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Jaarverslag
Voorwoord
Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) is gestart met patiëntenzorg in april 2013. In 2019 heeft het
AMZ besloten om in samenwerking met SJG Weert een tweede locatie te gaan starten: Alexander
Monro locatie regio Zuidoost in SJG Weert. In 2019 hebben we met elkaar daarvoor alle
voorbereidingen getroffen resulterend in de start op 27 april 2020. Deze ontwikkeling past in de
doelstelling van het AMZ: gespecialiseerde zorg op meerdere plaatsen beschikbaar stellen in
Nederland om zo ook in andere regio’s beter bereikbaar te worden voor de patiënten. Het Alexander
Monro Ziekenhuis in Bilthoven blijft landelijk toegankelijk zoals iedereen van ons gewend is.
Wij hebben het afgelopen jaar laten zien dat het volledig specialiseren in borstkankerzorg en andere
borstaandoeningen leidt tot opvallende en excellente resultaten. We worden erkend als
expertisecentrum, zoals onder meer blijkt uit het gegeven dat 40% van onze nieuwe patiënten bij
ons komt voor een second opinion. Dat leidt overall in 12% van de gevallen tot een wezenlijk andere
diagnose, en in 28% tot een relevant ander behandelplan. Van de second opinions laat circa 73% zich
aansluitend bij ons behandelen. Ook de patiëntwaardering, met al ruim 6 jaar gemiddeld een 9,4,
behoort tot de hoogste van Nederland.

Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in
Nederland bij zo’n 15.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium: 17.000) geconstateerd.
Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe
patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn
er 9 per dag! Daarbij is borstkanker doodsoorzaak nummer 1 voor vrouwen tussen de 35 en 55 jaar.
Borstkankerzorg wordt in Nederland door bijna 90 ziekenhuizen aangeboden. Dat zijn nagenoeg alle
ziekenhuizen in Nederland. Het ziekenhuis dat de meeste borstkanker patiënten behandelt, bedient
slechts circa 3% van het totaal aantal borstkanker patiënten. Het AMZ laat zien dat bij concentratie
van deze zorg flinke kwaliteitswinst kan worden bereikt en een maatschappelijk kostenvoordeel. Dit
bespaart in Nederland in potentie vele levens per jaar en een zeer substantieel bedrag aan directe
kosten van borstkankerzorg.
Wij werken nauw samen met onze academische partner UMC Utrecht, en wij zoeken actief verdere
samenwerking met andere zorgaanbieders om op korte termijn te komen tot het grootste en beste
borstkankerziekenhuis in Europa, met de volgende karakteristieken:
• De hoogste kans op genezen;
• De beste patiëntbeleving;
• De beste kwaliteit van leven na of met borstkanker;
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• Tegen lagere maatschappelijke kosten.
Huidige positie van het Alexander Monro Ziekenhuis
Het Alexander Monro Ziekenhuis is het eerste en enige landelijke gespecialiseerde ziekenhuis in
Nederland op het gebied van diagnostiek, behandeling en nazorg van borstkanker, goedaardige
borstaandoeningen en erfelijke aanleg.
Naast de medische zorg zetten wij ons als expertisecentrum, in samenwerking met de Breast Care
Foundation, onder andere actief in om belangrijke kennis te delen via voorlichtingscampagnes en
onderwijs.
Sinds de oprichting van het AMZ hebben wij inmiddels ruim 9000 patiënten ontvangen, afkomstig uit
heel Nederland (en het buitenland). Veel huisartsen hebben ons de afgelopen jaren goed leren
kennen, weten ons te vinden en zijn op de hoogte van onze belangrijke missie: De hoogste kans op
genezing, de beste patiëntbeleving en de beste kwaliteit van leven na/met borstkanker. Het blijft
belangrijk om te benadrukken wat de kracht is van specialisatie onder één dak en dat wij verzekerde
zorg bieden voor iedereen. Wij informeren om die reden alle zorgverleners, vrouwen en mannen in
Nederland continue over wie wij zijn, waar we voor staan en wat onze resultaten zijn. De door
patiënten van het AMZ ervaren kwaliteit is uitmuntend: onze eigen én landelijk gemeten Net
Promotor Score (NPS) is sinds de start niet lager geweest dan 9,24. Ook de medisch-inhoudelijke
kwaliteit (gemeten landelijke resultaten van de indicatoren) is duidelijk bovengemiddeld. Op
Zorgkaart Nederland geven onze patiënten ons al 6 jaar gemiddeld een 9,4. Wij hebben daarmee de
hoogste patiëntwaardering van Nederland.
In 2019 hebben we 3734 patiënten gezien (2018: 3.269; een groei van 14%). In 2019 zijn er 306
(2018: 321) nieuwe patiënten in ons ziekenhuis gestart met een borstkankerbehandeling.
Kwaliteit
Vrouwen en mannen met borstaandoeningen verdienen de beste borstzorg, en die willen wij bieden.
Kwaliteit berust in onze visie op drie meetbare pijlers:

Wij willen op al deze drie gebieden excellente zorg leveren en daarmee een voorbeeld zijn in het
zorglandschap. Daarvoor hebben wij meetbare criteria en normen gedefinieerd waarmee wij onze
prestaties kunnen monitoren en benchmarken, zowel nationaal als internationaal.
Het hoofdstuk Kwaliteit van dit jaarverslag biedt u meer inzicht in ons beleid en onze uitstekende
prestaties op het gebied van kwaliteit.
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Financiën
Ondanks de groei in aantallen patiënten was 2019 nog een jaar met een aanloopverlies, € 1,5
miljoen vóór belastingen (2018: € 1,6 miljoen). Het resultaat werd in de maand december
onverwachts sterk negatief beïnvloed door de eenmalige uitkering die in de nieuwe cao werd
overeengekomen, een plafondoverschrijding bij VGZ en een dotatie aan een voorziening materiële
controles. Daarnaast is in 2019 de marge gedaald, vooral door het vervallen van de marge op dure
geneesmiddelen. Zonder deze effecten zou het resultaat een verlies van €1,0 miljoen voor
belastingen zijn geweest. Bij de verwachte verdere groei van de aantallen behandelde patiënten en
de omzet is vanaf 2021 een winstgevende exploitatie geprognotiseerd. Wanneer dat nodig zou zijn
kunnen wij tot die tijd beschikken over voldoende financiële buffers waardoor de continuïteit
voldoende zeker is.
Vooruitblik
Ons beleid voor de komende jaren gaat uit van verdere innovatie en kwaliteitsverbetering van de
borstkankerzorg in Nederland en wij willen daarbij voorop lopen en als voorbeeld blijven dienen.
Onze positie als expertisecentrum is te danken aan onze hoge kwaliteit door specialisatie. Dat vormt
de basis voor verdere groei in volume. In de periode 2019-2021 zullen we onze ICT, onze organisatie
en onze processen verder optimaliseren. Daarmee leggen we de basis waarop wij in volume verder
kunnen groeien met behoud van onze kwaliteit.
Vanaf maart 2020 is Nederland getroffen door de Coronacrisis. Ook ons ziekenhuis ondervindt
daarvan volop de gevolgen. Niet direct noodzakelijke zorg wordt uitgesteld, ook in ons ziekenhuis.
Het is nog onvoldoende duidelijk wat de consequenties daarvan zijn in de nabije en verdere
toekomst. We houden alle ontwikkelingen, voorzieningen en maatregelen nauwlettend in de gaten.
Tot slot spreken wij graag onze waardering en dankbaarheid uit aan alle medewerkers en andere
betrokkenen die een bijdrage leveren aan hetgeen er in het Alexander Monro Ziekenhuis tot stand
wordt gebracht.
De Raad van Bestuur,

Paul Venhoeven

Marjolein de Jong

Mieke van Schuppen

Bilthoven, 25 mei 2020
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2. Algemene informatie
Juridisch kader
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres

Patiënts First B.V., behorende tot de Alexander
Monro Ziekenhuis Groep (KvK 54380073)
Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 94
3723 MB Bilthoven

Identificatienummer Kamer van Koophandel

17264705

Identificatienummer NZA

22-220330

Juridische entiteiten die tot het concern
behoren

Stichting Alexander Monro Ziekenhuis (KvK
17264705)
Alexander Monro Institute B.V. (KvK 54379997)
Alexander Monro Research B.V. (KvK 54380049)
Alexander Monro Academy B.V. (KvK 56066651)
Alexander Monro Ziekenhuis B.V. (KvK 54410150)

Internetpagina

http://www.alexandermonro.nl

Locatie
Het Alexander Monro Ziekenhuis kent één locatie (Bilthoven) vanwaar haar activiteiten medio april
2013 zijn gestart. Het Alexander Monro Ziekenhuis richt zich op heel Nederland en beperkt zich niet
primair tot een regionaal werkgebied.

Nadere typering van de organisatie
Het Alexander Monro Ziekenhuis is een categoraal ziekenhuis dat zich richt op borstkanker,
goedaardige borstaandoeningen, erfelijkheid bij borstkanker, familiair verhoogd risico, screening,
vervolgtraject na bevolkingsonderzoek, en op research. De doelgroep van het Alexander Monro
Ziekenhuis bestaat uit vrouwen en mannen met borstaandoeningen, met een borstonderzoeksvraag
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of met een risico of vermoeden van borstkanker, waarbij het gaat om nieuwe patiënten en recidive
patiënten.
Het Alexander Monro Ziekenhuis streeft voor haar patiënten, in samenwerking met ketenpartners,
naar:
 De hoogste kans op genezing;
 De beste patiëntbeleving: de meest patiëntvriendelijke behandeling, met de kortst mogelijke
toegangstijden;
 De beste kans op een goede kwaliteit van leven met en na borstkanker.

Jaarverslag en verantwoording
Met het jaarverslag legt de Raad van Bestuur van Alexander Monro Ziekenhuis Groep (AMZ Groep)
jaarlijks verantwoording af over de activiteiten en de daarvoor ingezette middelen.
Het jaarverslag van de AMZ Groep wordt gepubliceerd door deponering bij de Kamer van
Koophandel, Team Deponeringen, te Woerden.
Structuur en governance
Breast Care Nederland (BCN) is op 29 december 2015 opgericht door Marjolein de Jong en Mieke
van Schuppen. Op 26 januari 2016 is BCN eigenaar geworden van 75% van de aandelen in het
kapitaal van Patients First B.V. en benoemd als bestuurder van de rechtspersonen binnen de AMZ
groep. Paul Venhoeven, Marjolein de Jong en Mieke van Schuppen, zijn bestuurder van BCN.
Vanaf januari 2016 ziet de structuur er als volgt uit:
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Het Alexander Monro Ziekenhuis werd opgericht op 9 februari 2012 met als doel het initiëren van
een nationale borstkankerziekenhuis-keten in Nederland waarin patiënten met borstaandoeningen,
borstkanker en voorstadia daarvan, sneller, persoonlijker en volgens de laatste inzichten behandeld
worden. De zorgverlening is gestart in april 2013.
Het Alexander Monro Ziekenhuis is een door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) toegelaten
instelling voor medische specialistische zorg. De WTZi-toelating staat op naam van Stichting
Alexander Monro Ziekenhuis. De daadwerkelijke uitvoering van de zorgactiviteiten vindt plaats door
Alexander Monro Ziekenhuis B.V. met aan het hoofd van de groep Patiënts First B.V.
De vennootschappen Alexander Monro Academy B.V. en Alexander Monro Research B.V. hebben tot
en met verslagjaar 2019 nog maar beperkt activiteiten verricht.
Wij baseren ons handelen op de Zorgbrede Governance Code en andere voor zorginstellingen
relevante wet- en regelgeving.
Consolidatie
Alexander Monro Ziekenhuis B.V. is tezamen met Stichting Alexander Monro Ziekenhuis, Alexander
Monro Research B.V., Alexander Monro Academy B.V., Alexander Monro Institute B.V. en Patiënts
First B.V opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het groepshoofd Patiënts First B.V.
Fondsenwervende stichtingen, actief voor onze patiënten
In 2014 is de Alexander Monro Foundation opgericht met als doelstelling het verwerven van
middelen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, extra voorzieningen en ondersteuning.
In 2015 is de Stichting Breast Care Foundation opgericht om fondsen te werven die ten goede komen
aan patiënten die borstkanker of andere borstaandoeningen hebben of het risico daarop hebben. De
stichting onderschrijft het belang van het centraliseren van deze zorg in gespecialiseerde centra. De
Breast Care Foundation is een stichting met een ANBI status.
Er waren daardoor gedurende een korte periode twee stichtingen actief voor onze patiënten:
Stichting Breast Care Foundation en Stichting Alexander Monro Foundation.
Sinds 2017 zijn de activiteiten van de Alexander Monro Foundation ondergebracht in de Breast Care
Foundation en is besloten de Alexander Monro Foundation op te heffen. Hierdoor vallen alle
fondsenwervende activiteiten en uitingen sindsdien herkenbaar onder de Breast Care Foundation.

De Stichting Breast Care Foundation zet zich in voor de volgende thema’s:
 Voorlichting en bewustwording bij alle vrouwen en mannen in Nederland
 Kwaliteit van leven én medische zorg: alle benodigde (na)zorg integreren in een healing
environment
 Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
 Het faciliteren, ontwikkelen van uitwisseling van kennis en data
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De Breast Care Foundation draagt via de doelstellingen bij om de borstkankerzorg naar een nog
hoger niveau te brengen. De belangrijkste vertaling van de doelstellingen van de Breast Care
Foundation is om bij te dragen aan gespecialiseerde, excellente borstkankerzorg met geïntegreerde
(na)zorg in een healing environment, aan verlaging van de sterfte door vroegdetectie, aan
beschikbaar stellen van kennis en data en maximale deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
De door Alexander Monro Ziekenhuis van deze stichtingen ontvangen bijdragen zijn als volgt:
2017 (besteding): € 120.000
2018 (besteding): € 375.000
2019 (besteding): € 680.000
De Breast Care Foundation publiceert een eigen jaarrekening. Deze is niet in de consolidatie
betrokken.

3. Kwaliteit, Veiligheid en Risicomanagement
1. Kwaliteitspijlers en sturen op uitkomsten
Kwaliteit berust in onze visie op drie meetbare pijlers; 1. Medische kwaliteit, 2. Patiëntbeleving- en
waardering en 3. Kwaliteit van leven. Wij willen op al deze drie gebieden excellente zorg leveren en
daarmee een voorbeeld zijn in het zorglandschap. Daarvoor hebben wij meetbare criteria en normen
gedefinieerd waarmee wij onze prestaties kunnen monitoren en benchmarken, zowel nationaal als
internationaal. De resultaten hiervan zijn weergegeven in de tabel op pagina 10.
Pijler 1: Medische kwaliteit
Elk jaar levert het AMZ kwaliteitsindicatoren aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en
het Zorginstituut Nederland. Aan het Zorginstituut wordt data aangeleverd ten behoeve van de
NBCA (NABON Breast Cancer Audit), SONCOS (Stichting Oncologische Samenwerking) en DBIR (Dutch
Breast Implant Registry) kwaliteitsregistraties. Wij voldoen aan alle gestelde normen en op het
merendeel van de indicatoren scoort het ziekenhuis boven het landelijk gemiddelde.
Pijler 2: Patiëntbeleving- en waardering
Bij het AMZ staat de patiënt echt centraal. De borst(kanker)zorg is georganiseerd rondom de patiënt
en zijn/haar naasten. Alleen door maatwerk te leveren en door een persoonlijke relatie aan te gaan
met de patiënt kunnen wij de beste borst(kanker)zorg leveren. Dat de patiënt onze werkwijze als
prettig ervaart, blijkt uit de hoge waarderingen die wij ontvangen. Wij zijn trots dat we sinds de
opening van het ziekenhuis zo’n hoge patiënttevredenheid hebben weten te behouden.
Verbeterpunten die wij van onze patiënten krijgen, zijn erg belangrijk. Op deze manier kunnen wij
onze zorgverlening continu verbeteren.
Het AMZ streeft ernaar de beste en meest complete borst(kanker) zorg te bieden aan haar
patiënten. Toch kan het gebeuren dat de zorgverlening niet tot tevredenheid leidt. Wij stellen het op
prijs als de patiënt klachten aan ons kenbaar maakt. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met
de patiënt een oplossing te vinden en het helpt ons de kwaliteit te verbeteren. In 2019 zijn zeventien
klachten ingediend. De klachten hadden betrekking op de behandeling (voorlichting en afstemming
behandeling) en communicatie (bejegening). Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden zijn de
klachten in 2019 telefonisch of schriftelijk behandeld en/of hebben er bemiddelingsgesprekken
plaatsgevonden. Er zijn geen klachten gemeld bij de geschillencommissie van ZKN.
Pijler 3: Kwaliteit van leven
De bijdrage van de door ons geleverde zorg aan de kwaliteit van leven van onze patiënten wordt
door onze patiënten gewaardeerd met een rapportcijfer 8,9. Dit is bovengemiddeld ten opzichte van
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het landelijk gemiddelde. Deze cijfers zijn afkomstig van de PREMs. Ook wordt deelgenomen aan de
PROMs (Patient Reported Outcome Measures). PROMs zijn vragenlijsten over de kwaliteit van leven
en het functioneren van de patiënt, die door de patiënt worden ingevuld. De uitkomsten van de
vragenlijsten worden door de patiënt en behandelaar samen besproken. Indien nodig kan de
behandeling worden aangepast of de patiënt kan worden verwezen voor aanvullende zorg.
Resultaten kwaliteitspijlers
In onderstaande tabel zijn de resultaten van 2019 weergegeven, uitgesplitst naar de drie pijlers.
1. Hoogste kans op genezing*
AMZ
99%
(76 van 77)

NBCA, proces en uitkomstindicatoren*

% patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie (chemotherapie
voorafgaand aan de operatie)
% patiënten met een irradicale resectie (borstoperaties waarbij kankercellen achterblijven )
bij primair mammasparende operatie voor mammacarcinoom invasief (infiltrerend
kwaadaardige borstkanker) zonder neo-adjuvante therapie (norm <15%)

1%
(1 van 81)

3%

% patiënten met een irradicale resectie bij primair mammasparende operatie voor DCIS
(voorstadium van borstkanker) zonder neo-adjuvante therapie (norm < 30%).

18%
(3 van 17)

5%

75%
(157 van 210)
51%
(53 van 104)

76%

50%

% patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat voor of binnen 28 dagen na start van
deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut.

79%
(19 van 24)
75%
(54 van 72)

% patiënten dat radiotherapie (bestraling) krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom
waarvoor ablatio mammae (borstverwijdering)

67%
(6 van 9)

77%

25

28

39%
(104 van 270)

onbekend

% patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatie
% patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij operatie voor invasief
mammacarcinoom
% patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS

Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (c.q.
datum intake bij overname therapie) en start primaire behandeling
PROM

% patiënten dat heeft deelgenomen aan de Patient Reported Outcome Measures (PROM)
vragenlijst

SONCOS
DBIR

Gemiddelde
in NL
91%

Het ziekenhuis voldoet aan de SONCOS normen.
Het ziekenhuis neemt deel aan de DBIR (Dutch Breast Implant Register)

2. Beste patiëntbeleving

Ja
AMZ
89%

Zorgkaart Nederland***

9,4

Score bijdrage van de geleverde zorg aan de kwaliteit van leven**

72%

Ja

NPS** (maat voor patiënttevredenheid, uitgedrukt in percentage)

3. Kwaliteit van leven

28%

AMZ
8,9

Gemiddelde
in NL
68%
Gemiddelde
in NL
8,6

* Bron: DICA, NBCA jaar 2019 ** Bron: PREM Mammacare 2019 *** Bron: Zorgkaart Nederland 2019

2. Veilige omgeving voor de patiënt en medewerker
Kwaliteit van zorg begint met een veilige omgeving voor zowel patiënt als medewerker. Het AMZ
heeft een veiligheidsmanagementsysteem (VMS), dat helpt om een veilige omgeving voor de patiënt
en de medewerker te creëren.
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Veilig melden van incidenten en calamiteiten
Wij hechten grote waarde aan een open aanspreekcultuur, die ruimte biedt voor het leren van
fouten en waarin medewerkers zich veilig voelen. Wij willen dat medewerkers meedenken over het
voorkomen van incidenten en over oplossingen om onze patiëntenzorg zo veilig mogelijk te houden.
Het melden van een (bijna-)incident wordt door het
ziekenhuis gezien als een mogelijkheid om de zorg te
verbeteren. Medewerkers worden gestimuleerd (bijna)
incidenten te melden middels een VIM melding. In 2019
zijn er 119 (bijna)incidenten gemeld. Er hebben zich
geen calamiteiten voorgedaan, er is wel één incident
gemeld bij de IGJ, als vrijwillige melding van een
incident dat nog verder geanalyseerd diende te worden.
het incident is na verdere analyse geen calamiteit gebleken. De VIM commissie analyseert de VIM
meldingen, stelt verbetermaatregelen op en monitort op voortgang.
Complicaties en infecties
Bij een complicatie is iets niet goed gegaan, waardoor een patiënt schade heeft opgelopen. Deze
schade is een onbedoeld of ongewenst gevolg van zorg. Wij registreren alle complicaties en
bespreken deze multidisciplinair met elkaar om na te gaan of aanvullende acties of verbeteracties
noodzakelijk zijn. In 2019 betroffen de meeste complicaties een nabloeding, necrose of infectie van
de mammaprothese. Bij 2,6% van het totaal aantal operaties is een postoperatieve infectie
opgetreden.
3. Managen van risico’s
Risicovolle processen worden jaarlijks prospectief herijkt en gerapporteerd in een risicomatrix. Bij
invoering van nieuwe processen wordt een prospectieve risicoanalyse (PRA) verricht. In 2019 zijn de
volgende PRA’s uitgevoerd:
 Documentbeheer, met als doel om de implementatie van het nieuwe Document
Management Systeem (DMS) van Infoland voorspoedig te laten verlopen
 UMCU-AMZ, met als doel om UMCU patiënten op een veilige, kwalitatief hoogstaande en
verantwoorde wijze te opereren en behandelen in het AMZ
 Elektronisch voorschrijven van cytostatica, met als doel om op een veilige wijze cytostatica
voor te schrijven door implementatie van een digitale voorschrijfmodule in HiX
 HiX standaard content, met als doel de overgang naar standaard content van HiX op een
veilige manier te laten verlopen.
4. Interne en externe borging van kwaliteit en veiligheid van zorg
In 2019 is er tweemaal een veiligheidsronde gelopen door het ziekenhuis waarbij gelet is op risico’s
op het gebied van veiligheid in de breedste zin van het woord. Zo is er gekeken naar o.a. hygiëne,
medicatieveiligheid, informatieveiligheid, arboveiligheid en medische apparatuur. Daarnaast zijn er
in 2019 twee traceraudits uitgevoerd:
 HR proces; het pad van de medewerker is gevolgd met als focuspunten: volledigheid
personeelsdossiers, scholing, personeelsbeleid, medewerkerstevredenheid en risicoinventarisatie en evaluatie.
 Medische oncologie; tracer rondom diverse facetten van kwaliteit en patiëntveiligheid, met
focus op het proces van toediening systeemtherapie op de dagbehandeling, uitgevoerd door
een tracer team van het UMCU Utrecht.
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In de continue verbetercyclus is het van groot belang om ook de expertise van externe partijen mee
te nemen. In 2019 hebben er diverse externe audits, inspecties en visitaties plaatsgevonden.

De blauwe vakjes geven de externe audits, inspecties, en visitaties weer die in 2019 hebben plaatsgevonden.

Monitoren en continu verbeteren
Alle verbetermaatregelen uit o.a. veegproeven, incidentenanalyses, audits en kwaliteitsregistraties
worden geregistreerd in het verbeterregister. Met behulp van het register worden
verbetermaatregelen geprioriteerd naar risico en structureel gemonitord op voortgang.

4. ICT: veiligheid en beschikbaarheid
Begin 2018 is het beleid Informatieveiligheid vastgesteld waarvan privacybescherming een belangrijk
onderdeel is. Waar nodig hebben wij in het voorjaar van 2018 onze regelingen, processen en
procedures in overeenstemming gebracht met de AVG. Daarbij zijn alle verwerkingen die in het AMZ
plaatsvinden tegen het licht gehouden d.m.v. een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling.
Datalekken
In 2019 hebben er vier datalekken plaatsgevonden. Het betrof in alle gevallen patiënteninformatie
die bij de verkeerde patiënt terecht is gekomen. Alle datalekken zijn gemeld volgens de meldplicht
datalekken door de Functionaris Gegevensbescherming aan de Autoriteit persoonsgegevens. Alle
vier datalekken werden veroorzaakt door menselijk handelen. Verbeteracties zijn opgesteld om
dergelijke datalekken te voorkomen en deze worden gemonitord op voortgang.
Informatiebeschikbaarheid
Het beheer van de ICT omgeving (zowel software als hardware) is, op basis van Service Level
Agreements, vrijwel volledig uitbesteed aan betrouwbare en gespecialiseerde ICT leveranciers. In
2018 is een manager ICT in dienst gekomen, die samen met de ICT-werkgroep en de ICT leveranciers
de veiligheid van onze ICT bewaakt. In 2019 hebben er geen geslaagde externe inbreuken op onze
systemen plaatsgevonden.
VIPP-programma
AMZ neemt deel aan het VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt
en Professional). Het programma is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met als uitgangspunt dat alle Nederlanders in
2020 digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. In 2019 zijn wij overgegaan op de
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laatste versie en standaard content van ChipSoft HiX en hebben wij gedurende dat overgangsproces
een patiëntenportaal ingericht. Beide zijn op 22 november 2019 in gebruik genomen. Door de
herinrichting van het patiëntendossier voldoet de vastlegging van medische informatie aan de
landelijk afgesproken informatiestandaarden. Hierdoor is het AMZ voorbereid op het wetsvoorstel
Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg.
Het patiëntenportaal is eveneens conform de hoogste eIDAS-veiligheidsnormen ingericht. Inloggen is
daarom alleen mogelijk via het landelijk beheerde DigiD. Om het patiëntenportaal altijd conform de
laatste veiligheidsnormen aan te bieden, wordt jaarlijks de inrichting gecontroleerd door een bij
NOREA aangesloten IT-auditor.
Data-migratie
Vanwege de overgang naar een nieuw elektronisch patiënten dossier zijn de data van de oude
omgeving verhuisd naar de nieuwe omgeving. Deze data-migratie is zowel vooraf als achteraf
uitvoerig getest, zowel kwantitatief als kwalitatief en heeft zonder dataverlies plaatsgevonden. Voor
het opstellen van de jaarrekening 2019 zijn extra controles uitgevoerd op deze
volledigheidstellingen. Er is een volledige aansluiting gemaakt met het oude systeem en er is zoals
eerder beschreven geen dataverlies gerapporteerd.

5. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek
Deelname aan wetenschappelijk onderzoek vinden wij van het grootste belang. Het Alexander
Monro Ziekenhuis heeft een eigen Wetenschapscommissie die 2 keer per maand bijeenkomt: de ene
donderdag met de interne leden, de andere donderdag met de externe leden uit het UMCU. Taken
van deze commissie zijn het beoordelen van relevantie en haalbaarheid van ingediende
onderzoeksvoorstellen binnen het AMZ, het bewaken van de voortgang van lopende studies, het
initiëren en/of uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het organiseren van symposia.
Daarnaast adviseert de commissie de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen gevraagd en
ongevraagd over het wetenschappelijk programma binnen het AMZ, alsmede het Bestuur van de
Breast Care Foundation over subsidiering van door AMZ geïnitieerd onderzoek.
Het Alexander Monro Ziekenhuis vindt het belangrijk dat onze patiënten desgewenst kunnen
deelnemen aan onderzoeken in Nederland of in het buitenland. Het gaat om deelname aan klinische
studies en nieuwe therapieën en daarbij is het belang van patiënten op de korte of langere termijn
evident.
Innovatie poli
Sinds december 2018 is in het Alexander Monro Ziekenhuis, in samenwerking met het UMC Utrecht,
de innovatie poli gestart. Op de innovatie poli krijgen patiënten informatie over wetenschappelijk
onderzoek en het nut daarvan. De poli is opgericht omdat het Alexander Monro Ziekenhuis, als
strategische partner van het UMC Utrecht, graag meedenkt en meewerkt aan innovatief onderzoek,
om de behandeling van borstkanker in de toekomst te kunnen verbeteren.
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Op termijn zullen alle patiënten in het Alexander Monro Ziekenhuis een afspraak op de innovatie
poli aangeboden krijgen. Eerst is in het kader hiervan in 2019 een pilot gestart, waarvan de
resultaten worden meegenomen bij de uiteindelijke inrichting van de poli. In deze pilot nodigen wij
een beperkte groep vrouwen uit voor een afspraak op de innovatie poli. Deze afspraak wordt zoveel
mogelijk gecombineerd met een andere afspraak. Op de innovatie poli ontmoet de patiënt een
onafhankelijke onderzoeker. De afspraak duurt ongeveer 20 minuten. In het gesprek wordt
inhoudelijk ingegaan op het belang van (her)gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk
onderzoek, worden lopende studies besproken en eventueel aangeboden.
Wetenschappelijke studies
In 2019 heeft het Alexander Monro Ziekenhuis meegedaan aan 17 wetenschappelijke studies (2018:
17), en wel de volgende:
Naam studie
BRASA

Informatie
Keuzehulp bestraling bij borstkanker en DCIS

Specialisme
Radiotherapie

BREAST TRIAL

Plast. Chirurgie

EFACT

Reconstructie met lipofilling versus TE. Inclusie en
behandeling. MUMC
Ex-vivo leercurve onderzoek voor ductoscopie en
biopsietechniek
Effect chemotherapie op werking van de kleine bloedvaten

HHK

Effectiviteit hoofdhuidkoeling. Registratiestudie IKNL

HONEY

Effect hyperbare zuurstof therapie bij late radiatie schade

Kies Gerust

Gesprek huisarts tussen diagnose en therapiekeuze UMCU

Ductoscopie

(control)LORD Effect weglaten behandeling laaggradig DCIS

Chirurgie
Medische
Oncologie
Medische
Oncologie
Radiotherapie

Chirurgie

Microbioom

Effect chemotherapie op microbioom samenstelling

OPTIMUM

Optimale Leefstijlbegeleiding post menopauzale pt

Ornament

Opsporing borstkanker middels tepelvocht UMCU

Chirurgie

PAM

Effect fysieke activiteit op geheugenproblemen UMCU

PRECISE

Opzetten database alle genen mammaprint

Medische
Oncologie
Medische
Oncologie
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SONIA

Onderzoek naar juiste moment verstrekken palbociclib

SPACE

7T-MRI scan voor en na neo-adjuvante chemotherapie. UMCU

Medische
Oncologie
Radiologie

TIMBRE

Ontwikkelen workflow MR-linac. UMCU

Radiologie

Top-1

Effect weglaten bestraling bij laag risico tumoren

Radiotherapie

UMBRELLA

Kwaliteit van leven bij borstkanker patiënten

6. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
Patiënts First B.V. en de met haar verbonden rechtspersonen Alexander Monro Institute B.V.,
Alexander Monro Ziekenhuis B.V., Alexander Monro Research B.V., Alexander Monro Academy B.V.
en de Stichting Alexander Monro Ziekenhuis streven naar een transparante structuur met
daarbinnen een duidelijk afgebakende rolverdeling tussen de bestuursgeledingen.
De positie van het AMZ als zorginstelling brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor
haar en haar stakeholders mee, die zich ook vertaalt in een solide governance-structuur. Daarbij is
de Governancecode zorg 2017 leidend.
Het bestuursmodel van het AMZ kent 3 organen, te weten: een Raad van Bestuur, een Raad van
Commissarissen en een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Ten aanzien van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organen geldt als uitgangspunt
het volgende:
 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van het AMZ;
 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en staat de
Raad van Bestuur met raad en advies ter zijde;
 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bewaakt de missie van het AMZ en borgt een goede
procesgang in de besturing van en het toezicht op het bestuur van het AMZ.
De organen zorgen dat zij hun functie conform de taakverdeling vervullen en dat zij geen delen van
de functie van de andere organen overnemen. Voor de Raad van Commissarissen en de Raad van
Bestuur zijn aparte reglementen opgesteld.

Overige geledingen
Medezeggenschapsorganen Het AMZ heeft twee wettelijke medezeggenschapsorganen: de
cliëntenraad en de ondernemingsraad. Deze medezeggenschapsorganen zijn ingesteld op grond van
respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de
ondernemingsraden. De Raad van Bestuur en de medezeggenschapsorganen van het AMZ dragen
gezamenlijk zorg voor een goede samenwerking en afstemming, met respect voor en behoud van
ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De huidige samenstelling van de
medezeggenschapsorganen en hun activiteiten is weergegeven vanaf pagina 17.
De medisch specialisten
De medisch specialisten van het AMZ hebben zich verenigd in de Medisch Specialisten Alliantie
(MSA), vertegenwoordigd door een bestuur. De kaders en werkzaamheden van de MSA zijn geregeld

15

in een apart reglement, waarbij als uitgangspunt geldt dat de Raad van Bestuur en de medisch
specialisten samen, met ondersteuning van andere beroepsbeoefenaren, vormgeven aan de te
verlenen medisch specialistische zorg in het ziekenhuis, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid
maar met een gelijkgericht belang. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en
veiligheid van de in het ziekenhuis verleende zorg. Daarmee is de Raad van Bestuur aanspreekbaar
op zowel het verlenen van doeltreffende en doelmatige patiëntenzorg als op de kwaliteit. De
medisch specialist is bevoegd zijn medisch specialisme in volle omvang uit te oefenen. De medisch
specialist is daarmee de eerst verantwoordelijke van de door hem te verlenen zorg aan de patiënt.

Raad van Bestuur in 2019
Breast Care Nederland B.V. is bestuurder van de moederholding (Patients First B.V.) en de
dochtervennootschappen Alexander Monro Institute B.V., Alexander Monro Ziekenhuis B.V.,
Alexander Monro Research B.V. en Alexander Monro Academy B.V. De leden van de Raad van
Bestuur van BCN vormen het bestuur van Stichting Alexander Monro Ziekenhuis. De Raad van
Bestuur wordt gevormd door de leden mevrouw M.J.H. de Jong (lid met portefeuilles zorg, kwaliteit
& marketing), mevrouw M. van Schuppen (lid met portefeuilles operationele zaken en governance)
en de heer P.W.D. Venhoeven (voorzitter met portefeuilles financiën, ICT en HR). Zij vormen aldus
een personele unie binnen het concern.
In de bestuursvergaderingen wordt steeds aandacht besteed aan de kwaliteit en veiligheid van de
geleverde zorg, de groei van de productie, de financiële positie van het ziekenhuis, en aan het
risicomanagement. Enkele belangrijke onderwerpen in 2019 waren:
 Het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018;
 De begroting 2019 en 2020;
 ICT-investeringen, de overgang naar de standaardcontent van HiX, de inrichting van
het patiëntenportaal en de invoering van een roosterpakket;
 De intensivering van de samenwerking met UMC Utrecht;
 De samenwerking met Sint Jans Gasthuis in Weert;
 De samenwerking met andere partijen;
 Marketing en communicatie;
 Huisvesting;
 De optimalisatie van processen;
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 De herinrichting van de organisatie, de instelling van het MT en de komst van een nieuwe manager
zorg.
De Raad van Bestuur legt over het door haar gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van
Toezicht van Stichting Alexander Monro Ziekenhuis, alsmede aan de Raad van Commissarissen van
Patients First B.V. en haar dochterondernemingen.

Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht in 2019
De leden van de Raad van Commissarissen vormen een personele unie in de raad van
commissarissen van de moederholding (Patients First B.V.) en de dochtervennootschappen
Alexander Monro Institute B.V. en Alexander Monro Ziekenhuis B.V. en in de Raad van Toezicht van
Stichting Alexander Monro Ziekenhuis. De dochtervennootschappen Alexander Monro Research B.V.
en Alexander Monro Academy B.V. hebben geen raad van commissarissen. De samenstelling van de
toezichthoudende organen was in 2019 als volgt:
Voorzitter:
Commissaris:
Commissaris:

Dhr. E.M. Spetter (aangetreden 26 januari 2016 en per 26 januari 2020 herbenoemd)
Dhr. J.L. Bos (aangetreden 27 mei 2016 en per 27 mei 2020 herbenoembaar)
Dhr. H.M.T. Broeders (aangetreden 25 mei 2018 en per 25 mei 2022
herbenoembaar)

De Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht heeft in 2019 6 maal vergaderd. Belangrijke
onderwerpen die in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen zijn besproken zijn:
 Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2018;
 Goedkeuring begroting 2019 en 2020;
 De samenwerking met UMC Utrecht;
 De samenwerking met Sint Jans Gasthuis Weert en andere partijen;
 De herinrichting van de organisatie;
 De optimalisatie van processen;
 De marketing.
Daarnaast wordt in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en haar commissies steeds
zorgvuldig aandacht besteed aan de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg, de groei van de
productie, de financiële positie van het ziekenhuis, en aan het risicomanagement door de Raad van
Bestuur. De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hebben elkaar ook buiten de formele
vergaderingen veelvuldig gesproken. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast overleg gehad
met de ondernemingsraad en met de Raad van Commissarissen van Sint Jans Gasthuis Weert.

Cliëntenraad
De samenstelling van de Cliëntenraad was in 2019 als volgt:
Voorzitter
Mw. A. Louwes (aangetreden per 1 januari 2019)
Lid
Mw. C. Gemke (aangetreden 22 februari 2017)
Lid
Mw. M. de Bruijn – van Beek (aangetreden 22 februari 2017)
Lid
Mw. J. Harms (aangetreden 11 september 2017, afgetreden 1 september 2019)
Lid
Mw. E. Stelder (aangetreden 15 mei 2019)
Lid
Mw. D. van Marwijk (aangetreden 4 november 2019)
Aangezien er bij de Cliëntenraad behoefte bestond de taken over meerdere personen te verdelen is
in 2019 aan de Raad van Bestuur voorgesteld het aantal leden uit te breiden van 5 naar 7. De RvB
kon zich hierin vinden en paste het reglement van de Cliëntenraad hierop aan. De werving van
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nieuwe leden werd gestart, met als resultaat dat op 4 maart 2020 de volgende nieuwe leden zijn
toegetreden: mw. E. Griëntschnig – de Jong, mw. J. Veen en mw. M. Mohr. Per diezelfde datum is
mw. de Bruijn – van Beek teruggetreden als lid.
De Cliëntenraad kwam in 2019 in totaal 7 keer bijeen, vrijwel steeds in aanwezigheid van een lid van
de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad waardeert het dat de Raad van Bestuur tijd vrij maakt om aan
de vergaderingen deel te nemen. Zo blijft de Cliëntenraad het beste op de hoogte van wat er op
hoofdlijnen speelt in het ziekenhuis. In 2019 ging het daarbij over (de voortgang van) projecten en
beleidsvoornemens waaronder bijvoorbeeld de samenwerking met het UMCU, ziekenhuis Sint
Jansgasthuis te Weert en andere organisaties. Daarnaast zijn zaken betreffende kwaliteit, veiligheid,
personeelsbeleid, nazorg communicatie en het verstrekken van informatie steeds belangrijke
onderwerpen geweest.
Vertegenwoordigers van de Cliëntenraad hadden begin 2019, in het kader van het jaarlijkse
inspectiebezoek, een gesprek met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd over de manier
waarop de Governancecode Zorg in AMZ is geïmplementeerd en wordt nageleefd. De Cliëntenraad
constateert tot zijn genoegen dat de inspecteurs het AMZ positief beoordeelden.
In 2019 vonden ook gesprekken plaats met leidinggevenden van diverse afdelingen.
Zij hebben de Cliëntenraad meer specifiek over actuele zaken in het ziekenhuis geïnformeerd. Zo
kreeg de raad toelichting op het project optimalisatie, alsmede op de twee vervolgprojecten
waartoe dit had geleid. Een van die projecten betreft een onderwerp dat de raad nauw aan het hart
ligt: verbetering van de privacy bij telefoongesprekken bij de receptie. Dit punt werd adequaat
opgepakt. Ook de verbeterplannen betreffende de patiëntveiligheidscultuur kwamen aan de orde.
De raad ontving eveneens het verbeterplan naar aanleiding van het PREM-mammacare-onderzoek.
Afgesproken werd dit plan begin 2020 te bespreken. Een belangrijk onderwerp dat in de raad aan de
orde kwam was de implementatie van het patiëntenportaal. Een delegatie van de raad was aanwezig
bij een demonstatie ervan. Het portaal werd op 22 november operationeel.
De raad maakte kennis met een delegatie van de Ondernemingsraad. Dit contact beviel beide
partijen goed. Afgesproken werd informatie bij adviesaanvragen uit te wisselen en regelmatig met
elkaar te overleggen.
De Cliëntenraad bracht in het verslagjaar adviezen uit over de jaarrekening en het jaarverslag 2018
en over de begrotingen 2019 en 2020.
Daarnaast boog de raad zich over de accenten die hij in 2019 wil leggen. Er werd een beleidsplan
vastgesteld dat op de website werd gepubliceerd. Eén van de aandachtspunten in dit plan is het
zorgen voor een klankbordgroep waarmee de raad van tijd tot tijd zou kunnen overleggen of aan wie
een vraagstuk zou kunnen worden voorgelegd. Naar verwachting zal een en ander begin 2020 zijn
beslag krijgen.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen het
ziekenhuis. De samenstelling van de Ondernemingsraad in 2019 was als volgt:
Voorzitter
Mw. N. Seelen (zorgmedewerker, aangetreden 16 januari 2017)
Secretaris
Mw. M. Busse (stafondersteuning, aangetreden 16 januari 2017)
Lid
Mw. M. Hoefkens (medisch specialist, aangetreden 15 mei 2017)
Lid
Mw. S. Jakobs (stafondersteuning, aangetreden 17 januari 2019)
Lid
Mw. J. Meijer (zorgmedewerker, aangetreden 17 januari 2019)
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Lid
Lid

Mw. M. Moman (medisch specialist, aangetreden 17 januari 2019)
Mw. M. van der Wal (zorgmedewerker, aangetreden 17 januari 2019)

De Ondernemingsraad heeft in 2019 5 keer overleg gehad met (een afgevaardigde van) de Raad van
Bestuur, 1 keer overleg gehad met de Raad van Commissarissen en is 12 keer bijeen gekomen.
De Ondernemingsraad is over twee voorgenomen besluiten door de Raad van Bestuur om
instemming gevraagd:
● De vaststelling van verplichte vrije dagen voor 2019;
● Het opleidingsplan en –begroting voor een subsidieaanvraag.
Over drie onderwerpen is door de Raad van Bestuur advies gevraagd aan de Ondernemingsraad:
● De jaarrekening en het jaarverslag 2018;
● De begroting 2019 en 2020;
● De aanpassing van de klokkenluidersregeling.
Verder is in de bijeenkomsten van de Ondernemingsraad geïnformeerd naar/over:
● Het personeelsverloop, vacatures en ziekteverzuim;
● Het optimalisatieproject;
● Samenwerkingen;
● Verbeterplan chemo;
● Het inspectiebezoek van de IGJ;
● Huisregels informatieveiligheid Personeel;
● Nieuwe werkwijze VOG; en
● Verzuim- en werkvermogenbeleid.
Andere activiteiten van de Ondernemingsraad in 2019 waren:
● De uitbreiding van 5 (2018) naar 7 leden (2019):
● Training door Schateiland.
De speerpunten van de Ondernemingsraad in 2019 waren:
● wijziging in de organisatie van de onderneming;
● samenwerkingsverbanden;
● inhuur tijdelijke arbeidskrachten;
● verzuim en verloop
● invoeren/wijzigen technologische voorziening (ICT)
● ARBO (preventiemedewerker, RI&E)

7. Samen werken aan de beste borstzorg
Samenwerkingsverbanden
Wij streven naar verdere concentratie van de borst(kanker)zorg in Nederland. Dat betekent ook dat
wij open staan voor, en actief blijven zoeken naar samenwerking met andere zorgaanbieders. Geen
enkel ziekenhuis biedt geheel zelfstandig altijd de beste zorg op alle terreinen voor alle patiënten.
Wij streven ernaar het beste te zijn in borst(kanker)zorg en alles wat daar direct mee te maken
heeft. Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten gesloten met partners. Onze patiënten zijn zo
steeds verzekerd van de beste zorg, ook voor alles wat onze patiënten nodig hebben en wat wij niet
zelf kunnen bieden.
Een van onze belangrijke partners is UMC Utrecht, waarmee wij op 14 maart 2016 een
samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. De doelstelling van deze samenwerking is om de
kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland naar een hoger niveau te brengen.
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Onze gezamenlijke ambitie is door bundeling van kennis en expertise de vernieuwing van zorg voor
patiënten met borstkanker en overige borstaandoeningen te stimuleren.
Wij hebben in de afgelopen jaren geleidelijk verder invulling gegeven aan deze samenwerking, die
gericht is op de volgende punten:
 Het uitwisselen van data en biomateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, onder de
regie van onze gezamenlijke wetenschappelijke adviesraad;
 Daar waar dat in het belang van onze patiënten is het gezamenlijk organiseren van een
continuüm van zorg. Uitgangspunt is dat indien academische zorg nodig is, wij daarvoor
doorverwijzen naar onze samenwerkingspartners, waaronder UMC Utrecht. De bedoeling is dat
onze patiënten dit blijven ervaren als één naadloos verbonden behandelingstraject. De patiënt
behoudt daarbij uiteraard altijd zijn keuzevrijheid;
 Innovaties, onder andere op het gebied van eHealth, minimaal invasieve chirurgie, beeld gestuurde
behandeling en wetenschappelijk onderzoek;
 Wederzijdse dienstverlening.

In 2018 is de samenwerking met UMC Utrecht verder geïntensiveerd, doordat is gestart met het
verlenen van laagcomplexe borstkankerzorg aan patiënten van het UMC Utrecht door een team
samengesteld uit medewerkers van het UMC Utrecht en het AMZ, onder hoofdbehandelaarschap
van het UMC Utrecht op de locatie van het AMZ.
Verhoogd risico spreekuur
Ook bieden wij met ingang van 2018 een spreekuur aan voor mensen met een verhoogde kans op
borstkanker. Deze zogeheten erfelijkheidspoli wordt in samenwerking met de afdeling klinische
genetica van het UMC Utrecht gehouden. Enerzijds kunnen patiënten hier terecht voor een eerste
analyse, maar juist ook voor patiënten die al een jaarlijkse controle moeten ondergaan is een
speciaal programma opgezet.
Radiotherapie
Soms is bestraling nodig voor of na de chemotherapie, of bij een borstsparende operatie. Dat duurt
21 tot 35 dagen. Wij doen dat niet zelf, maar hiervoor zijn afspraken met bestralingsinstituten door
heel Nederland gemaakt. Onze radiotherapeut-oncoloog neemt de tijd om de keuzes en
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consequenties hiervan met de patiënt te bespreken en zorgt voor een goede aansluiting op de rest
van de behandelingen. Patiënten die daarvoor kiezen kunnen snel bij onze samenwerkingspartner
UMC Utrecht terecht.
Pathologische diagnostiek en bloedonderzoek
Het weefselonderzoek en het bloedonderzoek gebeurt door respectievelijk het pathologisch
laboratorium en het klinisch chemisch- en microbiologisch lab van het UMC Utrecht. Zij voeren
landelijk 24 uur per dag laboratoriumonderzoek uit. Het onderzoek gebeurt zorgvuldig maar snel
waardoor de patiënt niet lang hoeft te wachten op de uitslagen.
Ziekenhuisapotheek
Ziekenhuisapotheker Brocacef is onze farmaceutische toezichthouder. Niet alleen houdt Brocacef
toezicht op de levering van medicijnen die nodig zijn voor de behandeling, ook houdt zij toezicht op
het bereiden van de cytostatica (nodig voor chemotherapie) en de medische gassen.
Sint Jans Gasthuis in Weert
In 2019 zijn gesprekken gestart met Sint Jans Gasthuis in Weert (SJG) over samenwerking op het
gebied van borst(kanker)zorg in de regio Zuidoost Nederland. Deze gesprekken hebben geresulteerd
in de start van de Alexander Monro locatie regio Zuidoost in SJG Weert in 2020. Dit is de eerste
gespecialiseerde locatie voor borst(kanker)zorg buiten het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven.
Deze is er voor borst(kanker)patiënten uit de regio Limburg en Oost-Brabant. Door de samenwerking
versterken we de borst(kanker)zorg in de regio, zowel qua volume als de kwaliteit van zorg.

8. Dialoog met belanghebbenden
Het AMZ staat volop in de landelijke en internationale belangstelling en wil daarbij open en
transparant acteren en externe partijen informeren over organisatieontwikkelingen en
ontwikkelingen die voor de patiënten relevant zijn. Partijen die als belanghebbenden kunnen
worden aangemerkt zijn:
 Patiënten en hun naasten (individueel en verenigd in de Cliëntenraad);
 Medewerkers (individueel en verenigd in de Ondernemingsraad);
 Collega-zorgaanbieders: samenwerkingspartners, verwijzende huisartsen en ziekenhuizen;
 Professionals en wetenschappelijk onderzoekers in de borstkankerzorg;
 Onderzoeksinstellingen;
 Koepel- en andere organisaties in de zorg: Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
 Patiëntenorganisaties;
 Overheden en betalende instanties: Ministerie van VWS, NZa, Zorgverzekeraars Nederland (ZN),
zorgverzekeraars individueel;
 Gemeente De Bilt en Provincie Utrecht;
 Banken;
 Toezichthoudende organisaties zoals Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 Fondsenwervende organisaties: Pink Ribbon, Borstkanker Vereniging Nederland (BVN), KWF en
andere.
Het AMZ zal zich steeds naar beste kunnen inspannen om alle belanghebbenden te informeren over,
en te betrekken bij onze organisatie.
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9. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVO in het Alexander Monro Ziekenhuis: People
Het Alexander Monro Ziekenhuis is opgericht vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid.
Door het doorbreken van de systeem georiënteerde gezondheidszorg en een ziekenhuis in te richten
rondom de patiënt als mens is een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame
gezondheidszorg. Ons kwaliteitsbegrip, met als een van de belangrijke pijlers kwaliteit van leven
voor onze patiënten, berust op een integrale benadering die erop is gericht om uitval in de
maatschappij te beperken.
De elementen die in deze benadering terug te vinden zijn, zijn ook terug te vinden in de dimensies
van Positieve Gezondheid die zijn geformuleerd door Machteld Huber:
 Patiëntparticipatie;
 Shared decisionmaking;
 Healing environment;
 Preventie;
 Kwaliteit van leven;
 Psychosociale ondersteuning.
Integraal (na)zorgteam
Het AMZ heeft een integraal (na)zorgteam, met als doel kennis te vergaren over deze integrale
benadering, bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek daarnaar en binnen de instelling richting
te geven aan deze integrale gedachte en daarover te adviseren. Alle leden van het team hebben zich
gespecialiseerd in het vakgebied en zijn op de hoogte van de nieuwe wetenschappelijk bewezen
ontwikkelingen. De diverse disciplines zijn in het team vertegenwoordigd.
Nazorgplein en leefstijl poli
Vanuit het integrale zorgteam wordt een nazorgplein ontwikkeld. Als start van het nazorgplein is in
2019 begonnen met leefstijlconsulten. Deze consulten betreffen 1 poliafspraak, 1 keer een
mailconsult en 1 keer een telefonisch consult in 3-4 maanden tijd. Tijdens het leefstijlconsult wordt
in kaart gebracht hoe de huidige gezondheid van de patiënt is, door o.a. bloedonderzoek en een
uitgebreide vragenlijst. N.a.v. de uitslagen/bevindingen worden handvatten en adviezen gegeven
hoe om te gaan met voeding, bewegen en sociaal functioneren, evt. worden deze adviezen
aangevuld met bijvoorbeeld voedingssupplementen of adviezen t.a.v. bijvoorbeeld yoga of
mindfulness. De leefstijlpoli is gericht op het signaleren, begeleiden en behandelen van blijvende
klachten na een behandeling, om daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Onze visie is dat dit
multidisciplinair en integraal dient te gebeuren. De leden van het integrale (na)zorgteam hebben
allemaal een (post HBO register) opleiding tot levenstijlcoach afgerond.
Naast de ontwikkeling van een nazorgplein, is het integrale (na)zorgteam in 2019 begonnen met het
informeren van patiënten over dit onderwerp middels een nieuwsbrief.
De ervaringen met de leefstijlconsulten worden in 2020 verder geëvalueerd en naar verwachting
breder ingezet voor de patiënten van het AMZ.
Planet & Profit
Het ziekenhuis is gesitueerd in een kleinschalig gebouw in een bosrijke omgeving in een healing
environment waarbij gelet is op een natuurlijke, rustige inrichting en een goed binnenklimaat. Een
kleine organisatie betekent ook korte lijnen waardoor de betrokkenheid van alle medewerkers groot
is. Dit resulteert in beter overzicht en afstemming van processen in vergelijking met een grote
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ziekenhuisorganisatie, waardoor aanzienlijk minder tijd, geld en middelen worden verspild.

10. Medewerkers
Alle medewerkers werken in het Alexander Monro Ziekenhuis om gezamenlijk de beste
patiëntenzorg te leveren. Dat is wat ons drijft en waar wij unaniem de betrokkenheid op ervaren.
Alle te onderscheiden disciplines zijn daarbij onmisbaar en van even groot belang. Eind 2019 waren
er 147 medewerkers in dienst. Het betrof in totaal 70,38 FTE. Daarmee werden alle benodigde
functies, meestal met eigen medewerkers in vaste dienst, vervuld. De samenstelling was als volgt:
Functiegroep

Medisch specialisten (incl. medisch manager)
Poli/chemo
Kort verblijf (incl. teamleider verpleging)
Diagnostiek
Medisch secretariaat
Team OK (incl. teamleider OK)
Directie / backoffice
Catering/facilitair/gastvrouwen (incl. teamleider gastvr.)
Totaal

Aantal dienstverbanden
(excl. Stagiaires)
2019
2018
22
20
13
11
26
23
12
10
17
14
23
20
17
21
17
13
147
132

2017
15
10
17
9
7
16
17
10
101

De toename van het aantal dienstverbanden betreft een groei van het aantal directe
zorgprofessionals. De totale personeelskosten als percentage van de omzet steeg van 58,0% in 2018
tot 58,7% in 2019.
Ziekteverzuim
Kern van ons ziekteverzuimbeleid is dat over verzuim overlegd wordt. De ziekte overkomt je, maar
als dat tot verzuim leidt, overleggen wij daarover met elkaar. De sterke betrokkenheid van onze
medewerkers leidt tot een relatief laag kort verzuim-cijfer, namelijk 0,77 %. Het middellang en
langdurig verzuim is samen 3,43 %. Het ziekteverzuim, inclusief verzuim vanwege zwangerschap over
heel 2019 bedroeg 5,18%.
Verzuimpercentages:
Jaar
Totaal
2017
2018
2019

3,68%
4,58%
5,18%

Kort

Middellang

Lang

Zwangerschap

0,87%
0,62%
0,77%

0,42%
0,25%
0,49%

1,38%
2,00%
2,94%

1,01%
1,14%
0,97%

Als gevolg van
zwangerschap
0,00%
0,57%
0,01%

Scholing en ontwikkeling
Alexander Monro streeft naar een praktijk waarbij permanente educatie het uitgangspunt is. Een
leeromgeving tot stand brengen die uitnodigt, uitdaagt, ruimte geeft en ondersteunend en
stimulerend werkt om met elkaar de beste borstkankerzorg te bieden. Dit is een meerjarig proces
verwoord in een Strategisch opleidingsplan (2017 – 2020) waar het Alexander Monro het afgelopen
jaar duidelijke stappen in heeft gezet.
De Alexander Monro Academy heeft in 2019 extra aandacht besteed aan:
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-

OPLEIDING TOT GECERTIFICEERD LEEFSTIJLCOACH (INCOMPANY)
Naast de reguliere behandeling van borstkanker, speelt de complementaire zorg een steeds
belangrijkere rol in de zorg voor de patiënt. In het Alexander Monro Ziekenhuis erkennen we
dat een integrale / holistische benadering het welzijn en de zelfregie van de patiënten
positief beïnvloedt. Onze ambitie is om alle patiënten met onze kennis en expertise van
integrale zorg te voorzien met ook aandacht voor leefstijl en complementaire
mogelijkheden. Vanuit die visie zijn er in 2019 12 medewerkers vanuit verschillende
disciplines opgeleid tot erkend en gecertificeerd leefstijl coach.

Alle 12 cursisten behaalden hun diploma tot Leefstijlcoach
-

E-LEARNING
Alle zorgprofessionals ontvangen een licentie voor e-learning. Het aanbod maakt het mogelijk
om laagdrempelig te leren, toegankelijk en binnen de planning naar eigen keuze qua moment.

-

BIJ- EN NASCHOLINGEN
Diverse onderwerpen zijn aan bod gekomen, zoals:
 Workshop “parkeer je piekerverstand”
 Dr. Hauschka verzorgingsproducten
 Scholing “kennismaken met de Nucleair”
 Target@Work-onco. Het Alexander Monro Ziekenhuis was één van de vijf ziekenhuizen
die deel heeft genomen aan dit project. Dit betrof een pilot die oncologen en
verpleegkundigen tools, een e-learning en teambegeleiding binnen ziekenhuizen biedt
om werkgericht te handelen.
 BHV trainingen.

-

KLINISCHE LESSEN
Diverse klinische lessen zijn intern verzorgd. Een paar voorbeelden:
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Vitaal bedreigde patiënt
een methode om de communicatie tussen zorgverleners te stroomlijnen (SBARR)
een bepaalde wijze van infuus inbrengen (PICC lijn)
Infuustechnologie
Expert training voor het scholen van verpleegkundigen, bevoegdheid tot het aftoetsen
van voorbehouden handelingen
Werkbegeleidersscholing
Chemotherapie: werking, keuze en bijwerkingen.

Stage- en opleidingsplaatsen
In 2019 is het aantal stageplaatsen verder uitgebouwd. De stageplaatsen voor een HBO
verpleegkundige en studenten van de opleiding ‘Management in de zorg’ zijn gecontinueerd.
Nieuwe stages zijn aangeboden aan een HBO student Voeding & Diëtetiek en een student BOL
servicemedewerker niveau 2. Het werken met stagiaires past uitstekend bij de visie van ons
ziekenhuis. Wij bieden studenten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een kleine organisatie
met korte lijnen en veel aandacht voor de patiënt en hopen hen hiermee te enthousiasmeren voor
een carrière de zorg. Doordat zij mee werken en/of een opdracht maken levert dit meerwaarde voor
de organisatie op. Zo creëren wij een win-win situatie.
Daarnaast hebben wij een opleidingsplaats voor een student van de 2-jarige Master Advanced
Nursing Practice (MANP); een Verpleegkundig Specialist Oncologie (i.o.).
Werving en selectie
In 2019 hebben wij 43 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen.
Medewerker in dienst Uitbreiding Vervangend
Totaal

9

17

Uitbreiding
oproep/flex
14

Gepland
tijdelijk

Totaal
3

43

Ondanks een zeer krappe arbeidsmarkt slagen wij nog goed in om onze vacatures te vervullen.
Tijdens de W&S procedures ervaren wij dat sollicitanten vaak bewust kiezen voor ons ziekenhuis.
Met name de visie en de wijze waarop wij daar invulling aan geven, spreekt aan. Onze kernwaarden
blijven in dit proces een essentiële rol spelen.
HR Cyclus
De volledige HR-cyclus van instroom, doorstroom en uitstroom is zoals voorgaand jaar uitgevoerd.
Met onverminderde aandacht voor het echte contact met iedere medewerker.
Ons inwerkprogramma kent een centraal en een decentraal deel. Een maatje helpt een nieuwe
medewerker om goed ingewerkt te raken. De leidinggevende is dichtbij, voert regelmatig
gesprekken en borgt daarnaast dat ons beleid ten aanzien van de voorbehouden en risicovolle
handelingen in praktijk wordt gebracht. In 2019 is dit uitgebreid met het scholingsplan voor de
medische technologie.
Na de eerste fase volgt in het eerste jaar nog een voortgangs- en een contractgesprek. Een
contractgesprek geeft helderheid over het vervolgcontract. De gesprekscyclus wordt daarna jaarlijks
vervolgd met een gesprek. Waarbij in elk geval onderwerpen als (persoonlijke) ontwikkeling, werkprivé balans, vakmanschap, gezond werken en de kernwaarden besproken worden.
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De medisch specialisten hebben daarnaast elke 2 jaar een IFMS gesprek.
Medewerkers die ons ziekenhuis verlaten wordt een exit interview aangeboden. Deze waardevolle
informatie wordt benut om interne verbeteringen door te voeren.
Continue verbeteren
In 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor een geautomatiseerd dienstroosterprogramma, dat
geïmplementeerd wordt in 2020. Dit programma stelt ons in staat om het proces van
personeelsplanning efficiënter en effectiever organiseren.
Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor een medewerkers tevredenheidsonderzoek, dat in
2020 wordt uitgevoerd.
Organisatieontwikkeling
Het Alexander Monro Ziekenhuis is als organisatie de pioniersfase voorbij. Met het groeien van de
patiëntenzorg en het aantal medewerkers groeide ook de behoefte aan leiderschap, goede
onderlinge afstemming tussen de afdelingen en meer duidelijkheid in taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. In 2019 is de organisatiestructuur aangepast naar een lijnorganisatie met
(meewerkende) teamleiders, een Medisch Manager, een Manager Zorg en een Manager Backoffice.
Het MT wordt gevormd door de Medisch Manager, Manager Zorg en de Manager Back Office (deze
rol wordt vervuld door één van de bestuursleden). Deze nieuwe structuur is in 2019 in werking
getreden en stelt ons in staat om onze organisatie en processen op een efficiënte manier te
beheersen, waarbij onze zorgprofessionals zich nog beter kunnen focussen op een excellente
patiëntenzorg.
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11. Financiële informatie
Het zevende financiële verslagjaar 2019 beslaat de periode van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2019. De patiëntenzorg is gestart op 15 april 2013.
Belangrijkste ontwikkelingen
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nieuwe patiënten (benigne en maligne)
Maligne patiënten gestart met
behandeling
Geopende reguliere trajecten
Gefactureerde trajecten naar
schadelastjaar
Aantal gefactureerde trajecten in jaar

1.370

1.315

1.302

1.365

1.444

1.546

Groei
19/18
7%

277

314

295

283

321

306

-5%

2.104

2.410

2.469

2.386

2.433

2.664

9%

3.918

4.952

6.140

6.734

8.019

9.095

13%

2.881

5.168

6.285

6.494

7.933

9.105

15%

Omzet (jaar) per behandeltraject (jaar)
Omzet (jaar) per maligne behandelstart
(jaar)
FTE

€ 1.719

€ 1.346

€ 1.115

€ 1.126

€ 1.101

€ 1.110

1%

€ 17.881

€ 22.156

€ 23.746

€ 25.848

€ 27.215

€ 33.016

21%

21,7

33,7

40,3

43,7

50,5

63,0

25%

€ 4.953

€ 6.957

€ 7.005

€ 7.315

€ 8.736

€ 10.103

16%

Personeelskostenquote

84,2%

63,6%

62,1%

59,7%

58,0%

58,7%

1%

Overige kostenquote

38,7%

28,8%

33,0%

27,8%

25,0%

23,2%

-7%

122,9%

92,4%

95,1%

87,5%

83,0%

81,8%

-1%

€ -2.679

€ -1.492

€ -1.644

€ -1.114

€ -597

€ -480

20%

Netto omzet jaarrekening (x €1.000)

Totaal kostenquote
EBITDA jaarrekening (x €1.000)

De belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2019 zijn:
 Er zijn zorgcontracten voor 2019 afgesloten met alle zorgverzekeraars (Achmea, De Friesland, CZ,
VGZ, Menzis, VRZ, DSW, ASR en Caresq). De gerealiseerde zorgcontracten boden voldoende
ruimte om de groeidoelstelling van het Alexander Monro Ziekenhuis mogelijk te maken.
Uitzondering daarop vormde het contract met VGZ. Op dat contract werden we geconfronteerd
met een plafondoverschrijding. Daarvan is €61.000 ten laste van boekjaar 2019 gebracht. Alle
zorgcontracten zijn gecontinueerd voor 2020.
 In 2019 hebben we 3.734 patiënten gezien (2018: 3.269, een groei van 14%). Er zijn in 2019 306
maligne patiënten met een behandeling gestart (2018: 321, een afname van 5%). Door de
toename van de patiëntenbasis nam het aantal gefactureerde behandeltrajecten toe van 7.933 in
2018 tot 9.105 in 2019 (een groei van 15%). De gemiddelde netto omzet per gefactureerd
behandeltraject is toegenomen van € 1.101 in 2018 tot € 1.110 in 2019. Dankzij het toenemende
aantal gefactureerde behandeltrajecten (13% groei) steeg de netto-omzet in 2019 met 16% tot €
10,1 miljoen (2018: € 8,7 miljoen).
 De brutomarge is fors gedaald (van 72% in 2018 tot 69% in 2019), vooral als gevolg van het
verdwijnen van de marge op dure geneesmiddelen. Zonder deze margedaling zou het resultaat
circa €300.000 hoger zijn geweest.
 Uit de cijfers blijkt verder dat de personeelskostenquote (personeelskosten t.o.v. de omzet) is
toegenomen naar 58,7% (2018: 58,0%). En de overige kostenquote (overige kosten t.o.v. de
omzet) is afgenomen naar 23,2% (2018: 25,0%). De totale kostenquote daalde van 83% i 2018
naar 81,8% in 2019.
 De toename van de omzet was nog niet voldoende om de kosten in het verslagjaar te dekken.
EBITDA was negatief (€480.000). Dat is voor een groot deel (€360.000) te wijten aan de daling
van de procentuele brutomarge en de plafondoverschrijding bij VGZ die niet werd vergoed. In lijn
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met de verwachte groei van het aantal patiënten en behandeltrajecten zal de omzet verder
toenemen en is de verwachting dat de totale kostenquote verder zal dalen.
Resultaten over het verslagjaar
De geconsolideerde resultaten van het Alexander Monro Ziekenhuis, zoals verantwoord in de
jaarrekening van Patiënts First B.V. over het verslagjaar 2019, zijn als volgt te specificeren:
Alle bedragen zijn in € 1.000

2019

%

2018

%

Netto-omzet / wijzigingen OHW

10.103

100

8.736

100

Inkoopwaarde van de omzet

-3.134

31,0

-2.450

28,0

Brutowinst (A)

6.969

69,0

6.286

72,0

817

8,1

365

4,2

4.911

48,6

4.286

49,1

Sociale lasten

651

6,4

485

5,6

Pensioenlasten

364

3,6

296

3,4

Overige bedrijfsopbrengsten
Lonen en salarissen

Afschrijvingen

748

7,4

835

9,6

Overige bedrijfskosten

2.340

23,2

2.181

25,0

Som der bedrijfslasten (B)

9.014

89,2

8.083

92,5

-1.228

-12,2

-1.432

-16,4

-218

-2,2

-206

-2,4

-1.446

-14,3

-1.638

-18,8

0

0,0

0

0,0

-1.446

-14,3

-1.638

-18,8

Bedrijfsresultaat (A-B)
Financiële baten en lasten
Groepsresultaat vóór belastingen
Belastingen
Netto groepsresultaat
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Toestand op balansdatum
Per 31 december 2019 is de geconsolideerde financiële situatie van Patiënts First B.V. als volgt
samen te vatten:
Alle bedragen zijn in € 1.000

2019

%

2018

%

Activa
Immateriële vaste activa

227

2,9

158

2,0

Materiële vaste activa

2.404

31,2

3.020

38,1

Financiële vaste activa

2.632

34,1

2.632

33,2

Voorraad en onderhanden werk

428

5,6

549

6,9

1.658

21,5

1.542

19,5

360

4,7

17

0,2

7.709

100

7.918

100

-1.971

-25,6

-525

-6,6

514

6,7

410

5,2

Langlopende schulden

5.867

76,1

4.985

63,0

Kortlopende schulden

3.299

42,8

3.048

38,5

7.709

100

7.918

100

Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen

Het weerstandsvermogen (eigen vermogen plus achtergestelde leningen) was eind 2018 € 3,6
miljoen en is eind 2019 € 3,0 miljoen.

12. Risico’s en onzekerheden
Het Alexander Monro Ziekenhuis is nog steeds een startend zorgbedrijf dat in velerlei opzichten een
unieke vooruitgeschoven positie inneemt binnen het sterk veranderende Nederlandse
zorglandschap. De ontwikkelingen binnen de zorg en de pioniersrol die wij daar in spelen, creëren
zowel kansen als bedreigingen voor verdere groei.
Het belangrijkste risico vloeit voort uit onze starterspositie, en de daarmee verbonden
aanloopperiode en -kosten. Verdere groei van het volume is noodzakelijk om voldoende financiële
middelen te genereren om te kunnen investeren, vooral in verdere innovatie.
De begroting voor 2020 is nog verliesgevend maar sluit wel met een positieve EBITDA. De
afschrijvingskosten van onze relatief kostbare inrichting en medische apparatuur zullen in 2020 nog
niet worden terugverdiend. Bij de begroting 2020 zijn de volgende financiële risico’s onderkend:






Lagere instroom van patiënten en daardoor lagere omzet dan begroot;
Lagere bruto marge, waarin begrepen lagere overige opbrengsten;
Onvoorziene, niet begrote kosten;
Noodzakelijke investeringen, hoger dan het opgenomen bedrag;
Tegenvallende fondsenwerving.
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Inherente onzekerheden t.a.v. omzet verantwoording
Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft, evenals alle andere instellingen voor medisch specialistische
zorg, bij het opstellen van de financiële overzichten over 2019 te maken met systeemcomplexiteit.
Dit heeft zijn weerslag op de omzet en onderhanden projecten en de daaraan gerelateerde posten.
Over de diverse punten is door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid overleg gevoerd en
zijn sommige essentiële open normen in de loop van het jaar en achteraf verduidelijkt en op enkele
specifieke punten wordt coulance geboden. Met deze acties zijn niet alle complexiteiten in het
systeem opgelost. Daarnaast bevatten de registratiebepalingen diverse open normen, die gedurende
en na afloop van het boekjaar nader zijn geduid door de regelgever waardoor kan blijken dat de
normen onjuist ingevuld zijn. Het is niet altijd mogelijk achteraf te voldoen aan de nader geduide
verplichtingen. Dit leidt mogelijk tot onzekerheden in de verantwoordingen doordat instellingen,
waaronder het Alexander Monro Ziekenhuis, de gevolgen van het niet voldoen aan de
registratieverplichtingen en de gevolgen van de systeemcomplexiteit moeten inschatten.
Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft de diverse onzekerheden in detail doorgenomen. Hierbij is
vastgesteld dat een groot aantal onzekerheden niet van toepassing is op het Alexander Monro
Ziekenhuis. Deels doordat deze onzekerheden specifiek gerelateerd zijn aan ziekenhuizen en deels
door de specifieke zorgproducten van het Alexander Monro Ziekenhuis.
Voor de resterende onzekerheden heeft het Alexander Monro Ziekenhuis voldoende waarborgen
getroffen om deze onzekerheden weg te nemen.
Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft uit hoofde van de zorgcontractering vanaf 2014 afspraken
met zorgverzekeraars gemaakt over de zorgverlening op schadelastjaar. Daarbij is een inschatting
gemaakt over de verwachte realisatie van de contractafspraken. Met de uitkomsten van deze
analyse en de schadelastprognoses die gebaseerd zijn op de onderhanden werk stand en daaraan
gerelateerde posten is rekening gehouden bij de bepaling van de opbrengstverantwoording 2019.
Materiële controles door zorgverzekeraars
Tevens heeft het Alexander Monro Ziekenhuis een inschatting gemaakt van het effect van de
materiële controles door de zorgverzekeraars. De uitkomsten uit materiële controles zijn onzeker.
Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft naar beste weten een schatting gemaakt en verwerkt in de
berekende omzet, rekening houdend met ervaringsgegevens omtrent afwijzingen, uitkomsten van
interne controles, materiële controles door zorgverzekeraars en de inschatting van de mate waarin
onvolkomenheden in de zorgregistratie tot afwijzingen zal kunnen leiden.
Verdere invoering prestatiebekostiging
De verdere invoering van prestatiebekostiging is voor het Alexander Monro Ziekenhuis een kans om
zich meer en beter te kunnen onderscheiden van bestaande/traditionele aanbieders van
borstkankerzorg.
Onze invulling en organisatie van borstkankerzorg vanuit een gespecialiseerd ziekenhuis maakt het
voor ons juist mogelijk om zeer concurrerend kwalitatief hoogwaardige zorg aan te kunnen bieden.
Ook de invoering van integrale tarieven zal onze concurrentiepositie hierin kunnen verstevigen.
Financiële instrumenten
Het Alexander Monro Ziekenhuis maakt geen gebruik van financiële instrumenten en houdt geen
liquide middelen en/of vermogenstitels aan voor speculatieve doeleinden.
Covid-19 crisis
Afhankelijk van de duur van de coronacrisis zal een grotere achterstand kunnen ontstaan in de
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reguliere patiëntenzorg. 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. Wij spannen ons
in om achterstanden in de borstkankerzorg zoveel mogelijk te helpen voorkómen, en we verwachten
een rol te kunnen spelen bij het inlopen van ontstane achterstanden.
Het AMZ behandelt geen Covid-19 -patiënten en beschikt ook niet over een Intensive Care unit. Wel
is bij ons ziekenhuis meestal sprake van urgente zorg die niet uitgesteld kan worden. Als gevolg
daarvan is onze patiëntenzorg – anders dan bij algemene ziekenhuizen en UMC’s - tot nu toe in
voldoende mate gecontinueerd.
Op dit moment is nog geen reële inschatting te maken van de extra kosten en het positieve of
negatieve effect op de opbrengsten. Wel hebben de zorgverzekeraars en het ministerie toegezegd
de ziekenhuizen te ondersteunen in de zorgverlening en in financieel opzicht.
In dit stadium zijn de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van ons ziekenhuis, en
voor de exploitatieresultaten beperkt. Wij blijven het beleid en het advies van de diverse nationale
instellingen volgen en blijven tegelijkertijd ons uiterste best doen activiteiten zo goed en veilig
mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid van de patiënten en medewerkers in gevaar
te brengen.
Ondanks de onzekerheden als gevolg van de Covid-19 uitbraak kunnen wij zo nodig 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 bestaande financiële
ruimte die ons ter beschikking staat en is er geen sprake van een materiële onzekerheid over de
financiële continuïteit van ons ziekenhuis.

13. Verwachtingen ten aanzien van de toekomst
In volume behoren wij tot de top-20 in de markt voor borstkankerzorg, maar de borstzorg in
Nederland is nog steeds erg gefragmenteerd. Wij geloven in verdere concentratie van de borstzorg
omdat daarmee het belang van patiënten het beste is gediend. Wij blijven daarom streven naar
verdere groei in kwaliteit en in volume, ook van ons ziekenhuis, in samenwerking met onze partners.
Op basis van de groeiende populatie patiënten is in december 2019 een meerjarenprognose voor de
periode 2020-2028 opgesteld, waarbij een winstgevende exploitatie na 2020 wordt geprognotiseerd.
Daarbij is verondersteld dat het aantal gefactureerde behandeltrajecten in de komende jaren
geleidelijk zal toenemen. De verwachting is dat vanaf 2021 sprake zal zijn van een positieve
exploitatie.
Onze verwachtingen voor de nabije toekomst worden inmiddels sterk gekleurd door de
onvoorspelbare gevolgen van de Coronacrisis. Uiteindelijk is ongestoorde doorgang van de
borstkankerzorg in alle facetten in ieders belang. Maar we zien in de eerste maanden van 2020 een
aantal verontrustende signalen.
Door de uitbraak van het coronavirus COVID-19 stond de beschikbare zorg in Nederland sterk onder
druk. Daarom was op 16 maart door het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten om de
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bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stop te
zetten. De borstkankerscreening wordt in juni 2020 weer opgestart.
Net als bij veel andere aandoeningen geldt ook voor borstkankerzorg dat het aantal diagnoses in de
eerste maanden van 2020 zo’n 25% lager ligt dan onder normale omstandigheden.
Tegen deze achtergrond zullen wij alles doen wat in ons vermogen ligt om achterstanden in de
borstkankerzorg zoveel mogelijk te helpen voorkómen, en we verwachten een rol te kunnen spelen
bij het inlopen van ontstane achterstanden.
Al met al zien wij in de Coronacrisis niet alleen een bedreiging. Het biedt ons ook kansen om de
voordelen van onze gespecialiseerde aanpak breder onder de aandacht te brengen.
Samen met al onze interne en externe partners zullen wij in 2020 verder werken aan de groei van de
gespecialiseerde borstkankerzorg volgens ons concept. In het belang van de patiënten, onze
medewerkers, en de verdere verbetering van de borst(kanker)zorg.
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