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VOORWOORD 
Het jaar 2020 was door de coronacrisis ook voor Ziekenhuis Amstelland een moeilijk jaar. Van heel 
dichtbij hebben wij gezien wat voor impact dit virus op onze patiënten had en dat heeft op onze 
medewerkers en medisch specialisten een diepe indruk achtergelaten. Daarnaast werd er ook een groot 
beroep op de stressbestendigheid, het uithoudingsvermogen en veerkracht van ons allen gedaan. Het 
ziekenhuis moest opnieuw ingericht worden en we werden geconfronteerd met strenge 
hygiënemaatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondertussen probeerden we met elkaar 
de zorg voor zoveel mogelijk patiënten op allerlei manieren te blijven bieden. Door beeldbellen, e-
consulten, zorg op afstand via apps zoals IBD Coach en de BeterDichtbij app bleven we in contact met 
onze patiënten voor wie de door ons geleverde zorg er ineens heel anders uitzag. Voor hen en voor onze 
medewerkers probeerden we een veilige omgeving te creëren waarin de maatregelen en ontwikkelingen 
elkaar snel opvolgden. 

We zijn bijzonder trots op de enorme inspanningen en grote saamhorigheid van onze medewerkers en 
medische specialisten die ondanks de uitdagingen en soms ook het persoonlijk leed dat zij zelf of in hun 
nabijheid ondervonden van het coronavirus hun uiterste hebben gedaan om op aangename wijze zorg 
dichtbij te blijven bieden. 

Ondanks de coronacrisis zijn we er gelukkig ook in geslaagd een aantal geplande activiteiten doorgang te 
laten vinden. De samenwerking met onze zorgpartners en in het bijzonder met het Amsterdam UMC 
resulteerde in meerdere succesvolle zorgherschikkingstrajecten waarin patiënten zorg ontvingen van 
Amsterdam UMC en  Ziekenhuis Amstelland samen. 

De goede samenwerking met Amsterdam UMC is ook de basis voor het Gateway project waarmee 
Ziekenhuis Amstelland eind 2021 over haar nieuwe elektronisch patiëntendossier zal gaan beschikken en 
die de traditie van samenwerking met het Amsterdam UMC verder bekrachtigt. 

Het belangrijkste voor Ziekenhuis Amstelland en haar medewerkers is dat wij toekomstbestendige zorg 
kunnen blijven bieden op een kwalitatief goede, veilige en vooral aangename en dichtbije wijze. Om dit te 
kunnen blijven doen is een financieel gezonde situatie van waaruit wij onze ambities kunnen waarmaken, 
erg belangrijk. 

De laatste jaren is door de vorige bestuurder, Esther Agterdenbos-van de Ree en het management heel 
hard gewerkt aan toekomstbestendige financiële afspraken en ondanks de uitdagingen van dit jaar 
kunnen we dankzij de grote inzet van alle medewerkers en medisch specialisten toch dit jaar met een 
positief resultaat afsluiten. We zullen strak op de ingezette koers moeten blijven sturen om ook in de 
komende jaren de benodigde resultaten te halen. Daarbij zal een goede balans moeten worden gevonden 
tussen het bieden van de zorg aan patiënten met COVID en de zorg die we alle patiënten willen bieden. 

In de korte tijd dat wij als nieuw bestuur hebben kunnen kennismaken met Ziekenhuis Amstelland en haar 
medewerkers hebben wij gemerkt dat hier soms in betrekkelijke stilte ongelofelijk veel werk is verzet en 
zijn wij er nu al trots op dat we deel uit kunnen maken van deze prachtige organisatie waar met liefde en 
zorg gewerkt wordt aan aangename zorg dichtbij. Daar willen wij de medewerkers en medisch 
specialisten dan ook erg voor bedanken! 

Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland 
Sophia de Rooij en Paul Rotering  



4 

 

 

HOOFDSTUK 1  
VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
INLEIDING  
Met dit verslag beogen we inzicht te geven in 
de wijze waarop de Raad van Toezicht 
uitvoering heeft gegeven aan zijn 
toezichthoudende taak in Ziekenhuis 
Amstelland. 
 
In de afgelopen jaren is onder aansturing van 
de Raad van Bestuur en met betrokkenheid 
van het strategisch overleg en het 
management team, alle overige medewerkers 
en medisch specialisten alsmede de externe 
stakeholders zoals huisartsen, 
zorgverzekeraars en banken een basis gelegd 
voor een gezonde toekomst van Ziekenhuis 
Amstelland. De Raad van Toezicht volgt de 
ontwikkelingen nauwgezet en beoordeelt in 
hoeverre die conform het ingezette beleid zijn 
en of de afspraken die met de diverse 
stakeholders gemaakt zijn ook waar gemaakt 
worden.  
 
 
NORMEN VAN GOED BESTUUR 
Ziekenhuis Amstelland past de principes uit de 
Governancecode Zorg uit 2017 toe. Als het 
gaat om de samenstelling van de Raad van 
Toezicht variëren de deskundigheidsgebieden 
van de leden. Er is een algemeen profiel voor 
een lid van de Raad van Toezicht vastgelegd, 
met gewenste specifieke aandachtsgebieden 
zoals financiën, organisatie van zorg, 
marketing & communicatie, medisch en 
juridisch. Bezoldiging van de leden van de 
Raad van Toezicht geschiedt conform de WNT 
en op basis van de richtlijn van de 
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders 
in de zorg. Het aantal commissariaten van de 
leden van de Raad van Toezicht is 
overeenkomstig de daarvoor geldende regels.  
 

 
TOEZICHT EN INFORMATIEVOORZIENING – 
OVERLEGSTRUCTUUR 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in 
het Reglement Raad van Toezicht, met het 
informatieprotocol als integraal onderdeel 
daarvan, dit alles in overeenstemming met de 
vigerende Governancecode Zorg 2017. De 
Raad van Bestuur verschaft de Raad van 
Toezicht tijdig de voor een adequaat 
functioneren benodigde informatie. In de 
regel zal dit geschieden als voorbereiding op, 
dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad 
van Toezicht. Indien daartoe aanleiding is 
voorziet de Raad van Bestuur de Raad van 
Toezicht tussentijds van relevante informatie.   
 
De Raad van Toezicht heeft in 2020 zes maal 
in aanwezigheid van de Raad van Bestuur een 
reguliere vergadering gehad. Daarnaast zijn er 
vijf extra vergaderingen geweest, met name in 
verband met de vaststelling van een nieuw 
strategisch beleidsplan 2021-2025. 
Een vast onderdeel van de reguliere 
vergaderingen is de schriftelijke 
voortgangsrapportage van de Raad van 
Bestuur.  
 
De Raad van Toezicht hecht aan een goede 
dialoog met de medezeggenschapsorganen.  
De Raad van Toezicht is in 2020 tweemaal 
aanwezig geweest in een overlegvergadering 
van de Raad van Bestuur met de 
Ondernemingsraad. Ook heeft de jaarlijkse 
bijeenkomst met het bestuur van het MSB 
plaats gevonden De Verpleegkundige Advies 
Raad [VAR] is aanwezig geweest in een 
vergadering van de commissie Kwaliteit & 
Veiligheid. 
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EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN 
TOEZICHT – RAAD VAN BESTUUR 
Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn 
functioneren zonder de aanwezigheid van de 
Raad van Bestuur. De jaarlijkse 
evaluatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden 
op 15 september 2020. Iedere drie jaar wordt 
deze evaluatie begeleid door externe 
deskundigen. De leden van de Raad van 
Toezicht hebben in 2020 individueel diverse 
scholingen gevolgd, een overzicht hiervan is 
gepubliceerd op de website van de NVTZ. 

SAMENSTELLING EN AANDACHTSGEBIEDEN 
De Raad van Toezicht is in overeenstemming 
met de statuten van de stichting 
samengesteld uit leden met algemeen 
bestuurlijke kwaliteiten. De Raad van Toezicht 
bestaat uit 6 leden. De leden worden 
benoemd voor een periode van vier jaar. Zij 
zijn herbenoembaar, maar kunnen niet langer 
dan acht aaneengesloten jaren zitting hebben. 
Er is rekening gehouden met een spreiding 
van deskundigheid, diversiteit, leeftijd, 
achtergrond en regio. In de statuten is 
gewaarborgd dat leden van de Raad van 
Toezicht onafhankelijk van  Ziekenhuis 
Amstelland functioneren. 
 
In 2020 is er een aantal wijzigingen in de 
samenstelling van de Raad van Toezicht 
geweest.  
Per 14 februari 2020 zijn mevrouw drs. A. 
Hekscher en per 1 april 2020 de heer dr. H.P. 
Verschuur gestart als leden van de Raad van 
Toezicht.  
De heer drs. A.P. Mosmans heeft per 13 
december 2020 afscheid genomen omdat zijn 
tweede termijn eindigde. Hij was voorzitter 
van de Raad van Toezicht en is opgevolgd door 
de heer drs. P.J. Steman RA die tot dat 
moment vicevoorzitter was. De heer mr. R. 
Tarlavski  is per die datum vicevoorzitter 
geworden.  De procedure voor het werven van 
een nieuw lid is in juni 2020 gestart en heeft 
geleid tot de benoeming van de heer drs. P. 
Littooij als lid van de Raad van Toezicht per 1 
januari 2021.  
 
Ten aanzien van de Wet Bestuur en Toezicht 
heeft de Raad geconstateerd dat voldaan 
wordt aan de in deze wet gestelde eisen. In 

deze wet is het aantal toezichtfuncties dat 
bestuurders en toezichthouders vervullen 
gemaximeerd. De streefcijfers man/vrouw 
verhouding gelden momenteel nog niet voor 
stichtingen maar stellen dat maximaal 70% 
van een toezichthoudend orgaan uit één sekse 
bestaat. De verhouding vrouw/man binnen de 
Raad van Toezicht van Ziekenhuis Amstelland 
bedraagt eind 2020 33,3%/66,6%. Bij de 
werving en selectie van nieuwe leden van de 
Raad van Toezicht zal deze verhouding in 
ogenschouw worden genomen. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2020 
goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 
2019, de implementatie van het nieuwe EPD 
en de inrichting van de bijbehorende 
werkplek, het strategisch beleidsplan 2021-
2025, het besluit tot liquidatie van 
AmstelClinic B.V. en AmstelClinic 
Dermatologie B.V. en de begroting 2021. 
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de 
reglementen van de Raad en de commissies 
herzien, is een statutenwijziging doorgevoerd 
om daarmee te voldoen aan de vigerende 
wet- en regelgeving, is een profielschets voor 
de Raad van Toezicht opgesteld en heeft de 
werving van een nieuw lid op basis daarvan 
plaatsgevonden. Risicomanagement is een 
onderwerp dat meermaals per jaar op de 
agenda staat van de Raad van Toezicht. Voorts 
heeft de Raad van Toezicht in 2020 het 
besturingsmodel en profiel voor een 
tweehoofdige Raad van Bestuur vastgesteld 
en heeft werving en selectie van de nieuwe 
leden van de Raad van Bestuur 
plaatsgevonden.  
 
ORGANISATIE-ONTWIKKELING 
De Raad van Toezicht volgt de 
organisatieontwikkeling intensief en is 
hierover door de Raad van Bestuur steeds 
uitvoerig geïnformeerd aan de hand van 
voortgangsrapportages. 
 
AUDITCOMMISSIE FINANCIËN  
De Auditcommissie Financiën kwam in 2020 
zes maal bij elkaar. Bij de vergaderingen van 
de Auditcommissie Financiën is naast de Raad 
van Bestuur ook de Manager Financiën, 
Control en Informatievoorziening aanwezig, 
alsmede in voorkomende gevallen de externe 
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accountant. De Auditcommissie is ingesteld 
om de belangrijkste onderwerpen rond 
financiën voor de Raad van Toezicht voor te 
bereiden en te adviseren over exploitatie, 
financiering en solvabiliteit. De onderwerpen 
die werden besproken betroffen de 
continuïteit van het ziekenhuis,  
kaderbrief/begroting 2021, het opstellen van 
de jaarverslaggeving en de controle daarvan, 
de continuering van de controlerend 
accountant, de managementletter, de 
liquiditeitsprognoses, het fraudebeleid en het 
investeringsbeleid.  
 
COMMISSIE KWALITEIT EN VEILIGHEID 
De Commissie Kwaliteit en Veiligheid kwam in 
2020 vier maal bij elkaar. Bij de vergaderingen 
van de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid 
is naast de Raad van Bestuur ook de Manager 
Kwaliteit en Veiligheid en de 
portefeuillehouder Kwaliteit en Veiligheid van 
het MSB-bestuur aanwezig. 
Door en via de Commissie Kwaliteit en 
Veiligheid is de Raad van Toezicht door de 
bestuurder op de hoogte gehouden van de 
verbetermaatregelen naar aanleiding van 
meldingen incidenten (VIM), klachten en de 
calamiteitenonderzoeken. Andere 
onderwerpen waren de voortgang n.a.v. 
(onverwachte) bezoeken van IGJ, Qualicor Q-
mentum, en de prestatie-indicatoren.   
 
REMUNERATIECOMMISSIE 
De remuneratiecommissie adviseert onder 
andere over het werkgeverschap en de 
honorering van de Raad van Bestuur. De 
remuneratiecommissie heeft in maart 2020 

met de Raad van Bestuur gesproken om haar 
functioneren te evalueren.   
 
WERVING- EN SELECTIECOMMISSIE 
De werving en selectiecommissie houdt zich 
onder andere bezig met het opstellen van 
wervingscriteria en selectieprocedures inzake 
leden van de Raad van Bestuur en de Raad van 
Toezicht. In 2020 zijn er drie procedures 
geweest voor werving van leden van de Raad 
van Toezicht en twee procedures voor werving 
van leden van de Raad van Bestuur. 
 
TOT BESLUIT 
2020 is een bewogen jaar geweest voor alle 
Nederlanders, voor de gezondheidszorg in het 
algemeen en natuurlijk ook voor Ziekenhuis 
Amstelland. De coronacrisis heeft een 
ongelofelijk beroep gedaan op de 
professionaliteit en inzet van alle 
zorgprofessionals en andere medewerkers van 
ons ziekenhuis. En terwijl die buitengewone 
én gewone zorg georganiseerd en geleverd 
werden zijn belangrijke besluiten en 
processen die bepalend zijn voor de toekomst 
van Ziekenhuis Amstelland niet stilgevallen. 
De Raad van Toezicht wil hier dan ook haar 
oprechte en welgemeende dankbaarheid 
uitspreken voor hetgeen onder aansturing van 
de Raad van Bestuur en met betrokkenheid 
van het strategisch overleg en management 
team, alle overige medewerkers en medisch 
specialisten alsmede de externe stakeholders 
zoals huisartsen, zorgverzekeraars en banken 
tot stand is gebracht.  
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Samenstelling Raad van Toezicht Ziekenhuis Amstelland 2020 

NAAM AANDACHTSGEBIED HOOFD- EN NEVENFUNCTIES 
Mosmans, drs. A.P. RM (1966) 

(tot 13 december 2020) 

Voorzitter Raad van Toezicht 
•          Directeur strategie/partner ARA Groep te 
Rotterdam 
•          Algemeen directeur/eigenaar Andy Mosmans 
& Company te Blaricum 
•          Co-founder/owner Institute for Branding & 
Business Development (IBBD) te Baarn 
•          Register marketeer NIMA te Amsterdam 
•          Lid van de Speakers Academy te Rotterdam 
•          Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners te 
Rotterdam 
•          Global Advisory Board Member Get in the 
Ring Foundation te Rotterdam 
•          Voorzitter Brand Board A’DAM Toren te 
Amsterdam 

Steman, drs. P.J. RA MBA (1965) 

  

Vicevoorzitter Raad van Toezicht 
(tot 13 december 2020) 

Voorzitter Raad van Toezicht 
(vanaf 13 december 2020) 

•          Voormalig partner-aandeelhouder en lid 
Bestuursraad Mazars Accountants en Adviseurs  
•          Leerkracht Jong Leren 

Hekscher, mw. drs. A. (1979) 

(vanaf 14 februari 2020) 

Lid Raad van Toezicht • Financieel Directeur Blink C.V. (per 1 
november 2020) 

• Director Structured Lending ING Bank 
N.V.  (tot 1 november 2020) 

• Lid bestuur Stichting Collectieve Israel Actie 
• Penningmeester Stichting EduWiser 

Verschuur, dr. H.P. (1961) 

(vanaf 1 april 2020) 

Lid Raad van Toezicht 
• KNO-arts / hoofd-hals oncoloog 

Haaglanden  Medisch Centrum 

• Lid Raad van Toezicht Viva! Zorggroep 

• Lid adviescommissie SKMS  
Verstappen, mw. drs. M.I. (1955) 

  

Lid Raad van Toezicht 
•          Directeur Achmea Foundation te Zeist 
•          Voorzitter Raad van Commissarissen 
Parnassia Groep 
•          Lid Raad van Toezicht Isala Ziekenhuis 
•          Lid adviesraad Fair Medicine 
•          Voorzitter van de auditcie Bestuur ZonMW 

Tarlavski, mr. R. (1965) Lid Raad van Toezicht 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht 
(vanaf 13 december 2020) 

•          Advocaat en partner, CMS  
•          Voorzitter van de Bezwarencommissie 
Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland  
•          Lid Raad van Toezicht Nederlands Filmfonds 
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Overzicht presentie vergaderingen1, benoemingsperiode en portefeuilleverdeling 2020 

NAAM 

  

AANTAL 
VERGADERINGEN 

EERSTE BENOEMING EINDE ZITTINGSTERMIJN 

(na eventuele 
herbenoeming) 

AANDACHTSGEBIEDEN 

Mosmans, drs. A.P. RM (1966) 12/12 13-12-2012 13-12-2020 
•          Voorzitter RvT 
(tot 13 december 2020) 
•          Voorzitter 
Remuneratiecommissie 
(tot 13 december 2020) 

Steman, drs. P.J. RA MBA 
(1965) 

  

18/18 23-03-2015 23-03-2023 
•          Voorzitter RvT 
(vanaf 13 december 
2020) 
•          Vicevoorzitter 
RvT (tot 13 december 
2020) 
•          Voorzitter 
Auditcommissie 
Financiën (tot 13 
december 2020) 
•          Voorzitter 
remuneratiecommissie 
(vanaf 13 december 
2020) 
•          Lid 
remuneratiecommissie 
(tot 13 december 2020) 

Hekscher, mw. A. (1979) 

  

15/15 14-02-2020 14-02-2024 
•          Voordracht 
Vereniging CIZ 
•          Lid 
Auditcommissie (vanaf 
14 februari 2020) 

Verschuur, dr. H.P. (1961) 13/13 01-04-2020 01-04-2024 
•          Lid Commissie 
Kwaliteit en Veiligheid 
(vanaf 1 april 2020) 

Verstappen, mw. drs. M.I. 
(1955) 

  

16/16 23-03-2015 23-03-2023 • Voordracht 
Cliëntenraad 

• Voorzitter 
Commissie 
Kwaliteit en 
Veiligheid 

• Voorzitter 
Werving en 
selectiecommissie 

• Lid 
Auditcommissie 
(tot 14 februari 
2020) 

• Lid Bestuur 
Fonds ZHA/CIZ 

Tarlavski, mr. R. (1965) 10/10 14-03-2016 14-03-2024 
•          Voordracht 
Vereniging CIZ 
•          Vicevoorzitter 
RvT (vanaf 13 
december 2020) 
•          Voorzitter 
Auditcommissie (vanaf 
13 december 2020) 
•          Lid werving en 
selectiecommissie 

 
1 De aantallen betreffen alle vergaderingen, inclusief de commissievergaderingen 
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HOOFDSTUK 2 
PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 
 
2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 
 

NAAM VERSLAGLEGGENDE RECHTSPERSOON ZIEKENHUIS AMSTELLAND 
Rechtsvorm  
Adres  
Postcode  
Plaats  
Telefoonnummer  
Identificatienummer NZa  
Nummer KvK  
E-mailadres  
Internetpagina 

Stichting 
Laan van de Helende Meesters 8 
1186 AM 
Amstelveen 
020 – 755 7000 
Categorie 10, ziekenhuizen; nr. 1300 
41197638 
info@ziekenhuisamstelland.nl 
www.ziekenhuisamstelland.nl 

 
2.2 STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 
 
DOELSTELLING  
Ziekenhuis Amstelland stelt zich ten doel om 
in samenwerking met huisartsen en andere 
zorgverleners patiënten in haar werkgebied en 
patiënten met een Joodse identiteit, ongeacht 
hun vestigingsplaats, goede en betaalbare 
medische en verpleegkundige zorg te leveren 
in een aangename omgeving. Daartoe 
exploiteert Ziekenhuis Amstelland een 
ziekenhuis met klinische -, poliklinische - en 
diagnostische faciliteiten. Waar nodig worden 
noodzakelijke diensten aangeboden door of 
via samenwerkingspartners. 
 
JURIDISCH 
Ziekenhuis Amstelland is een algemeen 
ziekenhuis dat juridisch is vormgegeven in een 
stichting. De statutaire zetel van het 
ziekenhuis is gevestigd in Amstelveen. Het 
ziekenhuis beschikt over een toelating als 
Instelling voor Medisch-Specialistische Zorg 
type 2 (IMSZ-type 2) volgens de bepalingen in 
de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). 
Tevens beschikt het ziekenhuis over een 
contract voor het leveren van ‘tijdelijk 
ziekenhuisverblijf’ (verkeerde bed) in het 
kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). 
 
In het verslagjaar golden er geen 
vergunningen op grond van artikel 2 en 8 
WBMV (Wet Bijzondere Medische 
Verrichtingen). Dit betekent dat in Ziekenhuis 
Amstelland geen bijzondere medische 

verrichtingen plaatsvinden die een specifieke 
vergunning vragen. 
 
KERNACTIVITEITEN EN WERKGEBIED 
Ziekenhuis Amstelland is een algemeen 
ziekenhuis voor de regio Amstelland en heeft 
een bovenregionale functie voor de Joodse 
bevolkingsgroep in Nederland. Ziekenhuis 
Amstelland levert medisch specialistische 
zorg, die in de basisverzekering verankerd is, 
en beschikt over een Spoedeisende Hulp en 
een Intensive Care. 
 
DEELNEMINGEN 
In 2020 is er sprake van deelnemingen in 
AmstelClinic BV en Nicolaes Tulp Apotheek 
B.V. 
 
AmstelClinic B.V.  
Via AmstelClinic B.V. participeert het 
ziekenhuis, samen met de dermatologen in 
AmstelClinic Dermatologie B.V.  
Hier wordt onverzekerde dermatologische 
zorg aangeboden. In 2020 is besloten deze 
B.V.’s te liquideren. 
 
Nicolaes Tulp apotheek B.V. 
In 2017 is Nicolaes Tulp Apotheek B.V. 
opgericht om binnen het ziekenhuis een 
politheek te kunnen inrichten. Doel van deze 
politheek is patiënten in staat te stellen na 
hun bezoek aan een specialist of na ontslag uit 
de kliniek hun medicatie, voorzien van de 
juiste uitleg, direct op te kunnen halen. 

__________________________________________________________________________________ 
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ORGANOGRAM 
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HOOFDSTUK 3 
GOVERNANCE EN BESTUUR 
 
3.1 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 
 
WERKWIJZE 
Ziekenhuis Amstelland kent als 
bestuursorganen een Raad van Bestuur en een 
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet 
toe op het besturen door de Raad van 
Bestuur. De Raad van Bestuur van het 

ziekenhuis is belast met het besturen en 
vertegenwoordigen van de stichting en met de 
algehele leiding van de organisatie. De Raad 
van Bestuur werkt volgens een reglement. De 
reglementen van zowel Raad van Bestuur en 
Raad van Toezicht zijn in 2017 herzien op basis 
van de nieuwe Governancecode Zorg 2017 en 
worden jaarlijks gereviseerd en waar nodig 
aangepast.

__________________________________________________________________________________ 
 
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 
 

NAAM HOOFDFUNCTIE NEVENFUNCTIES 

drs. E. Agterdenbos-
van de Ree (1972) 

Voorzitter Raad van Bestuur  
 

Geen 

 
BEZOLDIGING 
De Raad van Bestuur wordt bezoldigd volgens 
de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) 
zorg en jeugdhulp. 
 
BESTURING 
De afstemming en samenwerking met het 
MSB vindt plaats in het gecombineerde 
management team/ strategisch overleg, 
bestaande uit de Raad van Bestuur van het 
ziekenhuis, het bestuur van het MSB en de 
leden van het management team. 
 
Het management team/strategisch overleg is 
onder voorzitterschap van de statutair 
bestuurder verantwoordelijk voor de going 
concern en de belangrijkste ontwikkelings-
projecten. Het management team/strategisch 
overleg komt tweewekelijks bijeen. 
 
Het strategisch overleg wordt ondersteund 
door de bestuurssecretaris die met de 
voorzitter overzicht houdt over de beheer- en 
veranderagenda. 
De hoofdprincipes van de besturing zijn 
gebaseerd op oriëntatie op de patiënt, 
betrokkenheid van de medisch specialist bij 
het ziekenhuisproces en -management, 
integrale decentrale management-
verantwoordelijkheid en een platte 
organisatiestructuur. Er wordt gebruik 

gemaakt van de planning- & controlcyclus als 
besturingsinstrument. Die planning- & control 
cyclus voorziet in het geven van financiële en 
niet-financiële kaders, gevolgd door een 
begroting en jaarplan voor het komende jaar 
waarin naast financiële ook niet-financiële 
doelstellingen en projecten zijn opgenomen. 
 
MEDEZEGGENSCHAP 
De Raad van Bestuur heeft elke zes weken een 
formele overlegvergadering met de 
Ondernemingsraad over organisatiebrede 
ontwikkelingen en lopende advies- en 
instemmingsaanvragen. Elke maand vindt een 
informeel overleg plaats met de Cliëntenraad 
en vier keer per jaar een formele 
overlegvergadering. De Ondernemingsraad en 
de Cliëntenraad brengen ieder een eigen 
jaarverslag uit. 
 
Conform de samenwerkingsovereenkomst 
met het Medisch Specialistisch Bedrijf wordt 
eveneens over de in de overeenkomst 
opgenomen onderwerpen advies gevraagd 
door de Raad van Bestuur. Met het bestuur 
MSB vindt tweewekelijks overleg plaats. De 
bestuursleden van het MSB participeren in het 
management team/strategisch overleg. 
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OVERLEG BELANGHEBBENDEN 
Op basis van de visie van de huisartsen op de 
samenwerking met het ziekenhuis is een 
kwartiermakersgroep ingericht, samen met 
het MSB. Deze overlegt vier keer per jaar met 
elkaar over voor beide partijen belangrijke 
onderwerpen.  
Met de Vereniging Centraal Israëlietische 
Ziekenverpleging is regelmatig constructief 
overleg over de Joodse identiteit en de 
veranderingen binnen het ziekenhuis.  
Met de zorgverzekeraars, Waarborgfonds voor 
de Zorgsector en bank vindt op constructieve 
wijze periodiek overleg plaats. 
 
3.2 KOERS: TOP IN BASISZORG 
 
In 2016 heeft Ziekenhuis Amstelland haar 
strategische koers opnieuw uitgezet. De vraag 
van de patiënt en de huisarts in de regio zijn 
destijds als uitgangspunt genomen. Binnen de 
regio bestaat een hechte samenwerkings-
relatie met de eerste lijn en staat de vraag van 
de patiënt centraal.  
 
Het ziekenhuis heeft al lang geleden de keuze 
gemaakt om een aantal weinig voorkomende 
diagnoses en bepaalde hooggespecialiseerde 
activiteiten niet op te starten of over te 
dragen aan de derdelijns centra. Daarmee 
positioneert Ziekenhuis Amstelland zich als 
een algemeen regionaal ziekenhuis dat zich 
richt op tweedelijns zorg. De legitimering van 
zijn bestaan ontleent het ziekenhuis aan het 
vermogen om aan patiënten, op verwijzing 
van huisartsen, op kwalitatief sterk niveau 
diagnostiek en tweedelijns behandeling te 
bieden. Maar ook om patiënten goed en 
gericht te adviseren waar mogelijk meer 
complexe behandeling het best kan 
plaatsvinden. Het ziekenhuis ontleent zijn 
kracht aan de directe betrekking tussen 
huisarts en hoofdbehandelaar in een compact 
en toegankelijk ziekenhuis. 
 
Ziekenhuis Amstelland richt zich op de 
voortzetting en uitbouw van de hechte 
samenwerking met de eerstelijn over de volle 
breedte met een solide ingerichte organisatie. 
Voor wat betreft de medisch specialistische 
samenwerking blijft het ziekenhuis zich richten 
op samenwerking met Amsterdam UMC. 

 
Om deze koers te realiseren was in 2016 het 
Uitvoeringsplan ‘Top in basiszorg 2016-2020’ 
gemaakt. Inmiddels koerst Ziekenhuis 
Amstelland met het scenario  ‘Zelfstandig 
verder’ op verdere productiegroei en 
samenwerking met Amsterdam UMC onder 
meer door de introductie van diverse 
zorgherschikkingstrajecten.  
 
In oktober 2020 is het nieuwe strategisch 
beleidsplan 2021-2025 vastgesteld en 
vervolgens goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht. Communicatie intern en extern over 
het strategisch beleidsplan vindt in het eerste 
kwartaal van 2021 plaats.  
 
In 2020 heeft Ziekenhuis Amstelland het 
besluit genomen om naast zorg ook op ICT 
gebied een intensieve samenwerking aan te 
gaan met Amsterdam UMC om hun EPD (EPIC) 
te kunnen gebruiken vanaf eind 2021 en 
eveneens vanaf juli 2022 de werkplek bij 
Amsterdam UMC af te nemen. Dit is een 
belangrijk strategisch besluit dat nodig is 
geweest om invulling te kunnen geven aan de 
digitalisering zoals beschreven in het nieuwe 
strategisch beleidsplan 2021-2025. 
 
3.3 RISICOPARAGRAAF 
 
Risico’s worden door Ziekenhuis Amstelland 
ingedeeld in strategische, tactische en 
operationele risico’s. Daarnaast loopt 
Ziekenhuis Amstelland financiële risico’s. De 
risicobereidheid van Ziekenhuis Amstelland is 
laag. Voor zover risico’s verzekerd kunnen 
worden, verzekert Ziekenhuis Amstelland deze 
met behoud van een beperkt eigen risico. Dit 
betreft met name operationele risico’s. Ook 
zijn maatregelen getroffen om de gevolgen 
van deze operationele risico’s zo veel mogelijk 
te beperken. Sinds 2015 worden risico’s en 
beheersmaatregelen per kwartaal besproken 
in het Management Team/Strategisch 
Overleg. Er wordt per kwartaal aandacht 
besteed aan de meest actuele risico’s (top 10) 
en deze worden ook besproken met de Raad 
van Toezicht. 
 
In de afgelopen jaren zijn enkele verkennende 
studies gedaan inzake de huisvesting van het 
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ziekenhuis. Het Lange Termijn 
HuisvestingsPlan (LTHP) kan hierdoor in het 
tweede kwartaal van 2021 opgeleverd 
worden. Op basis hiervan kan een planning 
voor de benodigde investeringen op het 
gebied van vastgoed en techniek voor de 
periode 2022-2026 gemaakt worden en zal  
hiervoor de benodigde financiering gezocht 
gaan worden.  
Ziekenhuis Amstelland heeft in 2020 samen 
met de zorgverzekeraars gewerkt aan 
gezamenlijke uitgangspunten voor individuele 
contractering met de zorgverzekeraars na 
2021. Deze uitgangspunten worden in het 
eerste kwartaal van 2021 vastgelegd in een 
overeenkomst.  
Voor het jaar 2021 is met deze partijen een 
Verlengingsovereenkomst voor het jaar 2021 
overeengekomen van de overeenkomst die in 
2018 gesloten is om Ziekenhuis Amstelland de 
ruimte te geven om weer financieel gezond te 
kunnen worden en blijven.  
 
STRATEGISCHE RISICO’S 
Ziekenhuis Amstelland ziet een viertal 
strategische risico’s: marktontwikkelingen, 
arbeidsmarkt, vastgoed en ICT-systeem. De 
strategie van Ziekenhuis Amstelland is gericht 
op groei, kostenbeheersing en 
werkkapitaalmanagement. Bij alle risico’s 
wordt de impact op imago, patiënten en 
financiën meegewogen. 
 
De strategie en koers van Ziekenhuis 
Amstelland voorzien in groei  tot en met 2025. 
De groeiruimte voor medisch-specialistische 
zorg is landelijk beperkt door het 
hoofdlijnenakkoord. Toch kan Ziekenhuis 
Amstelland zijn groeiambitie realiseren. In de 
eerste plaats door nieuwe contractafspraken 
met zorgverzekeraars. In de tweede plaats 
werkt Ziekenhuis Amstelland in het kader van 
Juiste Zorg op de Juiste Plek aan 
zorgherschikking met partners in de regio. 
Hierbij speelt met name de samenwerking 
met Amsterdam UMC een belangrijke rol. 
Tussen Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam 
UMC zijn, met ondersteuning van de 
zorgverzekeraars, afspraken gemaakt voor het 
overhevelen van tweedelijns zorg van het 
Amsterdam UMC naar Ziekenhuis Amstelland. 

Ziekenhuis Amstelland profileert zich in de 
markt als een ziekenhuis dat snel en 
toegankelijk is, een goede behandeling en 
goede service levert en waar de patiënt én zijn 
verwijzer direct bij de medisch specialist 
terecht kunnen. Dit maakt het ziekenhuis een 
aantrekkelijke partner voor verwijzers en 
andere zorgverleners in de regio. Tevens 
vormt Ziekenhuis Amstelland hiermee een 
alternatief voor ZBC’s. 
Hoewel de groeibeperkingen die voortkomen 
uit het hoofdlijnenakkoord een risico vormen 
voor de groeistrategie van Ziekenhuis 
Amstelland, is het  gezien de positie van het 
ziekenhuis wel degelijk mogelijk deze strategie 
te realiseren. 
 
Groei is voor Ziekenhuis Amstelland nodig om 
schaalvoordelen te behalen en te kunnen 
blijven voldoen aan diverse kwaliteits- en 
governance eisen. Bovendien dient deze groei 
aan het resultaat bij te dragen zodat 
voldoende reserves opgebouwd worden. Deze 
hogere reserves zijn weer nodig om een 
succesvolle financieringsaanvraag te doen ter 
behoud en ontwikkeling van Ziekenhuis 
Amstelland.  
 
Om het risico op tegenvallende groei door 
imagoschade zoveel mogelijk te beheersen 
hanteert Ziekenhuis Amstelland een 
kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem 
om incidenten, die het imago van het 
ziekenhuis kunnen beschadigen, te 
voorkomen. Daarnaast is er periodiek overleg 
met zorgverzekeraars over ontwikkelingen in 
productie.  
 
Om productie en productiegroei te kunnen 
realiseren is voldoende en goed 
gekwalificeerd personeel nodig. Vooral in de 
(gespecialiseerde) verpleegkundige beroepen. 
Op het gebied van de gespecialiseerde 
verpleegkundigen is regionaal (en nationaal) 
sprake van toenemende krapte. Deze krapte 
leidt aan de ene kant tot het risico dat de 
patiënten geweigerd worden, wat negatief 
uitpakt voor de omzet. Aan de andere kant 
leidt dit tot het risico dat personele kosten, 
mede door noodzakelijke inhuur, stijgen. 
Ziekenhuis Amstelland heeft de volgende 
maatregelen genomen om dit risico te 
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beheersen: het vergroten van de 
opleidingscapaciteit voor verpleegkundig 
personeel, de inzet van personeel dat opgeleid 
wordt tot verpleegkundige en het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden aan personeel 
om hen te binden. Daarnaast is in december 
2019 een arbeidsmarktcampagne gestart die 
in 2020 doorgelopen heeft om latent 
werkzoekenden te interesseren voor een baan 
bij Ziekenhuis Amstelland. De resultaten 
daarvan worden in het eerste kwartaal van 
2021 geëvalueerd.  
 
Ziekenhuis Amstelland maakt samen met vier 
andere ziekenhuizen, verenigd in de 
Vereniging van sap Gebruikende Ziekenhuizen 
(VsapGZ), gebruik van SAP en Cerner voor ZIS 
en EPD/EVD. De kosten van aanpassing en 
ontwikkeling van het ICT-systeem worden 
gedragen door de vijf ziekenhuizen 
gezamenlijk. In 2020 hebben naast Ziekenhuis 
Amstelland nog twee andere ziekenhuizen het 
besluit genomen om afscheid te nemen van 
hun huidige EPD (SAP) gezien de onzekere 
doorontwikkeling van hun producten in relatie 
tot de specifieke Nederlandse situatie. Om 
deze reden en in combinatie met de kosten 
voor het systeem die hoger worden als er 
minder gebruikers zijn, maakt dat Ziekenhuis 
Amstelland in de zomer van 2020 besloten 
heeft om een samenwerkingsovereenkomst 
aan te gaan met Amsterdam UMC voor het 
werken in hun EPIC-inrichting en het afnemen 
van de werkplek bij Amsterdam UMC. Extra 
voordeel van deze samenwerking is het 
eenvoudiger kunnen uitwisselen van data 
(uiteraard met toestemming van de patiënt) 
en wordt het mogelijk met een up-to-date 
systeem beter invulling te kunnen geven aan 
de digitale strategie.  
 
Ten einde te kunnen blijven voldoen aan 
kwaliteitseisen en de toegestane groei te 
accommoderen is een grootschalige 
aanpassing van het vastgoed nodig. Deze 
investering zorgt er ook voor dat het 
ziekenhuis zelfstandig zich verder kan blijven 
doorontwikkelen. 
 
 
 
 

TACTISCHE RISICO’S 
Tactisch gezien loopt Ziekenhuis Amstelland 
vooral risico op gebied van ICT en op 
kostenbeheersing. 
ICT is inmiddels een cruciaal, met het primaire 
proces vervlochten, instrument geworden. 
Daarmee is het voor de uitvoering van de 
processen een “license to operate”. Op 
operationeel niveau zijn maatregelen 
genomen om de continuïteit van de systemen 
te waarborgen. Daaronder vallen back up 
faciliteiten, fall back scenario’s, firewalls, 
penetratietesten, EDP-audits en regulier 
onderhoud op systemen. Tactisch gezien 
worden de volgende risico’s geïdentificeerd: 
het risico dat ICT-systemen onvoldoende 
ondersteunend werken, dat deze systemen 
niet tijdig aangepast worden aan 
veranderende wet- en regelgeving en een 
achterblijven aan veranderende 
werkprocessen. Ziekenhuis Amstelland blijft 
werken aan aanpassingen van de ICT-
systemen om deze aan te passen aan 
veranderingen in werkprocessen en zet zich in 
om het risico op geen beschikbaarheid te 
beperken. Met het implementeren van het 
ERP medio 2021 en van EPIC-EPD eind 2021 en 
het gebruik van de nieuwe werkplek wordt 
een grote verbeterslag gemaakt.   
 
Het tweede tactische risico is dat, als 
uitvloeisel van de strategische koers, de 
kosten onvoldoende beheerst worden. Dit 
risico wordt beheerst door maandrapportages 
ten behoeve van alle budgethouders en 
kwartaalgesprekken tussen de teammanagers 
en de (afdelings)managers en tussen de 
managers en Raad van Bestuur. In de 
kwartaalgesprekken worden ook productie, 
opleiding, ziekteverzuim, medewerker-
tevredenheid, inzet van personeel niet in 
loondienst [PNIL] en kwaliteit aan de orde 
gesteld en de voortgang van de jaarplannen 
besproken. Om de risico’s te beheersen 
worden met managers stringente afspraken 
gemaakt over kostenbudgetten en 
kostenbesparingen die gemonitord worden 
met behulp van een dashboard. Afwijkingen 
tussen budget en realisatie worden kort 
cyclisch besproken met verantwoordelijke 
managers.   
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OPERATIONELE RISICO’S 
Operationele risico’s, die belangrijke gevolgen 
kunnen hebben voor continuïteit, kwaliteit en  
veiligheid, loopt de organisatie bij de 
dagelijkse uitvoering van processen en bij de 
inzet van personeel en hulpmiddelen. 
Opleiding van personeel, preventief 
onderhoud van apparatuur, brandpreventie 
en snelle branddetectie, periodieke inspectie 
van apparatuur, tracer audits, fall back 
scenario’s en back up-mogelijkheden zijn 
maatregelen die ingezet worden om dergelijke 
risico’s te beheersen. Grote risico’s, zoals 
brand en medische aansprakelijkheid, zijn 
voor zover mogelijk verzekerd met een voor 
Ziekenhuis Amstelland draagbaar eigen risico. 
Inmiddels is ook een Cyber-verzekering 
afgesloten. 
 
FINANCIELE RISICO’S 
Een sluitende exploitatie en positieve 
cashflow zijn van groot belang. Voor de korte 
en langere termijn dient een positief 
exploitatieresultaat te zorgen voor 
vermogensversterking. In 2020 is de cashflow 
voldoende gebleken. Het resultaat is in 
verband met COVID 19 niet op het begrote 
niveau gekomen.  
 
Om omzet te kunnen realiseren zijn adequate 
registratie, facturatie en administratie 
belangrijk. De administratie en de daaruit 
voortvloeiende managementinformatie is van 
groot belang om te kunnen beheersen en 
sturen. In 2017 is de controlesystematiek 
uitgebreid en is een aanvang gemaakt met het 
inrichten van geautomatiseerde controles 
zodat het risico op onjuist en te laat 
factureren wordt beperkt. De voortgang van 
de administratie en de management-
informatie staan frequent op de agenda van 
Raad van Toezicht, Management 
Team/Strategisch Overleg zodat tijdig 
bijgestuurd kan worden als er afwijkingen zijn 
tussen planning en realisatie. 
  
Belangrijke randvoorwaarde voor het 
zelfstandig voortbestaan van Ziekenhuis 
Amstelland is het bereiken van een positieve 
exploitatie 2020 en latere jaren, noodzakelijk  
om eind 2022 aan de structurele 
solvabiliteitseisen te voldoen. Nadat duidelijk 

werd dat het resultaat 2017 leidde tot verdere 
vermogensachteruitgang, zijn in oktober 2018 
met stakeholders belangrijke afspraken 
gemaakt die vastgelegd zijn in de 
Overeenkomst Toekomst Ziekenhuis 
Amstelland. Door deze afspraken is het risico 
op problemen ten aanzien van zelfstandigheid 
beperkt. Hiervoor en voor de financiële 
analyse over 2020 en de vooruitzichten voor 
2020 en verder verwijzen wij naar hoofdstuk 
4.  
 
Ziekenhuis Amstelland is voor haar liquiditeit 
afhankelijk van bancaire leningen en bancair 
krediet die beschikbaar blijven indien wordt 
voldaan aan de met de Rabobank afgesproken 
ratio’s. Deze ratio’s worden per kwartaal 
gerapporteerd aan en besproken in de Raad 
van Toezicht. Met de Rabobank zijn eind 2018 
op basis van de meerjarenplannen nieuwe 
bancaire ratio’s overeengekomen (zie 
hoofdstuk 4). 
 
Het financiële resultaat over 2020 is vanwege 
COVID-19 niet conform de 
meerjarenbegroting. Vanwege de 
Continuïteits Bijdrage (CB)-regeling is het 
resultaat weliswaar positief, maar valt het 
resultaat wel lager uit dan begroot.  
Het plan om in de periode 2018-2020 weer 
financieel gezond te worden is in 2018 en 
2019 gerealiseerd, maar door COVID-19 
ontstaat er een vertraging waardoor 2021 
nodig is om onder dezelfde condities als in 
2018 en 2019 te kunnen werken. Met de 
verlenging van de voor de periode 2018-2020 
met de stakeholders gesloten Overeenkomst 
Toekomst Ziekenhuis Amstelland voor het jaar 
2021 ligt hier een goede basis voor. 
 
In het eerste kwartaal van 2021 zitten we nog 
midden in de 2e golf van de COVID-19 
pandemie. Afhankelijk van de duur van de 
coronacrisis zal in 2021 mogelijk een 
vergelijkbare achterstand als in 2020 ontstaan 
in de reguliere patiëntenzorg. Op het moment 
dat het virus landelijk onder controle is, is een 
inschatting te maken van de daadwerkelijke 
achterstand en de wijze waarop deze kan 
worden ingelopen. Op dit moment is nog geen 
reële inschatting te maken van de extra kosten 
en het effect op de opbrengsten. Wel hebben 
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de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen ook 
voor 2021 een compensatieregeling 
afgesproken.  Het is nog onduidelijk hoe deze 
voor Ziekenhuis Amstelland zal uitwerken. 

 
FINANCIELE INSTRUMENTEN 
In het kader van de reguliere 
bedrijfsuitoefening maakt Ziekenhuis 
Amstelland gebruik van financiële 
instrumenten. Het beleid inzake financiële 
instrumenten is vastgelegd in een treasury 
statuut. Voor informatie over de financiële 
instrumenten wordt verwezen naar de 
jaarrekening.  
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HOOFDSTUK 4 
FINANCIEN 
 
4.1  FINANCIEEL RESULTAAT 2020 
 
Ziekenhuis Amstelland heeft in 2020 voor het 
derde opeenvolgende jaar een positief 
financieel resultaat geboekt. Het financiële 
resultaat bedraagt €1,2 miljoen. Dit resultaat is 
bereikt in een jaar waarin COVID-19 een grote 
impact had op de ziekenhuiszorg. De 
bijzondere situatie in 2020 heeft ertoe geleid 
dat het resultaat lager is dan voorzien was in 
het meerjarenplan van Ziekenhuis Amstelland. 
Dit meerjarenplan is opgesteld in 2018 en is 
gebaseerd op overeenkomsten tussen 
Ziekenhuis Amstelland en belangrijke 
samenwerkingspartners zoals de 
zorgverzekeraars,  Amsterdam UMC, de 
Rabobank en het Medisch Specialistisch Bedrijf. 
Deze overeenkomsten hebben onder meer als 
doel de zelfstandige toekomst van Ziekenhuis 
Amstelland te bestendigen (scenario 
“Zelfstandig verder”) door de financiële positie 
van Ziekenhuis Amstelland te verbeteren. 
De totale opbrengsten zijn in 2020 met € 9,4 
miljoen toegenomen in vergelijking met 2019. 
Deze omzetgroei is  vooral het gevolg van de 
continuïteitsbijdrage (CB-regeling 2020). Deze 
CB-regeling is een overeenkomst tussen 
ziekenhuizen (NVZ) en zorgverzekeraars (ZN), 
volgens welke de zorgverzekeraars een 
bijdrage leveren aan de stijgende 
ziekenhuiskosten die het gevolg zijn van 
COVID-19.  
De personele kosten, inclusief de kosten van 
personeel niet in loondienst (PNIL), stijgen met 
€ 10,7 miljoen ofwel 20,6%. Een deel daarvan 
komt door een stijging van de personele 
formatie met 5,4%. Daarnaast zorgt de in 2019 
afgesloten cao-ziekenhuizen voor een toename 
van de lonen in 2020 met circa 5%. De 
resterende stijging wordt veroorzaakt door een 
toename van de PNIL-kosten.  
De kosten van het inhuren van PNIL waren 
nodig om niet alleen arbeidsmarktkrapte op te 
vangen maar ook de consequenties van COVID 
het hoofd te bieden. Voortdurend werden 
afwegingen gemaakt of de inzet van PNIL 
opwoog tegen de productie-uitbreiding en de 
daarbij behorende omzet die gegenereerd kon 

worden of om te helpen de COVID-patiënten in 
de regio op te vangen.  
Ook was er sprake van een stijging in de 
overige kosten. Deze kosten hangen met name 
samen met de meerkosten COVID. De 
honorariumkosten voor medisch specialisten 
houden gelijke tred met de omzetontwikkeling. 
De dochtermaatschappijen Nicolaes Tulp 
Apotheek BV en AmstelClinic BV hebben circa € 
91.000 bijgedragen aan het resultaat. 
 
4.2  FINANCIELE POSITIE EIND 2020 
 
Het eigen vermogen is door de positieve 
resultaten van 2020 doorgestegen tot € 14,4 
miljoen. De vaste activa zijn toegenomen 
doordat de afschrijvingen in 2020 lager waren 
dan de investeringen. De debiteuren en 
vorderingen namen verder af door adequaat 
debiteurenbeheer en extra bevoorschotting 
door zorgverzekeraars. De liquide middelen 
namen door het resultaat, de relatief geringe 
investeringen en de beperkte aflossing op de 
langlopende schulden verder toe van € 7 
miljoen naar € 16 miljoen aan het einde van 
2020.  
De voorzieningen kenden geen noemens-
waardige mutaties. 
De kortlopende schulden stegen ten gevolge 
van een sterke stijging van de post crediteuren 
en een stijging van de transitoria in verband 
met aangegane verplichtingen waar nog geen 
factuur voor ontvangen was per ultimo  
jaareinde. 
Ziekenhuis Amstelland heeft met de Rabobank 
afspraken gemaakt over de te behalen 
financiële resultaten in de vorm van financiële 
ratio’s. Ziekenhuis Amstelland voldoet per 
ultimo 2020 aan de solvabilteitsratio en de 
debt service coverage ratio (DSCR), maar niet 
aan de vereiste EBITDA. Van de Rabobank is 
een zgn. waiver ontvangen voor het niet 
voldoen aan de EBITDA-afspraken.  
 
4.3  TOEKOMST ZIEKENHUIS AMSTELLAND 
 
Door het verlies over 2017 voldeed Stichting 
Ziekenhuis Amstelland ultimo 2017 niet aan de 
ratio’s en de eisen die door de Rabobank 
gesteld werden aan de financiële positie en 
was er sprake van grote onzekerheid over het 
voortbestaan van de stichting.  
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De ontstane situatie heeft in 2017 en 2018 
geleid tot intensief overleg met de Rabobank, 
de zorgverzekeraars en het Medisch 
Specialistisch Bedrijf. Ten behoeve van dit 
overleg heeft de Raad van Bestuur het scenario 
‘Zelfstandig verder’ ontwikkeld dat ziet op de 
jaren 2018 tot en met 2021. Het overleg en het 
scenario ‘Zelfstandig verder’ hebben geleid tot 
de ‘Overeenkomst Toekomst Ziekenhuis 
Amstelland’ met een looptijd van 2018 tot en 
met 2020 met Rabobank, de zorgverzekeraars 
en het Medisch Specialistisch Bedrijf. De 
Rabobank heeft zich verbonden om op basis 
van het scenario ‘Zelfstandig verder’ nieuwe 
niveaus voor de ratio’s vast te stellen voor de 
jaren 2018-2020 en de bestaande 
kredietfaciliteiten voort te zetten. Deze 
kredietfaciliteiten worden geflexibiliseerd op 
basis van de bij het scenario ‘Zelfstandig 
verder’ horende liquiditeitsprognose die 
periodiek bijgesteld wordt.  
De zorgverzekeraars hebben zich verbonden 
om de benodigde groei uit het scenario 
‘Zelfstandig verder’ te faciliteren en zich in te 
spannen om tweedelijns zorg te verschuiven 
naar Ziekenhuis Amstelland. Hiertoe zijn de 
zorgverzekeraars in overleg getreden met de 
regionale huisartsen en met zorgaanbieders in 
de regio over “de juiste zorg op de juiste plek”. 
In 2018 werd er ook een samenwerkings-
overeenkomst gesloten tussen Ziekenhuis 
Amstelland, Amsterdam UMC en de 
zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren 
Kruis om tweedelijnszorg in de regio’s 
Amstelland en Amsterdam doelmatig te 
organiseren. 
Door de overeenkomsten met stakeholders en 
de reeds getroffen maatregelen kan Ziekenhuis 
Amstelland zijn bedrijfsactiviteiten voortzetten. 
Kernissues zijn de realisatie van de benodigde 
volumegroei, het aantrekken van het 
benodigde personeel in dienst om zo de inhuur 
van personeel te beperken.  
In 2019 heeft met de stakeholders een 
evaluatie plaats gevonden van het scenario 
‘Zelfstandig verder’. Op basis van deze 
evaluatie hebben de stakeholders besloten dat 
zij het scenario ‘Zelfstandig verder’ blijven 
steunen. In 2020 is overeengekomen de 
Overeenkomst Toekomst Ziekenhuis 
Amstelland met een jaar te verlengen tot en 
met 2021 en te werken aan het ’Scenario 

Zelfstandig Verder 2.0’ en het formuleren van 
gemeenschappelijke uitgangspunten voor de 
afspraken voor de periode na 2021. 
Omdat het resultaat over 2020 positief is, de 
zorgherschikking verder tot ontwikkeling komt 
en Ziekenhuis Amstelland de gewenste 
omzetgroei laat zien, voorziet Ziekenhuis 
Amstelland dat het zijn financiële positie in de 
komende jaren voldoende kan versterken om 
een solide basis te vormen voor de toekomst.  
 
4.4  VERWACHTING 2021 EN VERDER 
 
Er is een begroting 2021 opgesteld die een 
resultaat van € 3,3 miljoen voorziet. In deze 
begroting is nog niet volledig rekening 
gehouden met de aanhoudende gevolgen van 
COVID-19, enerzijds omdat het verloop van de 
pandemie ten tijde van het opstellen van de 
begroting onduidelijk was, ten tweede omdat 
de financiële afspraken tussen ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars toen nog niet bekend waren. 
Op peildatum april 2021 lijkt COVID-19, 
ondanks de landelijke financiële afspraken 
tussen ziekenhuizen en verzekeraars, opnieuw 
een drukkend effect te hebben op het 
financiële resultaat en op de mate waarin 
Ziekenhuis Amstelland kan voldoen aan de 
ratio’s die zijn overeengekomen met de 
Rabobank 
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is 
rekening gehouden met een meer dan 
evenredige stijging van de kosten van inhuur 
van (tijdelijk) personeel. Voor onvoorziene 
uitgaven is € 1,0 miljoen uitgetrokken.  
Tevens voorziet de begroting voor 2021 in 
diverse initiatieven om de organisatie van 
Ziekenhuis Amstelland verder te versterken. Zo 
worden in 2021 zowel een nieuw ERP- als een 
nieuw EPD-systeem ingevoerd.  
Voor de jaren na 2021 houdt het scenario 
‘Zelfstandig verder 2.0’ rekening met 
omzetgroei, een daarmee samenhangende 
groei van de variabele kosten en reguliere 
inflatie in omzet en kosten. De 
investeringsagenda voorziet in jaarlijkse 
investeringen van minimaal €5 miljoen.  
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4.5  IMPACT CORONA-VIRUS (COVID-19)  
 
Inleiding   
In december 2019 kwamen vanuit China 
berichten over een besmettelijk virus. Dit virus 
(COVID -19) zorgde begin 2020 voor veel 
patiënten en slachtoffers in China en in 
februari 2020 waren er de eerste patiënten en 
slachtoffers in Nederland. Begin maart 2020 
nam de regering een aantal drastische 
maatregelen, waaronder het nagenoeg 
stilleggen van het openbare leven in geheel 
Nederland. De ziekenhuizen en UMC’s stonden 
voor de taak om samen met ketenpartners in 
ROAZ-verband een grote groep corona-
patiënten de noodzakelijke acute en intensieve 
zorg te verlenen. Gezien de grote 
besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot 
drastische hygiëne,- en veiligheidsmaatregelen. 
Door de grote toeloop van corona-patiënten, 
de vereiste veiligheidsmaatregelen en de 
noodzakelijke inzet van IC-bedden, hebben 
ziekenhuizen en UMC’s moeten besluiten een 
groot deel van de reguliere zorg, onderzoek en 
onderwijs niet uit te voeren, dan wel uit te 
stellen. Als gevolg van de 
overheidsmaatregelen (intelligente lock-down 
en social distancing) worden ziekenhuizen en 
UMC’s geconfronteerd met omzetderving door 
vraaguitval en terughoudendheid bij patiënten 
om een beroep te doen op de ziekenhuiszorg.   
In dit stadium zijn de gevolgen voor de 
continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van 
ziekenhuizen en UMC’s, en voor de 
exploitatieresultaten beperkt. Ziekenhuizen en 
UMC’s blijven het beleid en het advies van de 
diverse nationale instellingen volgen en blijven 
tegelijkertijd hun uiterste best doen 
activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te 
zetten, zonder daarbij de gezondheid van de 
medewerkers in gevaar te brengen. Daardoor 
is sprake van extra investeringen en kosten 
voor het beschikbaar maken van 
ziekenhuiscapaciteit en aanschaf van 
apparatuur en beschermingsmiddelen voor het 
verplegen van Corona- en overige patiënten in 
sterk aangepaste omstandigheden. 
Zorgverzekeraars Nederland heeft na overleg 
met veldpartijen in brieven van 17 maart 2020 
en 21 april 2020 continuïteitsgaranties 
geboden voor de basiszorginfrastructuur 
waartoe o.a. de ziekenhuizen en UMC’s 

behoren. Met additionele bevoorschotting 
door de zorgverzekeraars tot contractwaarde 
en met additionele bekostiging van de 
meerkosten van de corona-uitbraak wordt de 
continuïteit van ziekenhuizen en UMC’s 
gegarandeerd.   
Ondanks de onzekerheden als gevolg van de 
Covid-19 uitbraak kunnen ziekenhuizen en 
UMC’s gebruik maken van de 
steunmaatregelen die door Zorgverzekeraars 
Nederland worden aangeboden. Naast deze 
specifieke toezeggingen door zorgverzekeraars 
kan aanspraak worden gemaakt op landelijke 
regelingen, waaronder NOW en uitstel van 
betaling van fiscale heffingen. Op basis van de 
meest actuele inzichten op het moment van 
vaststellen van deze jaarrekening kunnen de 
financiële gevolgen van Covid-19 worden 
opgevangen binnen de kredietlimiet. Voor wat 
betreft de overeengekomen ratio’s 2021 met 
de banken is sprake van onzekerheid die onder 
meer samenhangt met het nog niet bekend zijn 
van de exacte uitwerking van de financiële 
compensatie door zorgverzekeraars.  
 
Impact op organisatie  
Vanaf medio maart 2020 heeft Ziekenhuis 
Amstelland een aantal maatregelen genomen 
om de effecten van het COVID-19 virus te 
bewaken en te voorkomen, zoals het vormen 
van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen 
voor onze patiënten en medewerkers. De 
opvang van een zeer grote groep patiënten 
heeft de hoogste prioriteit. Er is zoveel 
mogelijk capaciteit ingezet om COVID-
patiënten te behandelen. Daarbij is waar 
mogelijk IC capaciteit opgeschaald. Tevens is er 
afgeschaald op onder andere de electieve en 
niet-spoedeisende zorg, onderzoek en 
onderwijs. Op artsen en verpleegkundigen is 
een beroep gedaan om zoveel mogelijk extra 
uren te werken. Medewerkers in niet kritische 
functies zijn verzocht zoveel mogelijk thuis te 
werken.   
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Voorziene ontwikkelingen 
Afhankelijk van de duur van deze crisis zal een 
grotere achterstand ontstaan in de reguliere 
patiëntenzorg. Maar ook in onderzoek en 
onderwijs. Op het moment dat het virus 
landelijk onder controle is, is een inschatting te 
maken van de totale achterstand en de wijze 
waarop dit kan worden ingelopen.   
 
Risico’s en onzekerheden 
Tot het moment dat de crisis onder controle is, 
is het niet duidelijk wat het uiteindelijke beslag 
op de organisatie zal zijn. Op dit moment zijn 
er nog veel onzekerheden.  Tijdens deze crisis 
werken veel medewerkers op de toppen van 
hun kunnen. Nog niet duidelijk is wat het 
eventuele effect daarvan kan zijn. 
 
Genomen en voorziene maatregelen   
Ziekenhuis Amstelland  leeft de maatregelen 
van de minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport zo goed mogelijk na. Met andere 
ziekenhuizen en UMC’s is veelvuldig 
afstemming over verdeling van patiënten en 
beschikbaarheid medische apparatuur en 
medisch hulpmiddelen.   
 
Impact op activiteiten 
Door de hoge mate van urgentie voor corona- 
patiënten en de strenge veiligheidseisen is de 
reguliere productie vanaf begin maart 2020 
aanzienlijk gedaald. Ook andere activiteiten, 
zoals onderzoeksprojecten en opleidingen zijn 
aanzienlijk gereduceerd dan wel stopgezet.   
 
Steun van zorgverzekeraars en overheden   
Op landelijk niveau zijn de koepels (NFU, NVZ 
en ZN) met elkaar overeen gekomen passende 
financiële maatregelen te nemen. Dit betreft 
o.a. aanvullende bevoorschotting tot 100% 
passend bij de omvang van contractueel 
overeengekomen omzet, maar ook hoe om te 
gaan met meer- en minder kosten (zowel 
personeel, materiaal als geneesmiddelen) en 
meer- en minder omzet. De zorgverzekeraars 
hebben aan de ziekenhuizen en UMC’s, bij brief 
d.d. 17 maart 2020 respectievelijk 21 april 
2020, laten weten hen te ondersteunen, 
waarbij de beschikbaarheid en continuïteit van 
zorg op langere termijn zo goed mogelijk 
geborgd kan worden. Ook de minister van VWS 
heeft in zijn brief d.d. 15 april 2020 aan de 

Tweede Kamer laten weten dat de overheid de 
zorgsector in staat wil blijven stellen om te 
doen wat nodig is om voor de lange termijn de 
continuïteit van zorg en ondersteuning te 
borgen.  
 
4.6  CONTINUÏTEITSVERONDERSTELLING  
 
Zoals vermeld in de continuïteitsparagraaf in 
de grondslagen van de jaarrekening is de 
continuïteit van Stichting Ziekenhuis 
Amstelland afhankelijk van de positieve 
uitwerking van de verbetermaatregelen die 
geraakt worden door de onzekerheden 
gerelateerd aan Covid-19 en de 
bereidwilligheid van de Rabobank om de 
faciliteit te continueren ingeval de 
bankconvenanten niet behaald worden. Deze 
omstandigheden duiden op het bestaan van 
een onzekerheid van materieel belang die 
gerede twijfel kan doen ontstaan over het 
vermogen van de Stichting Ziekenhuis 
Amstelland om haar continuïteit te handhaven.   
Hoewel er inherente onzekerheid bestaat met 
betrekking tot het welslagen van de 
verbetermaatregelen en de mogelijke 
financiële impact van Covid-19 wil de Raad van 
Bestuur tot uitdrukking brengen dat zij er alle 
vertrouwen in heeft dat zij aan haar 
verplichtingen kan blijven voldoen door het 
effectueren van de bijstuurmogelijkheden, in 
gesprek blijven met haar belangrijkste 
stakeholders en het eventueel aanspraak 
maken op een passende bijdrage vanuit de 
continuïteitsbijdrage. 
Op basis van voorstaande concludeert de Raad 
van Bestuur dat het hanteren van de 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
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HOOFDSTUK 5 
NIEUWSOVERZICHT 2020 

 
JANUARI 
Rookvrij Ziekenhuis Amstelland 
Vanaf 1 januari 2020 wordt Ziekenhuis 
Amstelland rookvrij en is er ook in en om het 
gebouw aandacht besteed aan de landelijke 
campagne. De Rookcabines zijn verwijderd en er 
mag niet meer gerookt worden op het 
ziekenhuisterrein. Medewerkers en patiënten die 
roken is de mogelijkheid geboden een 
groepstraining te volgen om hen bij hun 
stoppoging te ondersteunen.  
 

 
 
Samenwerking Ziekenhuis Amstelland en 
Amsterdam UMC op het gebied van neurologie 
Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC gaan 
nauw samenwerken op het gebied van 
neurologie. Patiënten met een CVA [beroerte] die 
neurologische zorg nodig hebben, maar niet in 
een academisch ziekenhuis behandeld hoeven te 
worden, worden na evaluatie op de 
spoedeisende hulp van Amsterdam UMC 
overgeplaatst naar Ziekenhuis Amstelland. 
Daardoor is de doorstroom van patiënten in 
Amsterdam UMC beter en krijgen CVA-patiënten 
direct zorg op een plek die beter past bij hun 
zorgbehoefte. 
 
Deelname aan de rubriek De wachtkamer van het 
Parool 

Regelmatig werken medisch specialisten van 
Ziekenhuis Amstelland mee aan de 
gezondheidsrubriek De Wachtkamer van het 
Parool. In deze rubriek worden “kleine kwalen” 
besproken en de behandeling ervan. In januari is 
het de beurt aan onze uroloog Annelies 
Vellekoop die vertelt over het onderwerp 
plasbuisvernauwing. 
 
FEBRUARI 
Nieuw lid Raad van Toezicht Aviva Hekscher-
Hartog 
Aviva Hekscher-Hartog treedt toe als nieuw lid 
van de Raad van Toezicht van ons ziekenhuis. Dit 
gebeurde  op voordracht van de Vereniging 
Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (CIZ). 
Haar benoeming betreft tevens het lidmaatschap 
van de auditcommissie financiën van de Raad van 
Toezicht. Mevrouw Hekscher-Hartog heeft een 
bancaire achtergrond, oa ING bank. 
 
MAART 
Coronavirus 
Op onze nieuwspagina verschijnen vanaf 4 maart 
berichten over de situatie rondom het 
coronavirus en voorzorgsmaatregelen voor 
patiënten en medewerkers. De nieuwsberichten 
worden omgezet naar een blog op het moment 
dat de eerste besmetting met het coronavirus 
wordt vastgesteld bij een patiënt die opgenomen 
was. Het blog wordt op 4 mei afgesloten wanneer 
stap voor stap de uitgestelde zorg weer wordt 
hervat. Het Crisisteam van Ziekenhuis Amstelland 
blijft echter via intranet en social media berichten 
delen met de organisatie over alle nieuwe 
ontwikkelingen op gebied van COVID-19 die 
patiënten, medewerkers en organisatie aangaan. 
 

 
 
APRIL  
Nieuw lid Raad van Toezicht Hendrik Verschuur 
Per 1 april treedt Hendrik Verschuur toe als 
nieuw lid Raad van Toezicht  van Ziekenhuis 



22 

 

Amstelland en vanuit zijn expertise is hij tevens 
lid van de commissie kwaliteit en veiligheid. De 
heer Verschuur is werkzaam als KNO-arts/hoofd-
hals chirurg en opleider in het Haaglanden 
Medisch Centrum.  
 
Attenties voor alle inzet 
We krijgen als Ziekenhuis Amstelland voor alle 
inzet tijdens de coronacrisis veel attenties  
aangeboden zoals bloemen, maaltijden en 
brieven voor onze medewerkers en medisch 
specialisten. Deze attenties waarderen onze 
medewerkers en medisch specialisten enorm. 
 

 
 
Bezoek van de burgemeester van Amstelveen 
Ook krijgt Ziekenhuis Amstelland bezoek van de 
burgemeester van Amstelveen . De heer Tjapko 
Poppens kwomt met zijn bezoek alle collega’s 
een hart onder de riem steken. Na een korte 
rondleiding gaat de burgemeester met 
verschillende medewerkers in gesprek. Zij 
vertellen over wat voor impact het coronavirus 
heeft op hun dagelijks werk en persoonlijke 
leven.  
 

 
 
Interview themanummer “Onze helden” 
AmstelveenZ 
Verpleegkundigen van Ziekenhuis Amstelland  
worden geïnterviewd voor het themanummer 
van AmstelveenZ Magazine "Onze helden". Het 
interview gaat over hoe zij de coronacrisis 
beleven op de cohortafdeling. Ze vertellen over 
hoe er in korte tijd immens veel is geregeld om 
ons ziekenhuis corona-proof te maken. Ook delen 
ze hun ervaring over hoe het is om 3 uur lang in 
een isolatiepak te werken. Ze kunnen 
bijvoorbeeld geen arm slaan om de schouders 
van patiënten die het moeilijk hebben,  maar 
hebben andere inventieve manieren gevonden 
om de patiënt toch te kunnen troosten of op 
zijn/haar gemak te stellen.  
 
MEI 
Dag van de Verpleging  
De Dag van de Verpleging  is door ons uiteraard 
ook in 2020 gevierd. Vooral om ook stil te staan 
bij een periode waarin iedereen zich enorm heeft 
ingezet. Alle collega’s werden verrast met een 
kleine attentie met daarin een koffie-of-thee-to-
go-mok en werden bedankt voor hun bijzondere 
inzet in de afgelopen weken. Daarnaast heeft de 
VAR (Verpleegkundige adviesraad) ook dit jaar de 
Gouden Tulp uitgereikt. Dit is een onderscheiding 
voor een verpleegkundige of verzorgende die 
door collega’s bijzonder gewaardeerd wordt. En 
tevens wordt op die dag een bijzondere video 
aan iedereen getoond, een compilatie die is 
gemaakt als eerbetoon aan de inzet van een 
ieder, in het ziekenhuis of thuis en ook als 
monument voor de nagedachtenis aan de 
periode waarin de eerste COVID-19 golf over 
Ziekenhuis Amstelland heen kwam.  
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Opstarten van de zorg 
Ziekenhuis Amstelland gaat in mei stapsgewijs de 
zorg weer opstarten. Dit gebeurt uiteraard op 
een veilige manier voor onze patiënten en 
medewerkers. Uitgangspunt is dat we voorrang 
geven aan die patiënten wiens zorg medisch 
gezien niet langer meer kon wachten. Onze 
medisch specialisten beoordelen in die periode 
dagelijks per individuele patiënt de uitgestelde 
zorgbehoefte en de plaats op de wachtlijst. 
 
Videoboodschap voor medewerker Ziekenhuis 
Amstelland 
Een medewerker van Ziekenhuis Amstelland  
wordt in mei ook verrast  door het programma All 
You Need is Love. Middels een videoboodschap 
van een ex-coronapatiënt worden de betreffende 
medewerker en haar collega’s bedankt voor alle 
goede zorg.  

 
 
 
 

JULI 
MijnZHA Live 
Vanaf 1 juli is het patiëntenportaal MijnZHA live. 
Dit is een belangrijke mijlpaal voor onze 
patienten en voor de patientparticipatie die 
Ziekenhuis Amstelland in haar concept 
Aangenaam Dichtbij vorm geeft. Onze patienten 
kunnen vanaf 1 juli  een groot deel van hun 
medisch dossier inzien en online afspraken 
maken of wijzigen. Patiënten kunnen 
bijvoorbeeld uitslagen bekijken of de laatst 
bekende metingen checken, zoals bijvoorbeeld 
hun bloeddruk.  
 
Persoonlijke ervaringen coronazorg 
Kranten deelden in juli persoonlijke ervaringen 
van zorgmedewerkers die betrokken waren bij de 
intensieve coronazorg tijdens de eerste golf. In 
NRC wordt het verhaal van onze internist-
intensivist Michel Barnas gepubliceerd.  Het doel 
is om ook tijdens de zomermaanden het belang 
van de coronamaatregelen niet uit het oog te 
verliezen. 
 
SEPTEMBER 
 
Green team Ziekenhuis Amstelland 
In 2020 is in Ziekenhuis Amstelland Het Green 
Team gestart om op deze manier bij te dragen 
aan de Green Deal. Het team is erg gedreven om 
waar mogelijk het ziekenhuis groener te 
maken. Er worden projecten geïnitieerd op het 
gebied van duurzaamheid. Het team bestaat uit 
collega’s die in alle geledingen van de organisatie 
werkzaam zijn. Het Green Team realiseert een 
aantal belangrijke stappen om op de OK als 
eerste afdeling van Ziekenhuis Amstelland het 
plastic-afval te kunnen scheiden en zo bij 
verbranding van afval bij te dragen aan de CO2 
reductie. Het Green Team is vast besloten de 
komende jaren nog veel meer initiatieven te 
ontplooien. 
 
Juiste Zorg op de Juiste plek 
In het kader van De Juiste Zorg op de Juiste Plek  
maken medisch specialisten van 
Ziekenhuis Amstelland en huisartsen uit 
Amsterdam Zuid-Oost en Buitenveldert nader 
kennis met elkaar. In korte sessies leren de artsen 
elkaar persoonlijk beter kennen en wordt samen 
verkend hoe de zorg tussen de eerste en tweede 
lijn anders vorm gegeven kan worden in het 
kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. 
Huisartsen hebben door de diverse succesvolle 
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zorgherschikking van minder complexe 
tweedelijns zorg van Amsterdam UMC naar 
Ziekenhuis Amstelland steeds vaker contact met 
medisch specialisten van Ziekenhuis Amstelland. 
 

 
 
OKTOBER  
Esther Agterdenbos-van de Ree vertrekt per 1 
maart 
Na een periode van bijna vier jaar heeft onze 
bestuurder Esther Agterdenbos-van de Ree laten 
weten dat zij per 1 maart 2021 vertrekt als 
bestuurder van Ziekenhuis Amstelland. Zij wordt 
directeur Zorg en lid van de Directieraad bij 
zorgverzekeraar Menzis. Hiermee geeft Esther 
invulling aan een nieuwe stap in haar loopbaan in 
de zorg. Andy Mosmans, voorzitter Raad van 
Toezicht Ziekenhuis Amstelland, laat weten dat 
hij het jammer vindt dat Esther vertrekt, maar 
dat hij tevens de overstap begrijpt, vanuit haar 
ambitie om zich continu te blijven ontwikkelen.  
 
Nieuwe Buckykamer 
In oktober neemt de afdeling Radiologie een 
nieuwe Buckykamer  in gebruik. Met inzet van 
Radiologie, Gebouwbeheer & Techniek, Medische 
Techniek, ICT en Klinische Fysica is in iets meer 
dan een maand tijd de oude apparatuur 
gedemonteerd, de ruimte aangepast en de 
nieuwe apparatuur geplaatst. Met de nieuw 
geplaatste apparatuur van Philips beschikt de 
afdeling nu over een zeer moderne Buckykamer, 
waarmee röntgenfoto’s van hoge kwaliteit 
kunnen worden gemaakt. Hierdoor kan de 
stralingsdosis voor de patiënt worden verlaagd 
en kunnen diagnoses nóg beter worden gesteld. 
Daarnaast is het gebruikscomfort voor het 
bedienend personeel sterk vergroot door de 
bijbehorende innovaties op ergonomisch vlak. 

 

 
 
 
Vakgroep KNO winnaar coschap KNO 2020 
 Elke jaar reikt de CoRaad van de UVA een prijs 
uit voor het Beste Coschap. Normaal gebeurt dit 
in juni tijdens de medische carrière dag, maar 
door de huidige corona situatie ging dit niet door. 
De CoRaad heeft de evaluaties van de 
coschappen bekeken en is er een aantal winnaars 
gekozen op basis wat de studenten hebben 
ingeleverd. De vakgroep KNO van Ziekenhuis 
Amstelland is verkozen tot winnaar 2020 van het 
coschap KNO. Hier zijn wij uiteraard erg trots op. 
 
NOVEMBER 
Samenwerking met Amsterdam UMC voor het 
gebruik van hun EPD 
Ziekenhuis Amstelland is een samenwerking 
aangegaan met Amsterdam UMC voor het 
gebruik van hun elektronisch patiëntendossier 
(EPD) van Epic, en deze samenwerking heeft de 
naam Gateway gekregen. Al langer had 
Ziekenhuis Amstelland de wens om het EPD en 
daarmee hun ICT toekomstbestendig in te 
richten. Door deze samenwerking is dit nu 
versneld mogelijk. Er werd een speciaal 
projectteam ingericht om dit mogelijk te maken. 
Beide ziekenhuizen werken straks met hetzelfde 
patiëntendossier-systeem, waardoor de 
uitwisseling van dossiers eenvoudiger is. De 
dossiers van gezamenlijke patiënten blijven strikt 
gescheiden. Nog steeds zal een patiënt, net zoals 
voorheen, voor een behandeling of onderzoek in 
Amsterdam UMC, of andersom, toestemming 
moeten geven dat artsen inzage hebben in hun 
dossier. 
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Lichtje van KPMG 
In de donkere dagen staken onze buren van 
KPMG een lichtje voor ons aan. In de vorm van 
een hart werden alle zorgmedewerkers een hart 
onder de riem gestoken.  
 

 
 
Jaarlijks onderzoek Elsevier Weekblad 
Ziekenhuis Amstelland behoort net als vorig jaar 
tot de ziekenhuizen in Nederland die boven het 
landelijk gemiddelde scoren op het gebied van 
kwaliteit. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 
‘Beste Ziekenhuizen’ dat is gepubliceerd door 
Elsevier Weekblad. Het overzicht van 
ziekenhuizen is geen ranglijst. Wel laat het zien in 
hoeverre een ziekenhuis afwijkt van het landelijk 
gemiddelde, gemeten aan de hand van 392 
indicatoren. De kwaliteit van de geboden zorg 
wordt gemeten op basis van de uitkomst van 
vastgestelde indicatoren die ziekenhuizen zelf 
aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd en het Zorginstituut, die deze informatie in 
opdracht van de overheid verzamelen. 
 
DECEMBER  
Sophia de Rooij per 1 maart de nieuwe voorzitter 
Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland 
In december werd bekend dat Sophia de Rooij 
per 1 maart Esther Agterdenbos zal opvolgen als 
voorzitter Raad van Bestuur bij Ziekenhuis 
Amstelland. Andy Mosmans, voorzitter Raad van 
Toezicht is blij met de komst van Sophia de Rooij 
als waardig opvolger van Esther Agterdenbos. 
Sophia de Rooij is sinds februari 2019 voorzitter 
Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente. 
Daarvóór werkte zijn als hoogleraar Interne 

geneeskunde met als leerstoel Ouderen-
geneeskunde/Geriatrie aan het Universitair 
Medisch Centrum Groningen, en was zij 
waarnemend afdelingshoofd Interne 
Geneeskunde, hoofd van het Universitair 
Centrum Ouderengeneeskunde en directeur van 
het Alzheimercentrum Groningen. Tot 2014 was 
zij werkzaam als internist-geriater en hoogleraar 
Interne geneeskunde met als leerstoel 
Ouderengeneeskunde/Geriatrie in het AMC. Van 
2011 – 2016 was zij onder meer penningmeester 
en voorzitter van de Nederlandse Internisten 
Vereniging. Verder vervult zij meerdere 
toezichthoudende functies.  
 
Arts-assistenten Ziekenhuis Amstelland tweede 
bij Landelijke Kennistoets 
De arts-assistenten in opleiding tot internist 
(AIOS) van Ziekenhuis Amstelland werden tweede 
van Nederland bij de  Landelijke Kennistoets.  
 
Wijzigingen Raad van Toezicht 
In de Raad van Toezicht heeft Andy Mosmans na 
zijn maximale zittingstermijn van 8 jaar het 
voorzitterschap per 13 december 2020 
overgedragen aan Paul Steman die sinds 2015 lid 
Raad van Toezicht, voorzitter van de 
auditcommissie en vicevoorzitter is. Roman 
Tarlavski is met ingang van 13 december 2020 
vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. In zijn 
laatste, helaas door coronamaatregelen digitale 
vergadering, werd Andy uitgebreid bedankt voor 
alle inzet van de afgelopen jaren.  
 
Mijlpaal Vrouw en Kind centrum met 1500e baby 
in 2020 
December kent ook een bijzondere dag én een 
belangrijke mijlpaal voor het Vrouw en Kind 
centrum met de geboorte van de 1500e baby van 
2020.  Vier jaren geleden waren dat  nog maar 
1000 bevallingen per jaar. De ouders werden 
gefeliciteerd met een bos bloemen en een 
rompertje met "VIB" erop, oftewel "Very 
Important Baby". Bijzonder feit: De moeder van 
deze 1500ste baby werd 32 jaar geleden zelf ook 
geboren in Ziekenhuis Amstelland.  
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