor het opleiden van onderzoekers en voor 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. Bovendien worden naast School-/ Instituuts-specifieke 
thema’s ook translationele, overstijgende en verbindende thema’s verkend, 
zoals bewegen. De aanwezige kritische massa en infrastructuur worden 
optimaal benut, wat resulteert in innovaties en valorisatie in een logische 
verbinding met centra voor patiëntenzorg en met de publieke gezondheid. 
 
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 samenwerking werken we thematisch 
samen in een aantal interfacultaire initiatieven zoals het Centre for 
Integrative Neuroscience en het Institute for Data Science.  

De Maastricht Studie 
We zijn in samenwerking met de Universiteit Maastricht de trekker van De 
Maastricht Studie. De Maastricht Studie is met 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.  

Kennis & Innovatie Agenda
Vanuit onze rol als ‘academische motor’ hebben we samen met de regionale 
partners een Kennis- & Innovatie Agenda voor de regio Zuidoost-Nederland 
(KIA ZON 2030) opgesteld. De KIA ZON 2030 is opgesteld om de behoeften 
in de regio aan sociaal-maatschappelijke hulpverlening en (organisatie van) 
zorg en gezondheid met elkaar vast te stellen om een meer gezonde en 
sociaalmaatschappelijke samenleving in de regio te bewerkstelligen.
Wij leveren bovendien een actieve bijdrage aan de totstandkoming en 
uitbouw van het Nationale Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector 
Life Sciences & Health’ en werken momenteel aan het vormgeven van 
MedTech@Maastricht als bijdrage aan het MedTech-programma binnen de 
Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën.      

COVID-19
In 2020 heeft veel onderzoek plaatsgevonden op het gebied van COVID-19. 
Een impressie: fundamenteel onderzoek op virusniveau, onderzoek naar 
COVID-19 in de huisartspraktijk, impact van de pandemie op het eet- en 
beweeggedrag van kinderen, impact op het zorgpersoneel en veel studies 
bij COVID-19-patiënten.
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Brightlands
Sinds 2013 wordt intensief gewerkt aan de verdere ontwikkeling en uitbouw 
van 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 in de valorisatie 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 2020, waarin de verantwoording van de Rijksbijdrage is 
opgenomen.    

4.9 Communicatie   
Het jaar 2020 heeft voor het Servicebedrijf Communicatie voor het grootste 
gedeelte in het teken gestaan van communicatie rond COVID-19. Vanaf 1 
maart 2020 maakte het servicebedrijf deel uit van de crisisorganisatie van 
het Maastricht UMC+. Binnen de bestaande mogelijkheden werd een 
communicatie-infrastructuur opgebouwd om alle doelgroepen te voorzien 
van informatie, handelingsperspectief en duiding. Binnen de 
crisisorganisatie nam het Servicebedrijf Communicatie deel aan de 

projecten zorglocatie MECC, arbeidsmarktcommunicatie, psychosociaal 
team, Hart onder de Riem en eind 2020 ook aan het vaccinatieprogramma. 
Ook ondersteunden we de Dienst Geestelijke Verzorging bij een online 
herdenkingsmoment: ‘Stilstaan bij corona’.

Interne Communicatie 
Het intranet was en is voor de medewerkers van het MUMC+ het 
knooppunt voor de informatievoorziening over het coronavirus-beleid. 
Daarnaast verzorgde het Servicebedrijf een (dagelijkse) mail aan een vaste 
kern (leidinggevenden en medisch specialisten) en een wekelijkse (later 
tweewekelijkse) livestream met de meest actuele COVID-informatie en 
mogelijkheid tot interactie. Om te peilen of de communicatie voldeed en 
landde op de werkvloer hield het Servicebedrijf Communicatie een 
wekelijkse interne monitor, op basis waarvan communicatie werd 
bijgestuurd of afdelingen extra aandacht kregen.

Patiëntencommunicatie 
Voor patiënten werd de informatie op de website voortdurend aangepast 
en is meegedacht en geschreven aan boodschappen via de vaste kanalen 
(onder andere de patiëntenbrieven en -mails). Voorts is de coördinatie van 
een callcenter gevoerd en is de bewegwijzering in huis telkens bekeken en 
aangepast. Dit laatste resulteerde in verbeterde narrowcasting op (nieuwe) 
beeldschermen bij de ingang en op diverse plekken in huis.
Ook werden voorbereidingen getroffen voor het live gaan van een 
vernieuwde website. Deze is in december 2020 gelanceerd. Bij deze website 
hoort ook de livegang van een groot aantal online patiënteninformatiebladen.

Externe communicatie  
In 2020 verdubbelde het aantal persvragen ten opzichte van het gemiddelde 
van voorgaande jaren. Het leeuwendeel betrof uiteraard vragen over het 
coronavirus: het virus zelf, onze aanpak, de patiëntenstroom, samenwerking 
in ROAZ-verband (waarvan de woordvoering ook bij het Maastricht UMC+ is 
belegd), het testen en later de vaccinaties. De media zijn proactief geïnformeerd 
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over actuele ontwikkelingen in de organisatie en relevant onderzoek, waarbij 
inhoudsdeskundigen een podium kregen via tekst, in beeld, met videojournaals 
enzovoort. Uiteraard zijn de social-mediakanalen ruim ingezet. Dagelijks is een 
omgevingsanalyse gemaakt die voor de crisisorganisatie van belang was: wat 
is het sentiment buiten het MUMC+, welke informatie wordt nog gemist?

Gezond Leven  
In de zomer van 2020 brak een tijd aan waarin wat meer afstand van corona 
genomen kon worden en verschillende communicatie-speerpunten konden 
worden opgepakt. Zoals de ondersteuning van de strategische programma’s 
binnen Gezond Leven. In januari was daarmee een start gemaakt door de 
organisatie van de Gezond Leven Week. Ook de (nieuwe) centra voor 
patiëntenzorg zijn in hun communicatievraagstukken ondersteund. Vanaf 
eind oktober ging echter weer meer aandacht uit naar de communicatie 
over corona. 
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5.1 Zorgbrede Governancecode     
Goed bestuur en toezicht zijn voorwaarden voor het leveren van 
kwalitatief goede zorg. Het Maastricht UMC+ onderschrijft de Zorgbrede 
Governancecode (2017) en heeft in 2020 naar beste weten gehandeld in 
het naleven ervan. Het Maastricht UMC+ hecht 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   
Het Maastricht UMC+ beschikt over een algemene gedragscode. De 
uitgangspunten betreffen de uitoefening van taken, het omgaan met 
informatie, discriminatie, integratie, belangenverstrengeling en het 
omgaan met misstanden. 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. 
Het Maastricht UMC+ beschikt over 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 Raad van Bestuur heeft de 
klokkenluidersregeling vastgesteld, met instemming van de 
Ondernemingsraad. In 2020 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 leden: 
• prof. dr. Marja van Dieijen-Visser, voorzitter tot 1 oktober 2020
• dr. Helen Mertens, lid t/m 30 september 2020,  

voorzitter Raad van Bestuur vanaf 1 oktober 2020
• drs. Gabriël Zwart MAC, lid Raad van Bestuur
• prof. dr. Geraline Leusink, lid Raad van Bestuur per 1 februari 2021 
In bijlage 7.1 vindt u de nevenfuncties van alle leden van de Raad van 
Bestuur in 2020. 
 
5.4 Raad van Toezicht    
De Raad van Toezicht van het 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 2020 uit de volgende leden: 
• prof. dr. Roger Dassen RA (voorzitter)
• dhr. Ton Goedmakers
• mw. Ir. Ing. Carla Moonen
• drs. Frank van Kasteren
• prof. dr. Anne Marie de Smet
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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 2020 aan bod zijn gekomen, 
verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van dit Jaardocument.

5.5 Nieuwe organisatiestructuur   
Per 1 januari 2020 heeft het Maastricht UMC+ een nieuwe 
organisatiestructuur die beter aansluit bij de ambities, knelpunten aanpakt  
en mensen en middelen efficiënter inzet. De nieuwe organisatie biedt meer 
mogelijkheden voor innovatie en samenwerking. Aanleiding voor de 
organisatiewijziging is dat het MUMC+ op deze wijze de zorg rond de patiënt 
nog beter kan inrichten en de zorg betaalbaar en toegankelijk kan houden.  
De nieuwe organisatie bestaat uit acht centra voor patiëntenzorg, vijf 
expertise-eenheden, zeven servicebedrijven en de bestuursstaf.  

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 
heeft het Maastricht UMC+ een Verpleegkundige Adviesraad (VAR).   

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 dertien 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. 

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 
bestuursleden 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 2018 
(Wmcz 2018). 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 
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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 NFU VAR en landelijke 
VAR-netwerkdagen breidt het netwerk zich landelijk verder uit. 

Hier vindt u meer over onze medezeggenschapsorganen
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De corona-crisis heeft in 2020 een ongekende wendbaarheid en flexibiliteit 
van de zorgsector en van onze eigen organisatie gevergd. Wendbaarheid en 
flexibiliteit die we zeker in onze regio ook hebben getoond en waarin 
samenwerking met tal van partners tot bloei is gekomen om de crisis het 
hoofd te bieden. De pandemie heeft aan de ene kant kansen voor 
technologische ontwikkelingen, e-health en thuiswerken geboden, maar 
ook de kwetsbaarheden van het huidige gezondheidsstelsel blootgelegd. 
Denk bijvoorbeeld aan de tekorten aan zorgpersoneel of de niet-
compatibele diversiteit aan ICT-systemen tussen organisaties. Het is dan 
ook zaak dat we de goede dingen uit de crisis vasthouden en daarin blijvend 
investeren en verder stimuleren en de kwetsbaarheden aanpakken en 
verbeteren.

Het is een feit dat we zullen moeten leren leven met het coronavirus als 
onderdeel van het dagelijks leven en onze bedrijfsvoering. Dat vergt ook in 
de toekomst onder meer flexibiliteit in op- en afschaling van 
beddencapaciteit op zowel verpleegafdelingen als de intensive care. Met 
Integraal Capaciteitsmanagement houden we daar grip op. Maar los van het 
coronavirus staan we voor verschillende maatschappelijke uitdagingen op 
de lange termijn, zoals de toenemende vraag naar zorg, de betaalbaarheid 
ervan en de krapte op de arbeidsmarkt. Wij zien voor onszelf als universitair 
medisch centrum een belangrijke taak om de zorg effectief en doelmatig te 
houden; betaalbaar, dichtbij en toegankelijk voor de patiënt. Ons antwoord 
daarop is ‘Onze Zorg van de Toekomst’, een strategisch thema dat we in 2021 
verder handen en voeten zullen geven. We hebben al een aantal succesvolle 
pilots uitgerold als het gaat om het inrichten van zorgpaden. De nieuwe 
centra voor patiëntenzorg zullen daar verder invulling aan geven in het 

belang van de patiënt. Daar hoort ook bij dat we de juiste zorg op de juiste 
plek leveren en op het juiste moment. Dat is niet altijd het ziekenhuis of het 
Maastricht UMC+. Door voort te bouwen op de successen van bijvoorbeeld 
OncoZON en de anderhalvelijns zorg en initiatieven als de Mantelzorg 
Academie en de schakelafdeling (in samenwerking met Envida) leveren we 
de zorg waar die het beste op zijn plek is.

Een ander belangrijk thema is preventie en gezondheidsbevordering. Sinds 
de invoering van het Nationale Preventieakkoord is het thema steevast 
onderwerp van gesprek in de publieke en politieke arena. De minister van 
Medische Zorg heeft in 2019 de rol van de umc’s uiteengezet en opgeroepen 
om regionale gezondheidsnetwerken op te zetten. Met onze specifieke 
focus op gezondheidsbevordering, de ‘+’ in onze naam, is die oproep ons op 
het lijf geschreven. Eind 2020 presenteerden we samen met tal van 
gezondheidspartners al de Kennis- en Innovatieagenda voor 
Zuidoost-Nederland. Een agenda die we verder vorm zullen geven samen 
met de kennis en kunde van de Academische Werkplaatsen van de 
Universiteit Maastricht. Als partner in netwerken blijven we ook zoeken 
naar nieuwe verbindingen en verstevigen we bestaande allianties. Zo geven 
we in 2021 door middel van het Academische Alliantie Fonds de 
samenwerking met Radboudumc een flinke impuls. Maar ook over de 
grenzen heen zoeken we de samenwerking.

Door de coronacrisis is nog maar eens benadrukt dat onze medewerkers  
het grootste goed zijn. We willen dan ook niet alleen investeren in 
technologische innovaties en digitalisering, maar zeker ook in de vitaliteit  
en ontwikkelingsmogelijkheden van onze medewerkers.  

6 Vooruitblik op 2021

6  Vooruitblik op 2020
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Verlaging van werkdruk en vermindering van administratielast horen daar 
ook bij, zodat de kostbare tijd zoveel mogelijk kan uitgaan naar de kerntaken 
in de zorg. In de lopende onderhandelingen over een nieuwe cao willen we 
dat graag vastleggen. Hoewel we onze waardering ook graag geldelijk 
zouden uiten, is de realiteit dat de financiële ruimte van de umc’s zeer 
beperkt is om grote structurele salarisverhogingen door te voeren. De 
coronacrisis, stijgende zorgkosten en beperkende zorgplafonds zijn daar 
debet aan. De politiek is aan zet om de helpende hand toe te steken, zodat 
we de waardering kunnen bieden die onze medewerkers verdienen.

De coronacrisis heeft het uiterste van onze organisatie gevraagd, maar we 
kijken met vertrouwen naar de toekomst. Met het aantreden van prof. dr. 
Geraline Leusink en prof. dr. Annemie Schols zijn we ook als Raad van 
Bestuur weer voltallig en zullen we gezamenlijk en vol energie blijven 
werken aan het verbeteren van de gezondheid in de regio, door de integratie 
van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Dr. Helen Mertens
Voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+

6  Vooruitblik op 2020
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7.1  Nevenfuncties Raad van Bestuur    

Nevenfuncties 2020 dr. H.J.M.M. Mertens, Voorzitter Raad van Bestuur 

Naam Nevenfuncties

Dr. H.J.M.M. Mertens
(16-04-1969)

Lid Raad van Bestuur 
Maastricht UMC+ tot 1 
oktober 2020

Voorzitter Raad van 
Bestuur Maastricht UMC+ 
per 1 oktober 2020

• 2007 -  Lid Bestuur Toon Hermans Huis, Sittard
• 2016 -  Lid Raad van Toezicht Ambulance Zorg Limburg-Noord

Beroepsgebonden nevenfuncties/qualitate qua
• 2017 -  Tot 1 oktober 2020 Lid Bestuurscommissie Onderzoek & Patiëntenzorg O&P  

  Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) 
• 2020  - Per 1 oktober 2020 Lid Raad van Bestuur NFU
• 2017  -  Voorzitter Regiegroep Citrien, NFU
• 2017  -  Voorzitter Stuurgroep ‘Doen of laten’ Citrien I en II
• 2017  -  Voorzitter Bestuur Stichting SIDVO (Stichting Innovatie Distributie Voorlichting Orgaandonatie)
• 2017  -  Tot 1 oktober 2020 Lid Bestuur Mebaz. Per 1 oktober 2020 Voorzitter Bestuur Mebaz
• 2017  -  Lid Raad van Bestuur Stichting Beheer Uitkeringen azM
   Per 1 oktober 2020 Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Beheer Uitkeringen azM
• 2017  -  Tot 1 oktober 2020 Lid Raad van Bestuur Stichting Faciliteitengebouw azM
   Per 1 oktober 2020 Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Faciliteitengebouw azM
• 2018  -  Voorzitter Raad van Toezicht MUMC Herstelzorg/Clara Fey
• 2018  -  Lid/Voorzitter/Lid Stichting BOLS 
• 2018  -  Lid/Voorzitter/Lid BOLS kamer Psychiatrie 
• 2018  -  Tot 1 oktober 2020 Voorzitter Vereniging van Aandeelhouders CIRO-Horn
   Per 1 oktober 2020 Voorzitter Raad van Commissarissen CIRO-Horn
• 2019  -  Voorzitter College Medisch Directeuren CMD NFU
• 2020  - Per 1 oktober 2020 Lid Raad van Commissarissen Brightlands/Maastricht Health Campus
• 2020  - Per 1 oktober 2020 Voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
• 2020  - Per 1 oktober 2020 Lid Landelijk Netwerk Acute Zorg
• 2020  -  Per 1 oktober 2020 Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Beter Samen
• 2020  -  Per 1 oktober 2020 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sint Annadal
• 2020  -  Per 1 oktober 2020 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Health Foundation Limburg
• 2020  -  Per 1 oktober 2020 Lid Alliantie Santé

7  Bijlagen
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Nevenfuncties 2020 M. van Dieijen, voorzitter Raad van Bestuur 

Naam Nevenfuncties 

prof.dr. M.P. van 
Dieijen-Visser
(27-2-1954)

Lid Raad van Bestuur 
Maastricht UMC+ tot 
01.11.2015

Voorzitter Raad van 
Bestuur Maastricht UMC+ 
01.11.2015-01.10.2020

• Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen 
• 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)
• Voorzitter Bestuur Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)
• Lid Landelijk Netwerk Acute Zorg

7  Bijlagen
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Nevenfuncties 2020 drs. G.H. Zwart MAC, lid Raad van Bestuur 

Naam Nevenfuncties

drs. G.H. Zwart 
MAC
(12-02-1964)

Lid Raad van Bestuur • Lid Raad van Toezicht RonaldMcDonaldhuis
• Lid Comité Saurus
• Lid Raad van Commissarissen Coöperatie SURF U.A.
• Lid Raad van Toezicht CZO
• Lid Raad van Toezicht De Zorggroep
• Lid Auditcommissie De Zorggroep

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

Nevenfuncties prof.dr. G.L. Leusink, lid Raad van Bestuur (per 01.02.2021)

Naam Nevenfuncties

Prof.dr. G.L.
Leusink
(27-03-1965)

Lid Raad van Bestuur per 
01.02.2021

• Lid Raad van Toezicht Kwadrantgroep, Drachten
• Voorzitter Raad van Toezicht De Zorggroep, Venlo
• Hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking Radboudumc

Beroepsgebonden nevenfuncties/qualitate qua:
• Lid AvA CIRO Horn
• Lid AvA CTCM
• Lid AvA Ease
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting EM-TRAC
• Lid Raad van Bestuur Stichting Beheer Uitkeringen azM
• Lid Raad van Bestuur Stichting Faciliteitengebouw azM
• Lid Raad van Bestuur Stichting Mebaz
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7.2  Nevenfuncties Raad van Toezicht 

Nevenfuncties 2020 prof.dr. R.J.M. Dassen, voorzitter Raad van Toezicht

7  Bijlagen

Naam Nevenfuncties

prof.dr.
R.J.M. Dassen
(22-09-1965)

CFO ASML Holding n.v. • Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank
• Hoogleraar Vrije Universiteit
• Honorary Professor Universiteit Maastricht

Eerste termijn
01-10-2019 tot 01-01-2020 
Lid Raad van Toezicht

Eerste termijn
01-01-2020 tot 01-10-2023
Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Commissie Kwaliteit en 
Veiligheid

Lid Commissie HR

Lid Commissie Nominatie en 
Remuneratie
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Nevenfuncties 2020 T.A. Goedmakers, lid Raad van Toezicht

7  Bijlagen

Nevenfuncties 2020 drs. F.A.C.M. van Kasteren, lid Raad van Toezicht

Naam Nevenfuncties

T.A. Goedmakers 
(28-04-1951)

• 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 tot 01-08-2018

Tweede termijn
01-08-2018 tot 01-08-2022

Vice-voorzitter Raad van Toezicht 

Voorzitter Commissie Nominatie 
en Remuneratie

Lid Commissie HR

Naam Nevenfuncties

drs. F.A.C.M. van 
Kasteren
(18-09-1957)

• Zelfstandig adviseur
• Interim professional

Eerste termijn
01-06-2015 tot 01-06-2019

Tweede termijn
01-06-2019 tot 01-06-2023

Voorzitter Commissie Financiën
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Nevenfuncties 2020 prof.dr. A.M.G.A. de Smet, lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties 2020 ir.ing. C.P.M. Moonen, lid Raad van Toezicht

Naam Nevenfuncties

prof.dr.
A.M.G.A. de Smet
(18-12-1959)

Medisch 
Wetenschappelijk 
manager en voorzitter 
Divisie Vitale Functies 
UMC Utrecht

Eerste termijn
01-06-2018 tot 01-06-2022 

Voorzitter Commissie Kwaliteit en 
Veiligheid

Lid Commissie Financiën

Naam Nevenfuncties

Ir.ing. C.P.M. 
Moonen
(05-04-1963)

Bestuursvoorzitter 
Koninklijke NLingenieurs

Tevens Lid Dagelijks 
Bestuur VNO-NCW

• Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal en Lid Benelux 
Parlement

• Executive Board Member NewsConsole, an artificial 
intelligence company for sustainable futures

• Lid Raad van Toezicht MVO Nederland

Eerste termijn
01-01-2020 tot 01-01-2024 

Lid Commissie HR vanaf 
25-05-2020 en voorzitter vanaf 
12-10-2020

Lid Commissie Kwaliteit en 
Veiligheid vanaf 09-07-2020
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7.3 Gelieerde stichtingen en deelnemingen Maastricht UMC+  

Aan het Maastricht UMC+ zijn ultimo 2020 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 MUMC+ 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 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.

• 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 2020 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 het 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, 
nutraceuticals, 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 het 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 en samenwerken met andere ondernemingen, het 
verstrekken/aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden.

7  Bijlagen
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• 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.
• Microsure B.V.: 5,15%
 Microsure B.V. heeft als 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.

• Annadal Kliniek B.V.: 100%
 De activiteiten van Annadal Kliniek B.V. 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 Standardized 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 Financiën 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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