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Maastricht UMC+ Jaardocument 2021   

Met genoegen bieden wij u de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 
(Maastricht UMC+) aan over het jaar 2021. 

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 
jaardocument 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, beleids- 
adviseur 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 

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

Consulten spoedeisende 
hulp (SEH)

(19.018 in 2020)

(26.919 in 2020)

18.496 

28.672

Opnamen per jaar

Poliklinische consulten 
excl. SEH en op afstand

(21.942 in 2020)

(305.971 in 2020)

22.432

346.167

MUMC+
in 

cijfers
Ultimo 2021

Verpleegdagen
per jaar

Dagen gemiddelde 
verblijfsduur

(7,2 in 2020)(156.960 in 2020)
7,4166.515

Financieel resulaat  
(geconsolideerd) in mln

Omzet/Bedrijfsopbrengsten 
(geconsolideerd) in mln

 € 860,2  

Consulten 
op afstand

(112.665 in 2020)
144.520

€ 19,6  

2021 in cijfers

Ziekteverzuim

(5,08% in 2020) (€ 6,3 mln. in 2020) (€ 811,5 mln. in 2020)
5,89% 

Medisch 
specialisten (FTE)

(464 in 2020)
476

Arts-assistenten (FTE)

(345 in 2020)
354

Co-assistenten (FTE)

(1.388 in 2020)
1.339 

Operatiekamers

27
(27 in 2020)

waarvan 20 klinische OK’s,  
3 poliklinische OK’s en  

4 OK’s voor Oogheelkunde

Bedden

Medewerkers

(715 in 2020)

(6.358 in 2020)

715

6.457  
FTE

(4.718 in 2020)

4.798  



65

8

4
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1 Voorwoord van de Raad van Bestuur 

Andermaal zorgde het COVID-19-virus voor een bewogen jaar. We 
gingen van de ene besmettingsgolf naar de andere door steeds weer 
nieuwe varianten van het COVID-19-virus, elk met zijn eigen specifieke 
kenmerken. Dat zorgde telkens voor nieuwe uitdagingen op het gebied 
van zorgcontinuïteit, het geven van academisch onderwijs en onze 
onderzoeksactiviteiten. Het resulteerde in oplopende ziekenhuis-
opnamen, afgeschaalde zorg en toenemend ziekteverzuim. Die 
omstandigheden vergden van onze patiënten soms het nodige geduld 
en van onze medewerkers doorzettingsvermogen en voortdurende 
flexibiliteit, zowel op het werk als privé. Continu werd ook de 
samenleving geconfronteerd met versoepelingen en verzwaringen van 
maatregelen. De pandemie raakte ons allemaal. Het dagelijks leven 
veranderde en dat vroeg van iedereen de nodige improvisatie, 
solidariteit en creativiteit. 

Het afgelopen jaar zijn we als organisatie nog verder op de proef 
gesteld. Zo moesten we ons voorbereiden op de snel stijgende Maas. 
Uiteindelijk kwam het water gelukkig niet tot onze deur, maar veel 
medewerkers hebben wel privé te kampen gehad met de heftige 
gevolgen van de wateroverlast. Daarnaast zijn we geconfronteerd met 
een fataal stroomstoring-incident. Een calamiteit met een grote impact 
op de nabestaanden, die de gehele organisatie beroerde en waar we 
dan ook uitvoerig onderzoek naar hebben gedaan. We blijven iedere 
dag keihard werken aan het verbeteren van onze zorg, het leveren van 
hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van de 
professionals van morgen. 

Het einde van de pandemie lijkt inmiddels in zicht. We komen in een 
nieuwe fase, waarin we er alles aan zullen doen om de zorg in te halen 
die we noodgedwongen moesten uitstellen. Het biedt ons ook weer de 
ruimte om ons vizier scherp te stellen op de grote zorgvraagstukken in 
de samenleving: hoe houden we de zorg in de toekomst betaalbaar, 
toegankelijk en kwalitatief hoogstaand? De nieuwe regering is zich 
terdege bewust van deze uitdagingen. De wetenschappelijke raad voor 
het regeringsbeleid adviseerde dan ook om scherpe keuzes te gaan 
maken. Zo niet, dan rijzen de zorgkosten de pan uit en zal in 2060 één 
op de drie mensen in de zorg moeten werken om deze toegankelijk te 
houden. ‘Passende zorg’, de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ en ‘preventie’ 
vormen dan ook de sleutelwoorden van het toekomstige 
gezondheidsbeleid. 

De toenemende zorgvraag in combinatie met de gezondheids-
achterstanden in onze eigen regio vragen ook van onze organisatie een 
passend antwoord, met een heldere visie en daadkracht. Met onze 
ervaringen en opgebouwde expertise als het gaat om bijvoorbeeld 
anderhalvelijnzorg, digitale zorg en gezondheidsbevordering, in 
combinatie met de hoogwaardige medische technologische 
infrastructuur, bieden we oplossingen van de 0de tot de 3e lijn; van 
leefstijlinterventies in de wijk tot hoog complexe academische zorg. 
Daarin willen we ook blijven investeren. Uit het over 2021 behaalde 
resultaat hebben we een bedrag van € 10 mln. bestemd om op vier 
terreinen de innovatie een impuls te geven; onder meer de 
doorontwikkeling van zorg op afstand en optimalere zorgprocessen 

1  Voorwoord Raad van Bestuur



Jaardocument Maastricht UMC+ 2021  8

(juiste zorg op de juiste plek), het verminderen van registratielast door 
eenmalige data-invoer en data-hergebruik (databeheer), verbetering 
van leefstijl (preventie) en het concretiseren van de duurzaamheids- 
agenda (duurzaamheid). Het zijn actuele en maatschappelijk relevante 
onderwerpen die passen bij de uitdagingen die voor ons liggen. Als 
universitair medisch centrum (hierna umc) is het ook onze taak om 
continu te blijven innoveren. Daarbij zoeken we ook graag de 
samenwerking met partners in ons brede gezondheidsnetwerk om de 
uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan.

Bovenal is en blijft de gezondheidszorg mensenwerk. Hoe belangrijk het 
is om dat werk te waarderen, werd tijdens de langlopende 
cao-onderhandelingen eens te meer duidelijk. Gelukkig hebben we een 
nieuwe cao kunnen afspreken, met naast verbeterde financiële 
voorwaarden, structurele verbeteringen om vitaal je werk te kunnen 
doen. Binnen ons eigen umc geven we daar met de Ondernemingsraad 
nog eens een extra impuls aan en investeren we onder meer in de 
gerichte aanpak van werkdruk. Ons doel is een werkgever te zijn waar 
onze medewerkers iedere dag met trots naar toe gaan, waar ze met 
plezier hun werk doen en die tegelijkertijd een aantrekkingskracht heeft 
op nieuwe enthousiaste collega’s.

Als Raad van Bestuur zien we met vertrouwen uit naar een gezonde 
toekomst. Met de aanstelling van Stef Kremers hebben we een 
waardige opvolger voor Nanne de Vries (als vice-decaan) gevonden.  
Op die manier behouden we binnen het bestuur de kennis en expertise 
als het gaat om gezondheidsbevordering en preventie. De Raad van 
Bestuur is er dan ook van overtuigd dat de vruchtbare 
innovatievoedingsbodem in Maastricht ons helpt de maatschappelijke 
uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden.
 

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 2021 was opnieuw een bewogen jaar waarin het uiterste van 
medewerkers en de organisatie is gevraagd. COVID-19 zette zaken op 
scherp en het zoeken van een goede balans tussen COVID-19 zorg en 
reguliere zorg was niet eenvoudig. Alsof COVID-19 nog niet voldoende 
druk op de organisatie zette, werd het Maastricht UMC+ in juli ook nog 
eens geconfronteerd met een dreigende watersnood die gelukkig tijdig 
is afgewend. Bovendien zorgde een stroomstoring voor een ernstig 
incident in de patiëntenzorg waarbij twee patiënten zijn overleden. De 
Raad van Toezicht heeft de opvolging van deze calamiteit nauwgezet 
gevolgd. Ondanks alle hectiek, onzekerheden en spanningen, is de 
organisatie erin geslaagd belangrijke veranderingen in de organisatie 
door te voeren. De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit voor 
de Raad van Bestuur en alle medewerkers van het Maastricht UMC+. 

Op 1 februari 2021 is prof. dr. G. Leusink toegetreden tot de Raad van 
Bestuur. Per 1 november 2021 nam de Raad van Toezicht afscheid van de 
vice-decaan FHML prof. dr. N. de Vries vanwege het aflopen van diens 
benoemingstermijn binnen de Universiteit Maastricht. Veel dank gaat 
naar hem uit vanwege zijn bijdrage aan de samenwerking met de FHML. 
Prof. dr. S. Kremers is inmiddels benoemd tot nieuwe vice-decaan. 

In 2021 heeft de Raad van Toezicht kennisgenomen van de review van de 
strategie Gezond Leven en de daaraan gekoppelde strategische 
risicoanalyse. Strategievorming en risicoanalyses vormen een continu 
proces waarover de Raad van Toezicht in gesprek blijft met de Raad van 
Bestuur. In 2022 krijgt de strategische review een vervolg in de verdere 
concretisering van de strategische ambities voor de komende vijf jaar. 
Afstemming met de strategie van de Universiteit Maastricht is daarbij 
een belangrijk punt van aandacht.

In 2021 heeft de Raad van Toezicht zich veelvuldig laten informeren over 
de mogelijke aanbesteding van een nieuw Elektronisch Patiëntendossier 
(EPD) en de voorbereidingen daarop. De keuze van een nieuw EPD zal in 
2022 plaatsvinden en de implementatie ervan heeft grote impact op de 
organisatie. 

In februari heeft de Raad van Toezicht kennisgenomen van het 
Strategisch Vastgoed Plan van het Maastricht UMC+. Ontwikkelingen op 
het gebied van ligduur, e-Health en thuiswerken zijn in dit plan 
meegenomen. Het plan brengt de komende jaren grote investeringen 
met zich mee. De Raad van Toezicht is verheugd dat het plan ruimte 
biedt aan duurzaamheid. Het thema duurzaamheid krijgt in het kader 
van de Greendeal 2.0 verdere aandacht. 

Op personeelsgebied heeft de Raad van Toezicht zich onder meer laten 
informeren over de goede resultaten van het medewerkersonderzoek 
waarbij het Maastricht UMC+ als voorbeeld in de categorie ‘Best 
workplace’ werd genoemd. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de 
ontwikkelingen op het gebied van de totstandkoming van een nieuwe 
cao met belangstelling gevolgd.

2021 kon worden afgesloten met een (geconsolideerd) financieel 
resultaat van € 19,6 mln. De Raad van Toezicht is gedurende 2021 blijven 
aandringen op een goede kostenbeheersing, met begrip voor de 
complexiteit die de COVID-19-crisis met zich meebracht. De Raad van 
Toezicht blijft deze aandacht voor kostenbeheersing van belang vinden 
omdat hiermee de noodzakelijke financiële ruimte voor innovaties wordt 
vrijgemaakt. Per 1 juli 2021 werd na een aanbestedingsprocedure van 
accountantskantoor gewisseld.

2  Verslag van de Raad van Toezicht



Jaardocument Maastricht UMC+ 2021  11

In december 2021 vond de Qualicor accreditatie plaats. Hierbij is de Raad 
van Toezicht ook betrokken geweest. De Raad van Toezicht is verheugd te 
kunnen vaststellen dat op basis van deze audit aan het Maastricht UMC+ 
als eerste ziekenhuis in Nederland de accreditatiestatus ‘Platina’ is 
toegekend. In december kreeg de Raad van Toezicht de update van de 
verschillende samenwerkingsverbanden van het Maastricht UMC+ en 
werd stilgestaan bij het onderwerp medisch-ethische beleidskeuzes.

De vergaderingen van de Raad van Toezicht vonden het afgelopen jaar 
voornamelijk digitaal plaats als gevolg van de COVID-19-maatregelen.  
De werkbezoeken werden eveneens digitaal afgelegd. Tijdens deze 
werkbezoeken heeft de Raad van Toezicht zich onder meer laten 
informeren over de deelplannen van het Hersen + Zenuwcentrum, het 
Centrum voor Acute en Kritieke Zorg, het Centrum voor Bewegen en het 
MUMC+ Comprehensive Cancer Center. Daarmee werd nadere kleuring 
gegeven aan het onderwerp organisatieontwikkeling dat vaker op de 
agenda van de Raad van Toezicht heeft gestaan. Verder stond een 
werkbezoek in het teken van Artificial Intelligence. Artifical Intelligence en 
algoritmisering is een onderwerp dat bovendien centraal stond in het 
kader van de periodieke educatiesessies van de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht vindt het van belang verschillende informatiebronnen 
te hebben. Een vertegenwoordiging van het Stafconventsbestuur (SCB) is in 
de Raad van Toezicht vergadering aanwezig geweest voor nadere 
verdieping. De Raad van Toezicht was aanwezig bij twee 
overlegvergaderingen tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad. De 
voorzitter en vicevoorzitter Cliëntenraad zijn in de Commissie Kwaliteit & 
Veiligheid geweest. Een geplande nadere kennismaking tussen de voltallige 

Cliëntenraad en de voltallige Raad van Toezicht is vanwege de 
COVID-19-maatregelen doorgeschoven naar 2022. De Raad van Toezicht 
heeft zich door de leiding van de faculteit FHML laten informeren over de 
plannen. Tijdens alle vergaderingen Raad van Toezicht was de decaan of 
vice-decaan aanwezig om de verbinding met de faculteit te versterken. 

De Commissie Financiën heeft in 2021 zeven keer vergaderd. Naast de 
gebruikelijke onderwerpen als kwartaalcijfers, jaarrekening en begroting 
is speciale aandacht uitgegaan naar de beheersing van de financiële 
resultaten van de deelnemingen. Ook is zoals gebruikelijk aandacht 
besteed aan treasury en frauderisicoanalyse. De commissie is betrokken 
geweest bij het aanbestedingsproces van de accountantsdiensten. 
Belangrijk onderwerp voor de commissie betrof daarnaast de 
kostenbeheersing binnen de organisatie zodat deze goed voorbereid is 
op mogelijk financieel minder gunstige situaties en er ook dan ruimte is 
voor innovaties. Daarnaast heeft de commissie aandacht gevraagd voor 
verbeterd inzicht in de financiële prestaties per kernactiviteit. Hiermee 
hangt samen een nieuw model dat wordt ontwikkeld voor sturing en 
financiering van de organisatie. 

De Commissie K&V (Kwaliteit & Veiligheid) is in 2021 drie keer bij elkaar 
geweest. De ontwikkelingen rondom COVID-19 waren een belangrijk 
punt van aandacht. Daarnaast vormden de aangelegenheden van de 
Inspectie Jeugd en Zorg (IGJ) een standaardpunt op de agenda. Er is 
uitgebreid gesproken over de jaarlijkse rapportage Kwaliteit en 
Veiligheid en het jaarverslag Klachtenopvang. Daarnaast kregen de 
HSMR-cijfers en de maatregelen naar aanleiding daarvan, uitgebreid 
aandacht van de commissie. De commissie heeft in 2021 het jaarlijks 
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overleg gevoerd met de voorzitter en vicevoorzitter van de Cliëntenraad, 
met de directeur Verpleegkunde en met de voorzitter van de 
Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Daarnaast heeft de commissie zich 
laten informeren over het programma Digitale Zorg.

In de drie vergaderingen van de Commissie HR in 2021 zijn onder meer de 
resultaten van het medewerkers onderzoek besproken. Er zijn goede 
resultaten behaald, door het onderzoeksbureau werd het Maastricht 
UMC+ een voorbeeld genoemd in de categorie ‘Best workplace’. De 
commissie heeft mede naar aanleiding hiervan met de Raad van Bestuur 
overlegd dat de goede resultaten het formuleren van verdere ambities 
op het gebied van werkgeverschap niet in de weg mogen staan. 
Daarnaast is de veiligheidsbeleving van medewerkers onderwerp van 
overleg geweest. De voortgang van de cao-onderhandelingen werden 
eveneens door de commissie gevolgd. Ander onderwerp van gesprek in 
de commissie was de wijze waarop verpleegkundigen kunnen worden 
behouden en ontwikkeld. 

In de vergadering van december 2021 heeft de Commissie Nominatie en 
Remuneratie vergaderd in zijn rol als werkgever van de leden Raad van 
Bestuur en werd het toekomstige verloop binnen de Raad van Toezicht 
besproken.

Veel dank van de Raad van Toezicht gaat uit naar alle medewerkers en de 
Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ voor de geleverde 
inspanningen in het verslagjaar 2021.

Prof. dr. Roger 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+ (MUMC+) onderscheidt zich 
nationaal en internationaal door te focussen op zowel 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 bieden wij, samen met onze netwerkpartners, de juiste zorg op de 
juiste plek; 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
Een universitair medisch centrum verbindt wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs met zorg, zodat nieuwe behandelingen kunnen worden 
ontwikkeld; van laboratoriumtafel tot in de kliniek. Het Maastricht UMC+ is 
dan ook een ideale voedingsbodem voor innovatie. Met de fundamentele 

kennis die we opdoen gaan we zelfs nog een stapje verder. We proberen het 
menselijk lichaam en het ontstaan van ziektes tot in detail te begrijpen en op 
basis van die kennis de gezondheid van ieder individu te bevorderen en de 
kwaliteit van leven te vergroten.

Samenwerking met andere kennisinstituten, overheid en het bedrijfsleven 
maakt dat we onze kennis toegankelijk en toepasbaar maken. We scheppen 
waarde door kennis. Door behandelresultaten te verbeteren, zorgprocessen 
efficiënter in te richten of door directe werkgelegenheid te creëren. De 
innovatiecirkel laat zien hoe onze wetenschappers en specialisten nieuwe 
kennis opdoen en in de praktijk brengen, er waarde mee scheppen en de 
gezondheid van de bevolking bevorderen. Van preventie en fundamenteel 
onderzoek tot innovatie en valorisatie. De innovatiecirkel is het fundament 
voor gezondheidsbevordering in de breedste zin van het woord en precies 
datgene wat ons tot het Maastricht UMC+ maakt. 

Hier vindt u een overzicht van onze innovatiecirkels

Onze zorg van de toekomst  
Onze Zorg van de Toekomst is gericht 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 om de uitkomsten van de 
zorg te verbeteren tegen de juiste kosten. Kortom het leveren van passende 
en waardegedreven zorg. 

Binnen dit programma bundelen we innovatiekracht en het herontwerpen 
van zorgpaden. De gehele mens achter de individuele patiënt staat centraal 
en interprofessioneel samenwerken als team met de patiënt als partner is de 
norm. We zetten actief in op gestandaardiseerde en gestructureerde 

3  Profiel van de organisatie
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registratie van data aan de bron voor meervoudig gebruik (datagedreven 
zorg in het gehele patiëntentraject, voortdurend leren en verbeteren op 
grond van data, externe verantwoording, wetenschappelijk onderzoek), 
maar ook op uitwisseling van data en op digitale innovatie. Via een twaalftal 
voorloper zorgpaden wordt een generiek fundament ontwikkeld en 
uitgerold. Om dit in komende jaren te kunnen opschalen.

De gehele patient journey van huis tot thuis is leidend en het samen 
optrekken met alle betrokkenen binnen het (zorg)netwerk van de patiënt als 
randvoorwaarde. Leefstijl en psychosociale risicofactoren worden 
nadrukkelijk meegenomen als onderdeel van preventie, behandeling en 
herstel.

Partner in netwerken  
Het Maastricht UMC+ is op alle niveaus actief in het initiëren en versterken 
van samenwerking met (inter)nationale en regionale partners. We 
beschikken over een portfolio aan samenwerkingsverbanden met andere 
instellingen zoals bijvoorbeeld de Academische Alliantie met het 
Radboudumc in Nijmegen en samenwerkingen met de Uniklinik Aachen in 
Duitsland en Zuyderland in Sittard-Geleen en Parkstad. 

Van umc’s wordt daarnaast verwacht dat ze een leidende rol nemen in het 
opzetten, aanjagen en versterken van het gezondheidsnetwerk in de regio 
(en daarbuiten). Daaraan is onder meer invulling gegeven door samen met 
partners (zorginstellingen, kennisinstituten, bedrijfsleven en overheid) de 
Kennis- en Innovatieagenda voor Zuidoost Nederland te lanceren. Andere 
voorbeelden zijn de samenwerking binnen het OncoZON-netwerk voor 
hoogwaardige oncologische zorg of de organisatie van opleidingen binnen 
OOR ZON. Daarnaast is het realiseren van anderhalvelijnszorg in bijvoorbeeld 

de Stadspoli of het Beweeghuis enkel mogelijk door nauwe samenwerking 
met partners. Tijdens de COVID-19-pandemie is de noodzaak tot 
samenwerking nog eens extra benadrukt en heeft het Maastricht UMC+ een 
leidende rol gehad in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Samen 
met alle Limburgse ziekenhuizen en zorginstellingen is uiteindelijk op 
effectieve wijze invulling gegeven aan de organisatie van zorg in onze regio.

De complexiteit en omvang van samenwerkingsverbanden is groot, divers en 
vraagt continu aandacht. Door het samenwerkingsportfolio strategisch door 
te ontwikkelen, streven we continu naar verbetering van patiëntenzorg, het 
leveren van de juiste zorg op de juiste plek, het versterken van onze 
wetenschappelijke positie. 

Organisatieontwikkeling 
In 2019 zijn we gestart met de organisatieontwikkeling met als doel de zorg 
rondom de patiënt beter en duurzaam in te richten en betaalbaar en 
toegankelijk te houden. Samen met de directeuren, medisch specialisten, 
zorgprofessionals en experts uit de expertise-eenheden en servicebedrijven 
zijn bottom-up plannen gemaakt, met als doel de ervaringen van de patiënt 
te verbeteren ‘van huis tot thuis’, de organisatie wendbaarder te maken, 
samenwerkingen over de afdelingen en organisatieonderdelen heen te 
bevorderen, schaarse middelen beter te benutten en onze ambities op het 
verpleegkundig vlak te versterken. Naast het maken van deze plannen en het 
daarop inrichten van de organisatie, hebben we ook keuzes gemaakt ten 
aanzien van onze financiële doelstellingen. We richtten een nieuw model in 
voor Sturing & Financiering en een cyclus voor Planning & Control. Samen 
met de medische afdelingen krijgen we een steeds duidelijker zicht op hun 
rol en positie in de nieuwe organisatie. We bouwen verder aan een nieuwe 
invulling van de bestuurlijke afstemming en het Strategisch Overleg en op 

3  Profiel van de organisatie



Jaardocument Maastricht UMC+ 2021  16

alle niveaus vinden gesprekken plaats over haalbare resultaten en de 
persoonlijke invulling van onze gezamenlijke bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. 

In 2021 hebben de centra voor patiëntenzorg hun plannen aangescherpt en 
hebben de expertise-eenheden en servicebedrijven driejarige 
ontwikkelplannen geschreven. Deze plannen en de daaruit voortvloeiende 
voorgestelde organisatiewijzigingen zijn voorgelegd aan onze 
medezeggenschaps- en adviesgremia. Op basis van hun positieve adviezen is 
de huidige organisatiestructuur vastgesteld. 
We ronden daarmee de integrale organisatieontwikkeling, als onderdeel van 
onze strategie ‘Gezond Leven 2025’, definitief af. We hebben gebouwd aan 
een mooi fundament waarop we de academische zorg kunnen inrichten, dit 
allemaal ondanks de pandemie en andere uitdagingen. 

3  Profiel van de organisatie
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4 Impact COVID-19-virus  

4.1 Ontwikkelingen in 2021
Sinds de eerste openbaring van het COVID-19 virus in China in december 
2019 en de daaropvolgende wereldwijde pandemie met veel slachtoffers, 
is de druk op ziekenhuizen en umc’s onverminderd hoog. In 2021 is door de 
grote toeloop van COVID-19-patiënten landelijk opnieuw veel reguliere 
zorg afgeschaald en uitgesteld in opdracht van de Minister van VWS en in 
samenwerking met ketenpartners in ROAZ-verband. Net zoals in 2020 is 
de COVID-19 impact vooral significant geweest in de eerste en laatste 
maanden van het jaar. In de zomerperiode van 2021 werd de reguliere zorg 
zoveel als mogelijk weer opgeschaald naar het gebruikelijke niveau, maar 
van grootschalig inhalen van uitgestelde zorg is in die periode geen sprake 
geweest. 

Ziekenhuizen en umc’s hebben door meer inzicht in en ervaring met 
COVID-19, beter gefunctioneerd dan in 2020. Wel hebben ziekteverzuim en 
onderbezetting op met name IC en verpleegafdelingen het hele jaar een 
remmend effect gehad.

Onderwijs-, onderzoeks- en overige activiteiten van ziekenhuizen en umc’s 
zijn in 2021 eveneens geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van 
COVID-19. De belangrijkste ontwikkelingen in 2021 waren:
• afbouwen van capaciteit en activiteiten;
• beperkter kunnen realiseren van onderwijs- en opleidingsactiviteiten;
• slechts gedeeltelijk kunnen realiseren van onderzoeksactiviteiten.

4.2 Financiële onzekerheden in afwikkeling contractjaar 2021 beperkt
De koepels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben net als in 2020 
afspraken gemaakt om ziekenhuizen en umc’s die zorg leveren aan 
COVID-19 patiënten al in een vroeg stadium zekerheid te bieden over 
dekking van de COVID-19 kosten en gederfde inkomsten in 2021.
Dit betreft een kader in de Medisch Specialistische Zorg (MSZ) 2021 voor 
zorgcontractering en een financieel vangnet. Daarnaast is per 25 
november jl. opnieuw fase 2d uit het ‘Opschalingsplan COVID-19’ van 
kracht geworden. Deze fase stelt een aantal eisen aan ziekenhuizen en 
umc’s over bijvoorbeeld afschaling van zorg en spreiding van patiënten. 
Fase 2d stelt dat gedurende deze fase zorgverzekeraars waar nodig 
afspraken maken om eventuele financiële consequenties op te vangen als 
zij uitvoering geven aan fase 2d. Er mogen geen financiële belemmeringen 
zijn om de totstandkoming en uitvoering van afspraken die in 
ROAZ-verband worden gemaakt te realiseren. 

De MSZ-regeling 2021 bevat net als in 2020 een hardheidsclausule. Deze 
hardheidsclausule geeft de garantie dat ziekenhuizen als gevolg van de 
COVID-19 impact geen negatief resultaat voor 2021 realiseren. Hierdoor 
zijn onzekerheden als gevolg van COVID-19 in de afwikkeling van de 
(schadelast-)jaren 2020 en 2021 beperkt.

Voor de inkomsten die niet door de zorgverzekeraars gedekt worden, 
heeft de minister toegezegd zich in te spannen om te voorkomen dat 
ziekenhuizen ook in 2021 in de rode cijfers belanden. Het ministerie van 
VWS draagt daarnaast met een beschikbaarheidsbijdrage bij aan de 
dekking van meerkosten voor IC-bedden voor 2021 en 2022.
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4.3 (Verwachte) ontwikkelingen in 2022
Als gevolg van het hoge aantal besmettingen en de hoge bezetting van 
ziekenhuisbedden, in combinatie met onzekerheden over de impact van 
nieuwe mutaties van het virus waaronder de snel om zich heen grijpende 
Omikron variant, was de situatie ook begin 2022 zorgwekkend. 
Ziekenhuizen en umc’s beginnen 2022 met opnieuw een vooruitzicht van 
omzetderving en hogere kosten, waarvoor het eerste kwartaal een 
regeling is afgesproken. Zo is de reguliere zorg ook in de eerste maanden 
van 2022 weer (fors) uitgesteld.

Voor 2022 staat de sector voor de uitdaging om de zorgverlening in de 
eerste plaats weer in balans te krijgen. Om uitgestelde zorg in te halen 
moet de impact van COVID-19 voldoende zijn afgenomen, de bezetting 
van zorgpersoneel weer op peil zijn en de (reguliere) zorg weer stabiliseren 
op de geplande 100%. Vervolgens is het de uitdaging de eerder uitgestelde 
zorg in te halen.
In 2022 is in beginsel geen sprake meer van een generieke Continuïteits-
bijdrage (CB)-regeling voor geheel 2022. Financiële continuïteit moet 
geborgd worden in individuele contracten met zorgverzekeraars. Wel zijn op 
23 december 2021 onder de noemer ‘Gezamenlijke COVID-19 afspraken MSZ 
2022’ bredere afspraken vastgelegd tussen Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse 
Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU). Deze afspraken zijn 
nodig omdat een aantal COVID-19 gerelateerde risico’s niet of zeer moeilijk 
via bilaterale contracten opgelost kan worden. 

De bredere afspraken zijn voor 2022 samengevat:
•  een hardheidsclausule, waarbij ziekenhuizen en umc’s die een negatief 

resultaat realiseren als gevolg van onvoldoende compensatie voor 
COVID-19 impact, voor die periode dat de ‘Gezamenlijke COVID-
afspraken MSZ 2022’ van toepassing is, een oplossing realiseren samen 
met de grootste twee zorgverzekeraars;

•  voortzetting van een beschikbaarheidsvergoeding voor extra geleverde 
IC-capaciteit;

•  passende compensatie voor productie-uitval;
•  (gedeeltelijke) dekking van generieke meerkosten als gevolg van 

COVID-19;
•  dekkende vergoeding voor COVID-19 zorg ook bij overschrijding van 

productieplafond of aanneemsom.

Daarnaast is sprake van een ‘Omikron-clausule’ als een vangnet voor op 
dit moment niet te voorziene risico’s die het gevolg zijn van mutaties van 
het virus. In die gevallen treden ZN, NVZ en de NFU opnieuw in overleg om 
ongewenste effecten te mitigeren. 

Daar bovenop blijft, in ieder geval gedurende de effectieve werking van 
‘Opschalingsplan COVID-19’ waar begin 2022 sprake van was, de 
aanvullende verplichting voor zorgverzekeraars om financiële 
consequenties van afschaling van zorg op te vangen.

Samengevat kan Maastricht UMC+ bij alle onzekerheden als gevolg van 
COVID-19 ook in 2022 een beroep doen op de individuele en collectieve 
afspraken met zorgverzekeraars (zoals hiervoor genoemd) en 
toezeggingen van de Minister van VWS.
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Daarnaast kan de komende periode aanspraak worden gemaakt op 
landelijke regelingen, waaronder de ministeriële subsidie voor het 
opschalen van de IC-capaciteit en compensatie voor COVID-19 impact op 
onderwijs en onderzoeksactiviteiten (NPO-middelen). Op basis van de 
meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van de 
jaarrekening 2021 zijn de financiële gevolgen van COVID-19 op te vangen 
binnen de gemaakte afspraken, rekening houdend met de kredietlimiet en 
de overeengekomen ratio’s met de banken en is er geen sprake van een 
materiële onzekerheid over de financiële continuïteit voor  
Maastricht UMC+.

De noodzaak blijft om in de komende periode het beleid en het advies van 
de diverse nationale instanties te blijven volgen en tegelijkertijd de 
uitdaging aan te gaan de zorgactiviteiten zo goed en veilig mogelijk voort 
te zetten, zonder daarbij de gezondheid van de medewerkers en patiënten 
in gevaar te brengen.

4.4 Risicoparagraaf
De impact van COVID-19 op de organisatie is groot. Afschaling van zorg, 
oplopende wachtlijsten, hogere meerkosten, minder goede 
toegankelijkheid van de zorg voor patiënten, hoge werkdruk en hoog 
ziekteverzuim en overheidsmaatregelen zoals de lockdown en sociale 
afstand, hebben de patiëntenzorg sterk beïnvloed. Ook onderwijs en 
onderzoek hebben negatieve consequenties ervaren. Deze ontwikkelingen 
hebben vooral een zware wissel getrokken op het personeel en de 
bedrijfsvoering. 

In 2022 zal COVID-19 nog steeds impact hebben op medewerkers, 
bedrijfsvoering en patiënten. 2022 wordt het jaar dat wereldwijd in het 
teken staat om COVID-19 tot een regulier virus te maken. Als dat lukt, zal 
uitgestelde zorg de hoogste prioriteit hebben. Of dat mogelijk is, is sterk 
afhankelijk van de wijze waarop schaars personeel en schaarse capaciteit 
kan worden ingezet. Ook de financiering is relevant. De aanvullende 
zorgvraag als gevolg van uitgestelde zorg staat haaks op de begrenzing 
van de zorgfinanciering uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-
specialistische zorg. Aanvullende afspraken en goede financiering zijn in 
dat kader cruciaal.

Vanuit financieel perspectief is als gevolg van (sectorale) afspraken met 
zorgverzekeraars en de minister van VWS de impact van COVID-19 op 
Maastricht UMC+ in 2021 relatief beperkt geweest. In financiële zin zijn de 
risico’s voortvloeiend uit COVID-19 ook voor 2022 in belangrijke mate 
beheerst, onder andere via afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de 
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) d.d. 23 
december 2021 aangaande het voortzetten van de hardheidsclausule in 
2022 en de eind 2021 overeengekomen ‘Omikron-clausule’. Daarom is er 
voor Maastricht UMC+ ook de komende periode geen sprake van een 
concreet financieel continuïteitsrisico als gevolg van COVID-19. 
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5 Verantwoording beleid  

5.1 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. 

5.2 Financieel beleid 

5.2.1 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 heeft in 2021, net als in 2020, 
naast grote maatschappelijke gevolgen ook financiële gevolgen, ook voor 
ziekenhuizen en umc’s. Hierbij spelen zaken als het grote aantal 
COVID-19 patiënten, vereiste veiligheidsmaatregelen, opschaling van

IC-zorg, afschaling van reguliere zorg en gerealiseerde meerkosten 
(bijvoorbeeld als gevolg van extra investeringen). In navolging van 2020 
zijn over het jaar 2021 op landelijk niveau afspraken gemaakt tussen 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra (NFU), zie ook hoofdstuk 4. 

5.2.2 Horizontaal Toezicht
Vanaf het boekjaar 2020 legt het MUMC+, door de overgang naar 
Horizontaal Toezicht (HT), vanuit een proces van risicoanalyse en 
-beheersing, verantwoording af aan de zorgverzekeraar over de kwaliteit 
van de zorgregistratie en -declaratie. Het verantwoordingsjaar 2020 is 
formeel afgerond met de representerend zorgverzekeraar. Afronding van 
het jaar 2021 is in een ver gevorderd stadium. 

Door realisatie van dit continue proces van analyse en verantwoording is 
er sneller zicht op eventuele verbeterpunten ten aanzien van registratie 
en declaratie. In 2021 hebben diverse verbeterinitiatieven die in 2020 zijn 
gestart ook daadwerkelijk geleid tot vermindering van bepaalde fouten 
in de registratie. Per kwartaal wordt over de voortgang in deze 
verbeterinitiatieven verantwoording afgelegd aan de representerend 
zorgverzekeraar. 
Ondanks de ervaring van twee jaar verantwoorden op deze manier, is de 
administratieve last die hiermee gemoeid is, door vooral het rapportage-
proces, nog te groot. De komende jaren moet het zwaartepunt dan ook 
verschuiven naar de basisdoelstelling van Horizontaal Toezicht, zijnde 
continue procesverbetering, om de echte meerwaarde van Horizontaal 
Toezicht te realiseren.
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5.2.3 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 2021 ontving het 
Maastricht UMC+ € 65,5 miljoen aan BBAZ. In het kader van het 
landelijke ROBIJN-project, waarbij umc’s de academische bijdrage dienen 
te verantwoorden, wordt sinds 2020 een nieuwe verdelingssystematiek 
gehanteerd. Voor het Maastricht UMC+ leidt dit tot een hogere 
beschikbaarheidsbijdrage als compensatie voor haar huidige en 
toekomstige academische functie.

5.2.4 Financieel resultaat 
We hebben het jaar 2021 afgesloten met een geconsolideerd positief 
resultaat van € 19,6 miljoen. Het enkelvoudig resultaat van het 
Maastricht UMC+ komt uit op € 19,1 miljoen positief. In dit enkelvoudig 
resultaat heeft € 18,7 miljoen betrekking op de activiteiten van het 
Maastricht UMC+ en € 0,4 miljoen op de activiteiten van diverse 
deelnemingen. Het positieve enkelvoudige resultaat van € 19,1 miljoen 
kent een stijging ten opzichte van het resultaat van het verslagjaar 2020 
(€ 5,6 miljoen positief). 

Bedragen x  
€ 1000,-

Jaarrekening
2020

Jaarrekening
2021

verschil
2020 en 2021

Opbrengsten zorgprestaties 578.278 618.999 40.720
Subsidies 140.214 137.769 -2.445
Overige bedrijfsopbrengsten 51.885 60.259 8.375
Som der bedrijfsopbrengsten 770.377 817.027 46.650
Personeelskosten 454.229 471.806 17.577
Overige bedrijfskosten 259.856 276.402 16.457
Kapitaallasten 48.255 50.150 1.896
Som der bedrijfslasten 762.339 798.359 36.020
Resultaat azM sec 8.038 18.668 10.630
Resultaat deelnemingen -2.420 463 2.883
Resultaat enkelvoudig 5.617 19.131 13.514
Resultaat consolidatie 678 449 -229
Resultaat geconsolideerd 6.296 19.580 13.285

De totale opbrengsten van het Maastricht UMC+ (enkelvoudig) bedragen 
€ 817,0 mln. Ten opzichte van 2020 is sprake van een stijging van € 46,7 
mln. die met name wordt veroorzaakt door een stijging van de BBAZ (zie 
hoofdstuk 5.2.3), prijsindexering, ontvangen transformatiegelden als 
onderdeel van de MSZ-regeling 2021 (met als doelstelling op termijn 
kostenreductie van dure geneesmiddelen) en verhoging subsidie 
Rijksbijdrage met gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 
Tegenover de extra NPO-opbrengsten staan voor eenzelfde bedrag extra 
personeelskosten; de verantwoording over besteding van deze middelen 
vindt plaats in samenwerking met de Universiteit Maastricht.
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De totale kosten van het Maastricht UMC+ (enkelvoudig) bedragen  
€ 798,4 mln., waarbij sprake is van een stijging van € 36,0 mln. ten 
opzichte van 2020. De toegenomen personeelskosten worden met name 
verklaard door cao-effecten, stijging van sociale lasten en pensioen- 
premies en te verwachten kosten in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). De stijging van de overige bedrijfskosten 
betreft onder andere hogere patiëntgebonden kosten. Dit wordt met 
name veroorzaakt doordat het productieniveau in 2021 boven het niveau 
van 2020 ligt. Financieel gezien sluit het productieniveau van 2021 aan 
op het niveau van 2019, met dien verstande dat sprake is van een andere 
samenstelling van geleverde zorg door het aandeel COVID-19 patiënten. 

Bij de deelnemingen is sprake van een verbetering van het resultaat  
ten opzichte van 2020 ad € 2,9 mln. Voor een nadere specificatie  
hiervan wordt verwezen naar de jaarrekening. 

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. Uit het 
positief resultaat 2021 heeft de Raad van Bestuur een bedrag van € 10 
mln. aangemerkt als bestemmingsreserve voor financiering van de 
innovatie-agenda van het Maastricht UMC+.

Voor een nadere analyse van en toelichting op deze cijfers wordt verwezen 
naar de jaarrekening van het Maastricht UMC+ en de openbare verant-
woordingscijfers die beschikbaar zijn via jaarverantwoordingzorg.nl. 

5.2.5 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 € 287,4 miljoen
Solvency Ratio 32,9 %
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2,37
Total Net Leverage Ratio 3,51

EBITDA-marge 8,48 %

Financieringsbehoeften 
In november 2021 is met drie banken nieuwe financiering 
overeengekomen voor de periode 2021 t/m 2024 met een totale omvang 
van € 209 mln. Daarvan heeft € 43 mln. betrekking op herfinanciering 
van bestaande leningen in de jaren 2021 en 2022. De overige € 166 mln. 
betreft nieuwe financiering waarvan in 2021 reeds € 20 mln. is 
afgeroepen. Het resterende deel zal in de jaren 2022, 2023 en 2024 
worden afgeroepen en daarmee heeft het Maastricht UMC+ de 
financieringsbehoefte voor de komende jaren ingevuld. De nieuwe 
leningen zullen worden gebruikt om investeringen in (ver)bouw op basis 
van het Strategisch Vastgoedplan en een nieuw EPD te financieren.

5  Verantwoording beleid

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/


Jaardocument Maastricht UMC+ 2021  25

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 2021 
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.

5.3 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.

5.4 Kwaliteit en veiligheid voor patiënten, bezoekers en
 medewerkers    
De afdeling Kwaliteit en Veiligheid binnen de expertise-eenheid 
Kwaliteit, Innovatie & Onderzoek (KIO) 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. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het 
kwaliteits- en veiligheidsbeleid. De operationele uitvoering ligt bij de 
afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Rapportage aan de Raad van Bestuur 
vindt plaats via een bestuurlijk dashboard en andere nieuw ontwikkelde 
formats, zoals kwartaalgesprekken met de zorgcentra en jaarlijkse 
evaluatiegesprekken met de medische afdelingen.  
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Het Maastricht UMC+ geeft kwaliteit en veiligheid vorm aan de hand van 
het kwaliteitskader Qualicor (voorheen NIAZ) en is sinds 1999 
geaccrediteerd. In december 2021 heeft ondanks de COVID-19-golf een 
ziekenhuisbrede audit plaatsgevonden. Met behulp van iPads is het 
ziekenhuis een week lang intensief getoetst. Het Maastricht UMC+ heeft 
daarmee als eerste ziekenhuis in Nederland de platina accreditatie 
behaald!  

De COVID-19-pandemie is ook in 2021 van grote invloed geweest op de 
totale bedrijfsvoering. Het zorgcontinuïteitsteam had als opdracht de 
semi-acute en acute zorg geheel in stand te houden. Problemen zijn 
continu in beeld gebracht op basis waarvan besluiten over inzet van de 
capaciteit gefundeerd genomen konden worden.   

Een verbeterslag is ingezet ten aanzien van het calamiteitenonderzoek; 
naast het inrichten van een calamiteitencommissie is het proces van 
onderzoek tot rapport verbeterd. De centrale afdeling Kwaliteit en 
Veiligheid verzorgt het schrijven van de analyserapportages. De in 2020 
opgestarte peer support voor de medewerkers is structureel ingebed in 
het proces en ook de disclosure coach voor patiënt en zijn/haar familie is 
ingericht. 

5.5 Personeelswerving,- behoud & - ontwikkeling
Het Maastricht UMC+ is met 6.457 medewerkers (4.798 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. De volgende onderwerpen 
hebben in 2021 veel aandacht gehad. 

Sociale veiligheid
In 2021 zijn de verschillende organisatie-eenheden aan de slag gegaan 
met hun eigen actieplannen vanuit het medewerkersonderzoek 2020. 
Daar waar trainingen mogelijk waren, is peer-support verder uitgerold in 
de organisatie. Agressie en geweld zijn opnieuw op de kaart gezet met 
nieuwe huisregels.

Werkdruk 
In 2021 zijn waar mogelijk investeringen gedaan in werkdrukverlichting, 
bijvoorbeeld het continueren van het Zorgondersteuningsteam 
(functiedifferentiatie) en het plusteam om de extra druk van COVID-19 te 
kunnen opvangen. 

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt staat momenteel onder grote druk en dat heeft ook zijn 
weerslag op het Maastricht UMC+. In 2021 waren er binnen het 
Maastricht UMC+ 441 unieke vacatures, een lichte daling in vergelijking 
met 2020. Een succesvolle en tijdige invulling van deze vacatures legt 
een aanzienlijk beslag op de recruitmentcapaciteit. Zowel het werven als 
het behouden (respectievelijk langer vasthouden) van medewerkers 
behoort tot de grootste uitdagingen voor de komende jaren. 
Strategische Personeelsplanning (SPP) heeft in 2021 verder zijn beslag 
heeft gekregen. SPP verschaft de noodzakelijke lange termijn inzichten in 
personele capaciteit. 

In 2021 is het met behulp van een uitgekiende en professionele 
campagne- en recruitmentstrategie gelukt om de nieuwe opleiding  
Basis Acute Zorg (BAZ) succesvol van de grond te krijgen.   
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Verzuim
In lijn met het landelijk beeld heeft Maastricht UMC+ vanwege COVID-19 
te maken gehad met een gemiddeld hoog verzuim. Dit heeft zijn effect 
gehad op onze bedden en OK-capaciteit. Via het Meldpunt Personele 
Inzet is getracht de zorg maximaal te laten doorgaan, door aan 
voormalig-verpleegkundigen en ander voormalig zorgpersoneel te 
vragen te komen uithelpen.

Verder zijn in 2021 voorbereidingen getroffen voor de invoering van de 
AFAS-verzuimmodule. Deze wordt in 2022 verder uitgerold. Eind 2021 is 
een nieuw arboplan opgeleverd waarin aandacht is voor preventie en 
verzuim en de rol van de leidinggevende daarin. Uitrol hiervan is gepland 
in 2022.

HR-informatiesysteem
COVID-19 heeft de implementatie van Management Self Service (MSS) in 
AFAS vertraagd. Vanaf april 2021 zijn de centra gefaseerd live gegaan; op 
enkele afdelingen na is MSS eind 2021 gerealiseerd. Tevens zijn 
voorbereidingen getroffen voor de livegang van andere modules zoals 
werving & selectie, declareren en verzuimmonitoring. Deze modules 
gaan live in de eerste drie kwartalen van 2022. Hiermee is de 
procesuitvoering van P&O volledig in een HR-informatiesysteem 
opgenomen.

COVID P&O-projectorganisatie
Ten behoeve van de COVID-19-zorg heeft via het Meldpunt Personele 
Inzet (MPI) opnieuw herschikking van personeel plaatsgevonden. Als 
gevolg van COVID-19 hebben velen zich het thuiswerken meer eigen 
gemaakt, zijn digitale MS Teams-bijeenkomsten meer regel dan 
uitzondering geworden en zijn de faciliteiten van systemen aangepast 
aan de nieuwe situatie. Er is meer duidelijkheid gegeven voor wat betreft 
administratieve processen rondom thuiswerken en werken op andere 
afdelingen. In het tweede COVID-19 jaar was er sprake van hoge uitval 
van de eigen personele capaciteit. Ook hierin heeft het MPI een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren door het alloceren van (oud) 
verpleegkundigen, artsen en anderen die bereid waren uit te helpen op 
afdelingen waar het verzuim tot recordhoogte opliep. Daarnaast leverde 
de inzet van medische studenten in de klinische zorg via samenwerking 
met de uitzendpartners extra capaciteit op. Als we één ding geleerd 
hebben, dan mogen we stellen dat disruptie van het ‘normaal’ leidt tot 
vernieuwing, aanpassing en innovatie. Iets waar we nooit klaar mee 
zullen zijn. In 2022 is borging van de resultaten die behaald zijn met 
behulp van het MPI een streven.

5.6 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 tijdsonafhankelijke zorg 
krijgen en verlenen. Het gemakkelijk en veilig ontsluiten van data voor 
zowel de patiënt als de zorgverlener is daarbij een randvoorwaarde.
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In 2021 heeft de afdeling MIT (Medische Informatietechnologie) onder 
meer geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken, het 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 volgende programma’s: de kwaliteitsregistratie en 
zorginformatiebouwstenen (zibs), RIS/PACS voor radiologie, inrichting 
van een gegevensuitwisselingsplatform in de vorm van XDS, 
SAP-optimalisatie, ordermanagement en producten voor het Digitale 
Ziekenhuis (e-Health en Digitale Zorg). Uitgangspunt daarbij is steeds 
dat de IT-technologie het zorgproces van de patiënt ondersteunt.
Enkele belangrijke IT-ontwikkelingen in 2021 waren:

Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en Elektronische Patiëntendossiers 
(EPD)
In 2021 is besloten de aanbesteding van een nieuw Ziekenhuis Informatie 
Systeem (ZIS) en Elektronisch Patiëntendossier (EPD) voor te bereiden. 
Voor dit doel is een programma-organisatie ingericht. Binnen dit 
programma, genaamd ZIS/EPD Nieuw (ZEN), zijn de volgende projecten 
gedefinieerd: Europese aanbesteding/inkoop, opstellen van een 
Programma van Eisen (PvE), inventarisatie en voorbereiding van de 
technische basis en voorbereiding van de implementatie en 
procesharmonisatie. In 2021 richtte het programma zich vooral op de 
voorbereiding van de Europese aanbesteding en het opstellen van het 
PvE. Hierbij is ook de aanbesteding van het Laboratorium Informatie 
Systeem (LIS) meegenomen. Uitgangspunten voor de aanschaf van een 
nieuw ZIS/EPD zijn onder meer: draagvlak in de organisatie, één 
geïntegreerd systeem, standaard inrichting, beproefde functionaliteit en 

techniek. De eindgebruiker heeft een belangrijke stem in dit proces. Voor 
het opstellen van de visie op het ZIS/EPD en het formuleren van wensen 
(PvE) zijn brede thematische werkgroepen ingericht en werden alle 
gebruikers uitgenodigd om te participeren via een elektronisch platform. 
In 2022 wordt gekomen tot het publiceren van de aanbesteding, waarna 
de aanbestedingsprocedure en beoordeling van offertes volgen.  
Het programma zal zich daarnaast concentreren op de voorbereiding van 
de implementatie, waarbij ook procesharmonisatie een belangrijk 
streven is. 

Patiëntenportaal MijnMUMC+ 
Het patiëntenportaal MijnMUMC+ is in 2021 verder verbeterd. De look & 
feel is aangepast en in samenhang gebracht met MUMC.nl, het 
afsprakenoverzicht is verbeterd, meer uitslagen zijn beschikbaar en via 
elDAS is een Europese login mogelijk gemaakt. In 2021 is MijnMUMC+ 
door 260.000 patiënten bezocht, waarvan 21.511 voor de eerste keer.  

Data Governance
In 2021 heeft het Maastricht UMC+ stappen gezet in de inrichting van 
data governance.  Vanuit MIT is een onderzoek gestart naar de 
stakeholders bij de verschillende databronnen binnen het ziekenhuis.  
Tegelijkertijd is gekeken naar de inzet van data in de zorg, zorg 
operations, onderwijs en onderzoek. Naar aanleiding van deze input is er 
samen met externe consultants een strategisch voorstel opgesteld 
waarin de toekomstige kaders voor de juiste governance, processen, 
tooling en personeel worden voorgesteld. In de komende jaren zal dit 
het raamwerk leveren voor de inrichting van een stabiel datahuis voor 
het Maastricht UMC+.
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IT Governance 
Het verbeteren van de governance van de Instrumentele en 
ICT-organisatie is voortgezet in 2021. Met name de verdere inbedding 
van de functionele beheerders in de organisatie heeft plaatsgevonden.  
Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de rol van Informatie 
Manager (IM’er) binnen het bredere Maastricht UMC+.  Roldefinities zijn 
opgesteld en de IM’er heeft een plaats gevonden aan de ‘demand’ kant 
van de MIT-organisatie.

Naast de rol van de IM’er is de CxIO rol verder in positie gebracht om de 
CIO te ondersteunen in het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch 
informatiebeleid van het Maastricht UMC+, als één van de pijlers van de 
nieuwe IT Governance. In het CxIO-model staat de “x” voor de diverse 
domeinen van afstemming, te weten: 
• Bedrijfsvoering 
• Zorg - perspectief van de medisch specialist (CMIO)
• Zorg - perspectief van de verpleegkundige (CNIO)
• Onderzoek en Onderwijs (CSIO)

In 2021 zijn een Chief Nursing Information Officer (CNIO) en een Chief 
Science Information Officer (CSIO) aangesteld. Het CxIO-overleg 
vergadert wekelijks. In 2021 is tevens een nieuwe CISO aangesteld om de 
integrale aanpak van zowel privacy als informatiebeveiligingsbeleid te 
borgen. 

Tenslotte heef MIT de certificatie voor zowel NEN 7510 als ISO 27000 
opnieuw verkregen.

COVID-19 ondersteuning
Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft het ziekenhuis meer dan 
ooit behoefte gehad 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.  

5.7 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 inkoopbeleid. Wij streven naar continue verbetering 
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van het milieumanagementsysteem. Actuele interne en externe 
ontwikkelingen nemen we mee in de milieu- en energiedoelstellingen 
die we jaarlijks vastleggen. 

Op 10 oktober 2018 is door de NFU de Green Deal 2.0 ondertekend 
namens alle umc’s. De Green Deal 2.0 omvat vier pijlers:
• Klimaatcrisis, 49% CO2-reductie in 2030
• Circulaire bedrijfsvoering
• Medicijnresten uit afvalwater
• Gezond makende leefomgeving en milieu.
In 2021 werd de CO2-Routekaart vastgesteld door de Raad van Bestuur. 
Ten aanzien van de andere pijlers werd een workshop voorbereid om in 
2022 samen met de Raad van Bestuur de richting en het beleid op dit 
vlak te bepalen. De verwachting is dat er een Green Deal 3.0 volgt. 

Daarnaast zijn in 2021 twee Green Teams opgericht: OK en SEH. Beide 
Green Teams formuleren projecten, bewaken de voortgang en behalen 
resultaten. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
• Energie en CO2-reductie realiseren door afschalen van de 

luchtbehandeling op de OK buiten kantooruren.
• Verminderen van het gebruik dampvormige anesthetica.
• Papierloze overdracht vanaf de SEH.
Naar verwachting worden in 2022 nog meer Green Teams opgericht 
binnen het Maastricht UMC+.

5.8 Medisch onderwijs, opleidingen, onderzoek en ontwikkeling   
Het Maastricht UMC+ wil gedreven, empathische en toonaangevende 
zorgprofessionals met verbindende competenties opleiden. Het 

Maastricht UMC+ 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. 

5.8.1 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+ (COC-M) en de 
Academie Medische Vervolgopleidingen (AMVO). 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 2021 zijn elf 
opleidingen gevisiteerd, waarvan alvast drie erkend voor onbepaalde 
tijd. Additioneel vond één vervroegde visitatie plaats op verzoek van de 
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) waarbij tevens 
een verlening van de erkenning, en een (verplichte) opleiderswissel is 
afgegeven. In 2021 zijn tien interne opleidingsaudits afgenomen, 
waarvan zeven bij beschouwende vakgroepen en drie bij snijdende 
vakgroepen. Negen audits waren hybride (fysiek en digitaal) en één 
audit fysiek. De audits hadden overwegend de conclusie dat er sprake is 
van een veilig en ondersteunend opleidingsklimaat. Bij één 
opleidingsgroep is extra begeleiding vanuit de COC-M aangeboden. 
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Docentprofessionalisering voor stafleden  
In 2021 is de docentprofessionalisering verder ontwikkeld. Er zijn 
kwaliteitsafspraken gemaakt over permanente scholing van docenten. 
Het leren en doceren binnen het patiëntgebonden onderwijs vormt 
hierbij het uitgangspunt. Er zijn vijf verschillende trainingen gericht op 
het patiëntgebonden onderwijs aangeboden. Nieuw ontwikkelde 
trainingen richten zich onder andere op thema’s als opleiden gericht op 
EPA’s (Entrusted Professional Activities) en levenslang leren. In verband 
met COVID-19 is in 2021 een groot deel van deze trainingen digitaal 
aangeboden. 

Discipline overstijgend onderwijs voor AIOS
Ook A(N)IOS krijgen in het kader van professionalisering een 
scholingsprogramma aangeboden, op basis van het competentiegericht 
opleiden. Maastricht UMC+ kent zestien verschillende Discipline 
Overstijgend Onderwijs (DOO)-trainingen om zodoende optimaal in te 
spelen op de leerbehoeften van het individu. Daarnaast kunnen 
bepaalde functies, veelal bestuursfuncties, om zich landelijk te profileren 
door AIOS aangedragen worden met het oog op de ontwikkeling van de 
generieke competenties. Via leerlijnen kunnen AIOS zich verdiepen in 
samenhangende thema’s. Deze leerlijnen sluiten aan op de behoefte van 
de doelgroep, maatschappelijke ontwikkelingen, en de visie en 
strategie-thema’s van het Maastricht UMC+ waaronder Value-Based 
Health Care en Medisch leiderschap. 

5.8.2 Projecten die vanwege COVID-19 extra aandacht kregen in 2021

Duurzame Inzetbaarheid
Vanwege de hoge werkdruk in de zorg door de COVID-19-crisis wordt 
extra aandacht besteed aan het welzijn van de AIOS. Er zijn trainingen 
beschikbaar en er is de mogelijkheid voor intervisie en coaching 
georganiseerd via het project duurzame inzetbaarheid. In 2021 zijn 103 
AIOS een nieuw intervisie en/of coachingtraject gestart. Daarnaast zijn 
diverse trainingen en workshops aangeboden met thema’s zoals 
mentoraat, positieve gezondheid, mindfulness, en cultuurtraining. 
Tijdens de Centraal Opleidings Commissie (COC)-ledenvergadering is er 
een themabijeenkomst gewijd aan duurzame inzetbaarheid en 
uitgebreid aandacht besteed aan de uitkomsten van de AIOS-enquête 
uitgevoerd door De Jonge Specialist (DJS). Om de werktijden voor de 
AIOS beter in beeld te krijgen is met meerdere partijen overleg gepleegd 
zoals de AAV (Arts-Assistenten Vereniging), de OR (Ondernemingsraad) 
en P&O en wordt een pilot gestart. Ook is een vertrouwenspersoon voor 
opleidingszaken voor A(N)IOS beschikbaar, die twaalf AIOS in 2021 heeft 
ondersteund bij opleiding gerelateerde vragen, geschillen of conflicten.

Interprofessioneel opleiden
AIOS en specialisten van verschillende afdelingen hebben intensief 
samengewerkt in de zorg voor COVID-19-patiënten. Tegelijkertijd namen 
collega-specialisten van verschillende afdelingen taken waar voor hun 
collega’s die werkten in de COVID-19-zorg. Het belang van 
interprofessioneel samenwerken is hierdoor nog duidelijker 
geagendeerd. Er is in 2021 regulier overleg opgestart met de 
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huisartsopleiders en met de stageaanbieders in het Maastricht UMC+. 
Verder neemt de huisartsgeneeskunde regulier deel aan de 
ledenvergaderingen van de COC-M. 

5.8.3 Aansluiting overige projecten en aandachtspunten  

Academisch profiel
Het Maastricht UMC+ heeft binnen de opleidingsregio OOR ZON de 
verantwoordelijkheid om de academische component van de 
opleidingen vorm te geven. Ter ondersteuning voor de opleidingen is het 
document “Academisering opleidingen MUMC+” in 2020 verschenen. 
Academie Medische Vervolg Opleidingen (AMVO)/COC-M heeft in 2021 
een handreiking academisch profiel ontwikkeld en de best practices per 
opleiding geïnventariseerd. Alle opleidingen worden gevraagd zowel 
medisch inhoudelijk als overstijgend aandacht te besteden aan de 
academische component van de opleiding. Een invulling van deze 
academische taak is het doen van wetenschappelijk onderzoek naar 
opleiden. 

Onderzoek naar opleiden
In samenwerking met de Universiteit Maastricht wordt onderzoek 
gedaan naar het opleiden van AIOS met als doel de verbetering van het 
onderwijs en de opleiding. In 2021 heeft het onderzoek zich onder meer 
gericht op aspecten van doelmatigheid in de opleiding, de gevolgen van 
de COVID-19-crisis voor studenten, morele stress bij zorgprofessionals, 
creativiteit als algemene competentie in de zorg, professionele 
identiteitsontwikkeling van specialisten in opleiding, en professionaliteit 

in relatie tot sociale media gebruik. Ook is door leden van de AMVO/
COC-M door middel van een aantal workshops en presentaties 
bijgedragen aan presentaties tijdens het congres Modernisering 
Medische Vervolgopleidingen NVMO (Nederlandse Vereniging voor 
Medisch Onderwijs).

Opleidingskosten
In de loop van 2019 is de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) gestart met 
een vooronderzoek naar de kosten van de medische vervolgopleidingen. 
Het feitelijk kosten(voor)onderzoek heeft in de eerste helft van 2020 
plaats gevonden. Het (vervolg)onderzoek is onder de aandacht van de 
opleiders gebracht in de ledenvergadering van de COC-M. In de loop van 
2022 wordt het onderzoek verder uitgevoerd. 

Duurzame bedrijfsvoering
In relatie tot het landelijke instroomkader, de stabiele lage instroom, is er 
noodzaak tot taakdifferentiatie en innovatie op gebied van duurzame 
bedrijfsvoering. Hiertoe is een ANIOS+ variant door AMVO uitgewerkt, 
met 70% zorgtaken, 30% overige taken (bijv. onderzoek) en 100% 
diensten. Binnen het CAKZ (Centrum voor Acute en Kritieke Zorg) vindt 
een pilot hierover plaats met drie ANIOS+. Het concept krijgt navolging 
in het NFU-document ‘Opleiding continuüm’ dat een dergelijke variant 
de ‘Arts Trainee variant’ noemt, en naast onderzoek ook andere 
mogelijke profielen benoemt. De directeur AMVO heeft zitting in deze 
NFU-werkgroep.
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5.8.4 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 
Maastricht UMC+ is 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. Eind 2020 is de Maastricht Studie de tweede fase in 
gegaan voor een herhaalonderzoek onder 4.000 deelnemers met 
financiering van de Provincie Limburg. Doel van fase twee is om meer 
inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van diabetes en chronische 
ziektes en de ontwikkeling in de tijd te kunnen volgen. Ook moet 
duidelijker worden hoe snel en door welke factoren de gezondheid van 
mensen kan veranderen. In 2021 is voor de deelnemers (en andere 
geïnteresseerden) een online publiekssymposium georganiseerd. 

Kennis & Innovatie Agenda
Vanuit onze rol als ‘academische motor’ heeft het Maastricht UMC+ 
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 
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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 2021 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.

Brightlands
Sinds 2013 wordt intensief samengewerkt aan de verdere ontwikkeling 
en uitbouw 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. In 2021 
omvatte de Brightlands Maastricht Health Campus 120 bedrijven, ruim 
10.000 studenten en meer dan 10.000 arbeidsplaatsen. Er is nauwe 
samenwerking met de andere drie Brightlands campussen die de 
provincie rijk is: Brightlands Chemelot Campus (Geleen), Brithlands 
Smart Services Campus (Heerlen) en Brightlands Campus Greenport 
(Venlo).

5.9 Servicebedrijf Communicatie   
Communicatie stond ook in 2021 voor een groot deel in het teken van 
COVID-19. De communicatie-infrastructuur die in 2020 is opgebouwd, is 
verder benut en uitgebreid. Deelname aan het Zorgcontinuïteitsteam 
(ZCT) en het Operationeel ZCT en het inrichten van de bijbehorende 
communicatie legden een groot beslag op de tijd van het team van het 
Servicebedrijf Communicatie. Daarnaast vroeg de begeleiding van 
andere incidenten zoals het stroomstoring incident en het hoog water in 
juli de aandacht. Desondanks is een aantal grote projecten tot een goed 
einde gebracht en zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld op 
communicatiegebied. Een kort overzicht.
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Gezond Leven en Gezond Idee 
De strategie Gezond Leven is voor het Servicebedrijf Communicatie 
leidend voor al haar activiteiten. Het Servicebedrijf ondersteunt 
strategiesessies die de uitwerking van Gezond Leven in het umc verder 
brengen. Daarnaast is sinds enkele jaren het concept Gezond Idee een 
belangrijke pijler onder de communicatie. Het magazine Gezond Idee en 
de website zijn belangrijke kanalen om strategische thema’s voor het 
publiek toegankelijk te maken. In 2021 is dit concept een stap verder 
gebracht door het te koppelen aan onderzoek op het gebied van 
preventie en een gezonde leefstijl. In de zomer van 2021 is extra 
aandacht gevraagd voor de strategie door middel van activiteiten onder 
de noemer: ’Gezond Leven voor jou’ om medewerkers te stimuleren tot 
een gezonde stijl van leven en die hen fit en gezond houden in het werk. 
Naast de overkoepelende strategie Gezond Leven is het Servicebedrijf 
Communicatie betrokken bij de communicatievraagstukken in de vier 
strategische programma’s Onze Zorg van de Toekomst, Verbinden 
Onderzoek, Onderwijs en Zorg, Partner in Netwerken en 
Organisatieontwikkeling.

Nieuw intranet
In het voorjaar van 2021 is het nieuw en interactievere intranet 
gelanceerd en goed ontvangen. COVID-19 heeft het belang van een goed 
intranet nog extra onderstreept. Via een netwerk van interne 
intranetredacteuren en gebruikers wordt het verder doorontwikkeld.

Nieuwe website
In 2021 is de website www.mumc.nl verder ontwikkeld, kregen de 
aangesloten netwerksites van de verschillende centra voor 

patiëntenzorg en andere specialistische afdelingen een nieuwe ‘look and 
feel’ en werden functionaliteiten toegevoegd en verbeterd. De klus om 
alle patiënteninformatiebladen (ruim 1.000) om te zetten naar makkelijk 
digitaal toegankelijke internetpagina’s is in 2021 eveneens geklaard.

Arbeidsmarktcommunicatie
Samen met het Servicebedrijf Personeel en Organisatie ontwikkelde het 
Servicebedrijf Communicatie een succesvolle campagne om deelnemers 
te werven voor de opleiding Basis Acute Zorg, die nieuwe medewerkers 
voor onder andere de IC gaat opleveren. Deze campagne krijgt navolging 
voor andere moeilijk invulbare vacatures en vormt de basis voor een 
duurzame arbeidsmarktcommunicatie.

Storytelling en social media
Zowel rond COVID-19 als voor andere relevante onderwerpen werd 
telkens het persoonlijk perspectief gezocht. Dat resulteerde in een reeks 
verhalen van patiënten, bezoekers en zorgverleners die thema’s op een 
aantrekkelijke en herkenbare manier onder de aandacht brachten op 
social media (LinkedIn, Instagram, Facebook). Ook zijn voor het eerst 
podcasts ingezet. Het bereik via de social media is opnieuw toegenomen.

Communicatiemomenten in de patiëntenreis 
Parallel aan de ontwikkeling van zorgpaden heeft het Servicebedrijf 
Communicatie de communicatiemomenten in de patiëntenreis 
vastgelegd en geoptimaliseerd met behulp van animaties, illustraties en 
begrijpelijke tekst. In 2021 is hiervoor veel aandacht, onder andere in de 
ontwikkeling van Medimapp door het Zorginnovatielab. Ook is de 
kwaliteit van de afspraakbrieven en mails aanzienlijk verbeterd.
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Patiëntenservice 
In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor het fysiek heropenen van 
het patiëntenvoorlichtingscentrum dat tijdens de COVID-19-pandemie 
alleen via telefoon en mail bereikbaar was. Daarbij lopen we vooruit op 
een nieuw te bouwen service- en ontmoetingscentrum dat voorzien is in 
2024.

Pers en media 
Ook in 2021 is weer een groot aantal persvragen beantwoord, zijn 
persnieuwsbrieven verstuurd en gerichte pitches ondernomen naar 
toonaangevende pers en media die tot vele publicaties hebben geleid. 
Ook COVID-19 zorgde voor extra exposure en dat vroeg om begeleiding 
van bestuurders en experts bij hun media-optredens. Daarnaast heeft 
het Servicebedrijf Communicatie in 2021 met inzet van het eigen 
audiovisuele-team en eigen persvoorlichters twee grote 
persconferenties georganiseerd, begeleid en live uitgezonden via onze 
eigen website.

Accountwerk en organisatieontwikkeling 
Naast het corporate communicatiewerk zijn de communicatieadviseurs 
van het servicebedrijf actief in de verschillende centra voor 
patiëntenzorg. De ontwikkeling van deze centra brengt de nodige 
communicatievraagstukken met zich mee. Enkele voorbeelden: de 
vorming van het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center, de 
samenwerking binnen de Academische Alliantie met Radboudumc, de 
aanbesteding van het ZIS EPD en de organisatiewijzigingen bij MIT, 
positionering van de nieuwe centra Bewegen en Oogheelkunde, 

vernieuwing van de communicatie van het Vrouw Moeder en Kind 
Centrum en de concentratie van de websites van het Hersen + 
Zenuwcentrum.

Communicatie-advies voor de decentrale eenheden blijft een grote 
uitdaging voor het kleine team van het Servicebedrijf Communicatie. In 
het kader van de organisatieontwikkeling verkennen we samen met de 
Servicebedrijven P&O en Financiën de mogelijkheden voor dedicated 
detachering: decentrale ondersteuning door adviseurs op de 
verschillende vakgebieden met aansturing vanuit centrale kaders. In 
2022 wordt dit verder uitgewerkt.
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6.1 Zorgbrede Governancecode     
Goed bestuur en toezicht zijn voorwaarden voor het leveren van 
kwalitatief goede zorg. Het Maastricht UMC+ onderschrijft de 
Governancecode Zorg en heeft in 2021 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.

6.2 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. Binnen het traject van 
organisatieontwikkeling werkt het Maastricht UMC+ aan het ontwikkelen 
van een sterkere aanspreekcultuur om de juiste protocollen na te leven en 
de veiligheid voor patiënt, collega en samenleving veilig te stellen. Daarbij 
hoort ook het signaleren, bespreken en melden van grensoverschrijdend 
(seksueel) gedrag. 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 2021 heeft het Maastricht UMC+ geen meldingen in 
het kader van de klokkenluidersregeling gehad.

6.3 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:
• dr. Helen Mertens, voorzitter Raad van Bestuur 
• drs. Gabriël Zwart MAC, lid Raad van Bestuur
• prof. dr. Geraline Leusink, lid Raad van Bestuur 
In bijlage 8.1 vindt u de nevenfuncties van alle leden van de Raad van 
Bestuur in 2021.
 
6.4 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. Door de extreme wateroverlast is in 2021 een vergadering 
uitgevallen. In 2021 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
• prof. dr. Roger Dassen (voorzitter)
• Ton Goedmakers
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• ir. ing. Carla Moonen
• drs. Frank van Kasteren
• prof. dr. Anne Marie de Smet

In bijlage 8.2 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 2021 aan bod zijn gekomen, verwijzen 
wij u naar hoofdstuk 2 van dit jaardocument.

6.5 Organisatiestructuur
Per 1 januari 2020 heeft het Maastricht UMC+ een nieuwe organisatie-
structuur 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 Maastricht UMC+ 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, 
vierentwintig medische afdelingen, vijf expertise-eenheden,  
zeven servicebedrijven en de bestuursstaf (zie ook paragraaf 3.2).

6.6 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 twaalf 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.
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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 de centra voor patiëntenzorg en 
afdelingen om waar mogelijk eigen patiënten te betrekken. Naast 
kwaliteit en veiligheid hebben met name patiëntenparticipatie, samen 
beslissen en gezondheidsvaardigheden de aandacht. De Cliëntenraad richt 
zich daarbij op hoe de cliënt/patiënt door horen, informeren,  behandelen 
en bejegenen wordt meegenomen in zijn eigen ‘patient journey’ van huis 
tot thuis. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de 
Raad van Bestuur, de officiële gesprekspartner. 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

6  Bestuur en toezicht
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De coronapandemie heeft een grote wissel getrokken op de 
gezondheidszorg. We lijken inmiddels de grootste klappen te hebben 
gehad. De ziekenhuisopnamen vanwege COVID-19 rijzen niet meer de 
pan uit en dit creëert mogelijk de komende periode ruimte om 
achtergestelde zorg in te halen. Dankzij de inspanningen van al die 
duizenden collega’s doen we er alles aan om iedere dag de best 
mogelijke zorg te blijven leveren. Ongeacht de uitdagingen waar we voor 
worden gesteld. Dat maakt ons een organisatie waar Maastricht, 
Limburg en Nederland trots op mag zijn en op kan rekenen om ook de 
gezondheidsvraagstukken van de toekomst het hoofd te bieden. 

We hebben echter ook gezien dat het coronavirus onvoorspelbaar en 
grillig is. Niemand kan voorzien wat de toekomst nog in petto heeft. 
Komt er een variant die de vaccins ontduikt en opnieuw druk legt op de 
zorg? Of krijgen we weer te maken met een extreem besmettelijke 
variant die leidt tot torenhoge ziekteverzuimcijfers? De mogelijkheid 
bestaat en we zullen met dergelijke scenario’s rekening blijven houden. 
Als de situatie er om vraagt staan we weer klaar en pakken we onze 
regionale regierol als universitair medisch centrum. Met vertrouwen in 
kennis, kunde, creativiteit en expertise van onze professionals.

Natuurlijk moeten we voorbereid zijn op datgeen we nog niet kunnen 
voorzien, maar we kijken daarnaast naar andere ontwikkelingen om ons 
heen en anticiperen daarop. De plannen van de nieuwe regering vragen 
van ons ook die flexibiliteit en wendbaarheid. Er wordt verder gekoerst 
op passende zorg, de Juiste Zorg op de Juiste Plek en de implementatie 
van effectieve preventie-strategieën. Het zijn thema’s die ons passen en 
waar we onze kennis en expertise kunnen benutten om de 

gezondheidszorg duurzamer te maken. Er zijn verschillende voorbeelden 
waarin we bewezen hebben die rol te kunnen waarmaken. Denk 
bijvoorbeeld aan de netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht, de 
toepassing van zorg op afstand bij hartritmestoornissen of chronische 
darmziekten, de oprichting van het Beweeghuis, de doorontwikkeling 
van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger of de inzet van een 
leefstijlcoach voor oncologiepatiënten. 

Een ander thema waar we op moeten anticiperen is de verdergaande 
concentratie van (hoog-complexe) zorg. Die transitie levert kansen, maar 
ook risico’s op, waar we samen met de andere umc’s, ziekenhuizen, NZa, 
IGJ, zorgverzekeraars en overheid een antwoord op zullen moeten gaan 
formuleren. Onze ervaringen met de transitie van minder complexe zorg 
naar bijvoorbeeld de anderhalve lijn kunnen daarin waardevol blijken om 
ons eigen vizier op de academische zorg scherper te stellen. Gezien de 
ontwikkelingen zullen we als umc dan ook nóg meer de regierol op ons 
moeten nemen. We zoeken daarbij naar verdere strategische 
samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld de verdere versteviging van onze 
Academische Alliantie met het Radboudumc. 

Naast de beleidsmatige ontwikkelingen staan we voor een aantal grote 
infrastructurele ontwikkelingen die de nodige investeringen vragen. Op 
de eerste plaats staan we aan de vooravond van de introductie van een 
nieuwe Zorginformatiesysteem en Elektronisch Patiëntendossier (ZIS/
EPD). We verwachten volgend jaar met de implementatie daarvan te 
kunnen beginnen. Met deze vernieuwingsslag komen we tegemoet aan 
onze ambities binnen het strategisch programma Onze Zorg van de 
Toekomst. Het sluit ook naadloos aan op de transitie naar verdergaande 

7 Vooruitblik op 2022
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digitalisering in de zorg en meer data-gedreven werken, ook over de 
muren van onze organisatie heen. Daarnaast gaan we op het gebied van 
huisvestiging de nodige veranderingen doormaken en geven we invulling 
aan het Strategisch Vastgoedplan 2020-2040. Op korte termijn staat de 
grootschalige verbouwing van het 30 jaar oude hoofdgebouw op stapel 
met onder meer verbouwingen van de kliniek, polikliniek en laboratoria 
en de nieuwbouw van het zogenoemde gebouw T op de plek van het 
huidige Provisorium.

We willen klaar zijn voor de toekomst. Dat vraagt om investeringen. 
Onze gezonde financiële positie maakt dat gelukkig mogelijk. Zodat we 
een innovatief universitair medisch centrum kunnen blijven dat gebruik 
maakt van duurzame, waardevolle en bewezen medische technologie 
om de patiëntenzorg en de regionale gezondheid continu te verbeteren. 
Waar onderzoek wordt verricht conform de hoogste wetenschappelijke 
standaarden en waar we de zorgprofessionals en wetenschappers van 
morgen opleiden. Maar bovenal willen we natuurlijk een academisch 
ziekenhuis zijn met empathische collega’s die een luisterend oor hebben 
voor al onze patiënten. Een umc dat iedere dag beter wordt door meer 
kennis. 

Dr. Helen Mertens
Voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+

7  Vooruitblik op 2022
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8.1  Nevenfuncties Raad van Bestuur    

Nevenfuncties 2021 dr. H.J.M.M. Mertens, Voorzitter Raad van Bestuur 

Naam Nevenfuncties

Dr. H.J.M.M. Mertens Voorzitter 
Raad van Bestuur 
Maastricht UMC+ 

• 2007   Lid Bestuur Toon Hermans Huis, Sittard

Beroepsgebonden nevenfuncties/qualitate qua
• 2020  Lid Bestuur Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) 
• 2017  Voorzitter Regiegroep Citrien, NFU
• 2017  Voorzitter Stuurgroep ‘Doen of laten’ Citrien I en II
• 2017  Lid Alliantie Santé
• 2018  Lid Bestuur Stichting BOLS 
• 2020  Voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
• 2020  Lid Landelijk Netwerk Acute Zorg
• 2020  Voorzitter Bestuur Mebaz
• 2020  Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Beheer Uitkeringen azM
• 2020  Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Faciliteitengebouw azM
• 2018  Voorzitter Raad van Toezicht MUMC+ Herstelzorg/Clara Fey
• 2020  Voorzitter Raad van Commissarissen CIRO-Horn
• 2020  Lid Raad van Commissarissen Brightlands/Maastricht Health Campus
• 2020  Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Beter Samen
• 2020  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sint Annadal
• 2020  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Health Foundation Limburg

8  Bijlagen
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Nevenfuncties 2021 drs. G.H. Zwart MAC, lid Raad van Bestuur 

Naam Nevenfuncties

Drs. G.H. Zwart 
MAC

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

Beroepsgebonden nevenfuncties/qualitate qua:
• Lid Raad van Bestuur Beheer Uitkeringen azM
• Lid Raad van Bestuur Stichting Faciliteitengebouw azM
• Lid Raad van Bestuur Stichting Mebaz
• Lid Raad van Bestuur Stichting SLIM

8  Bijlagen

Nevenfuncties 2021 prof.dr. G.L. Leusink, lid Raad van Bestuur (per 01.02.2021)

Naam Nevenfuncties

Prof. dr. G.L.
Leusink

Lid Raad van Bestuur  
per 01.02.2021

• Lid Raad van Toezicht Kwadrantgroep, Drachten
• Voorzitter Raad van Toezicht De Zorggroep, Venlo
• Hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde 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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8.2  Nevenfuncties Raad van Toezicht 

Nevenfuncties 2021 prof.dr. R.J.M. Dassen, voorzitter Raad van Toezicht

8  Bijlagen

Naam Nevenfuncties

Prof. dr.
R.J.M. Dassen

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

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

Tweede 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 2021 T.A. Goedmakers, lid Raad van Toezicht

8  Bijlagen

Nevenfuncties 2021 drs. F.A.C.M. van Kasteren, lid Raad van Toezicht

Naam Nevenfuncties

T.A. Goedmakers • 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

• 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 2021 prof.dr. A.M.G.A. de Smet, lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties 2021 ir. ing. C.P.M. Moonen, lid Raad van Toezicht

Naam Nevenfuncties

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

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

Bestuursvoorzitter 
Koninklijke NLingenieurs

Tevens Lid Dagelijks 
Bestuur VNO-NCW

• Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal 
• Voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en 

Klimaat Benelux Parlement
• 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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8.3 Gelieerde stichtingen en deelnemingen Maastricht UMC+  

Aan het Maastricht UMC+ zijn ultimo 2021 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 in stand houden 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 2021 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+.
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• 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.

• 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 hightechbedrijf 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.
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8.4 Afkortingenlijst   

AIOS   Arts in opleiding tot specialist
AMVO Academie Medische Vervolgopleidingen 
BAZ  Basisopleiding Acute Zorg 
BBAZ   Beschikbaarheidsbijdrage Academische Zorg
CAKZ  Centrum voor Acute en Kritische Zorg
CIO  Chief Information Officer
CISO  Chief Information Security Officer
CMIO  Chief Medical Information Officer
CNIO  Chief Nursing Information Officer 
CSIO  Chief Science Information Officer
COC-M  Centrale Opleidingscommissie MUMC+ 
DJS   De Jonge Specialist
DOO  Discipline Overstijgend Onderwijs
DOT   DBC’s op weg naar Transparantie
EPA  Entrusted Professional Activity
EPD  Elektronisch Patiëntendossier 
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
NVZ  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
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
RIS/PACS Radiology information systems and picture archiving and 

communication systems
ROAZ   Regionaal Overleg Acute Zorg
RvB   Raad van Bestuur
RvT   Raad van Toezicht
SCB   Stafconventsbestuur
ZN  Zorgverzekeraars Nederland
ZIS  Ziekenhuis Informatiesysteem 
VAR   Verpleegkundige Adviesraad
Whw   Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
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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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