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Bovendien profiteren we van een goed georganiseerd, medisch-

specialistisch bedrijf. De medische staf en het ziekenhuis delen 

hun visie op de toekomst, en we vinden elkaar makkelijk om 

samen stappen te zetten die nodig zijn. Buiten het ziekenhuis 

werken we uitstekend samen, onder meer met de huisartsen, 

met de belangrijkste verzekeraar in ons verzorgingsgebied en 

met diverse andere ketenpartners. Een prima basis om samen 

de zorg toekomstbestendig in te richten.

Waar we voor staan en waar we op koersen, lichten we 

graag toe in dit strategisch beleidskader 2019-2022. 

Aan dit plan is op inspirerende wijze bijgedragen door de 

medische staf, het management en andere professionals. Dit 

meerjarenperspectief veronderstelt een heldere afbakening 

in tijd, maar scherpe scheidslijnen zijn er niet. We veranderen, 

vernieuwen en verbeteren onze zorg al jaren. Dat zetten we 

voort met nieuwe initiatieven. Zo willen wij als ambitieus 

opleidingsziekenhuis, met een historie van vele eeuwen, een 

essentiële bijdrage blijven leveren aan de toekomst van de 

gezondheidszorg in Salland.

Raad van Bestuur en Medisch Stafbestuur  

Deventer Ziekenhuis

Hiervoor bouwen we de komende jaren 

verder aan vitale zorgnetwerken. Regionaal 

en bovenregionaal. Samen met verzekeraars, 

huisartsen, andere ziekenhuizen en andere 

partners staan we voor de uitdaging een 

samenhangend, toekomstbestendig zorgaanbod  

te realiseren. Een aanbod dat we werkelijk om  

de patiënt (en diens naasten) heen organiseren. 

Zorg die persoonlijk is, wordt aangeboden waar 

dat de meeste toegevoegde waarde biedt. Maar 

ook zorg die betaalbaar is en beschikbaar blijft. 

Aan deze ambities geven we vorm vanuit een 

duurzame, financieel gezonde organisatie. Een 

organisatie die aantrekkelijk is voor bevlogen 

professionals. Want die hebben we hard nodig 

om in te spelen op het snel veranderende 

zorglandschap. Demografische ontwikkelingen, 

betere diagnostiek en nieuwe technologische 

mogelijkheden dragen ertoe bij dat de vraag  

naar zorg groeit, maar ook complexer wordt. 

Intussen krimpt de groeiruimte en wordt de 

arbeidsmarkt krapper. 

Om de komende jaren in te kunnen spelen op 

deze uitdagingen, moeten en willen we onze zorg 

anders organiseren. Hiervoor hebben wij een sterke 

uitgangspositie. We zijn beste werkgever in de zorg 

en we zijn financieel gezond. Daardoor kunnen 

we blijven investeren in state-of-the-art zorg. 

Voorwoord
Jouw Leven. Jouw Deventer Ziekenhuis. Met deze nieuwe missie staat de 
patiënt in het hart van onze zorg. In ons topklinisch opleidingsziekenhuis 
draait alles om aandacht. Aandacht voor de beste zorg voor hem en voor haar. 
Die leveren we op de juiste plek. Daar waar onze zorg het meest efficiënt en 
gewenst is. Altijd op het juiste moment, door de juiste zorgverlener. Dat kan in 
ons mooie ziekenhuis zijn of thuis bij de patiënt. Of we organiseren deze zorg 
samen met de huisarts en andere samenwerkingspartners.

Uitbouwen van vitale, toekomstbestendige zorgnetwerken

De juiste zorg leveren op de juiste plek

 Patiënten participeren, beslissen over zorg doen we samen

Investeren in zorgvernieuwing en e-health
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Onze basis

 Nieuw leiderschap en een andere organisatiestructuur 

Opleiden & ontwikkelen

Wetenschap & innovatie

Inzetten op bevlogen medewerkers

 Goede zorg in een gezonde leefomgeving

Gezonde financiën: basis voor vernieuwing

Beter worden in een mooi gebouw

Waar we voor staan 
en waar we voor gaan

Onze
opgaven

Breed zorgaanbod, dichtbij huis

Samenwerken in de acute zorgketen

De beste zorg voor kwetsbare ouderen

Zorg anders organiseren voor de chronische patiënt

Aantrekkelijke partner voor verwijscentra

Open cultuur, hoge zorgkwaliteit

Verder versterken van onze topklinische cultuur
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Waar staan 
we voor?

Natuurlijk voor goede zorg. Wat bij ons verder gaat dan het verlenen 

van de beste zorg vanuit medisch oogpunt. We staan nadrukkelijk 

stil bij de persoonlijke zorgen en behoefte van de patiënt, of de 

mensen daar omheen. Dat zit in ons DNA. Een stapje extra zetten in 

onzekere tijden voor de ander. Sallandse aandacht noemen we dat. 

Zo maken we onze zorg dichtbij en persoonlijk.

Aandacht.  
Voor jou.

Aandacht.  
Voor de beste zorg.

Aandacht. 
Voor samen. 

Aandacht. 
Voor werken met passie.

Hoe we dat doen? 

#1
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#3

#4
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Meer weten  
over onze missie  
en visie? 
Scan deze QR-code  

en bekijk onze film.

Gelderland

Overijssel
Deventer

Lochem

Holten-Rijssen

Raalte

Voorst

Olst-Wijhe

37.000

38.000

100.000

34.000

18.000

24.000

Adherentiegebied

Deventer Ziekenhuis

Kerngegevens

Het Deventer Ziekenhuis is een 

regionaal topklinisch ziekenhuis met alle 

basisspecialismen in huis. We verlenen 

zorg in een kerngebied van zes Sallandse 

gemeenten. Jaarlijks nemen we circa 

21.500 patiënten op en bezoeken 

300.000 patiënten onze poliklinieken. 

We verlenen onze zorg met zo’n 2380 

medewerkers, 187 medisch specialisten 

en 80 vrijwilligers. Die werken in een 

sfeer van collegialiteit en vertrouwen 

aan hoogwaardige, persoonsgerichte 

patiëntenzorg. We zijn financieel gezond 

en hebben hoge scores op het gebied 

van patiënttevredenheid. In 2018 zijn we 

verkozen tot Beste Werkgever in de zorg.

Wat vinden we belangrijk?

•  We leveren onze zorg vanuit de behoefte van de patiënt;

•  We zijn er voor inwoners van Salland én bieden 

topklinische functies voor een groter verzorgingsgebied;

•  We leveren onze zorg waar dat waarde toevoegt 

en efficiënt is. In ons prachtige ziekenhuis, in onze 

buitenpoliklinieken en/of dichtbij de patiënt als dat kan;

•  We zien gezondheid niet als de afwezigheid van ziekte, 

maar als het vermogen van mensen om te gaan met de 

fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen én 

eigen regie te voeren;

•    We werken samen met huisartsen, andere 

zorginstellingen in de regio en gespecialiseerde centra  

in het land. We zijn - kortom - onderdeel van een  

netwerk, waarbinnen we samen met de patiënt de  

zorg organiseren;

•  Leren en ontwikkelen zit in onze genen. We willen 

excelleren in onze zorg. Daarom staan we open voor 

nieuwe kennis en ontwikkelingen, en we dragen er actief 

aan bij;

•  We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van 

patiëntenzorg, opleiden én wetenschappelijk onderzoek 

zorgt voor synergie en versterking van de zorg die wij 

leveren. Daarom zijn we lid van de Samenwerkende 

Topklinische opleidingsZiekenhuizen;

•  We werken met de nieuwste technieken om onze 

zorgkwaliteit en veiligheid verder te verbeteren.

Onze missie

Mensgericht 
We doen het voor onze patiënt

Open
We doen het samen

Bevlogen
We halen het beste uit onszelf

Onze waarden

In de ontwikkeling van ons beleid  

en onze zorg gelden drie kernwaarden 

als inspiratiebron en richtsnoer:

!

We leven allemaal ons eigen leven en hebben allemaal onze plannen, dromen en 

verlangens. Maar als je ziek bent, verandert er veel. Gelukkig is dit vaak van tijdelijke 

aard, maar soms ook niet. Toch willen we ook dan niet onze dromen opgeven.

Dat hoeft ook niet. Het Deventer Ziekenhuis levert graag een bijdrage aan het leven 

zoals jij dat wilt leven. Daarvoor leveren we zorg die ertoe doet, op het moment dat 

het erom gaat, afgestemd op jouw persoonlijke situatie en mogelijkheden. En als je 

een ziekte hebt die dieper en langer ingrijpt in je leven, bepalen we samen hoe je 

zo goed mogelijk kunt blijven functioneren. Of we zorgen voor de beste begeleiding 

als behandelen geen optie meer is. Daarvoor werken we actief samen met andere 

zorgverleners, in en om het ziekenhuis. Onze organisatie richt zich zo helemaal op jou; 

dichtbij en toegankelijk, maar ook doelmatig en efficiënt. Zo helpen wij je je leven te 

leven zoals jij dat wilt en kunt.

Professioneel en leergierig als we zijn, zorgen we er met opleiding, onderzoek en 

een actieve focus op innovatie voor dat we altijd de beste zorg volgens de laatste 

standaarden bieden. Zo bouwen we op eigen wijze continue aan een inspirerende 

werkomgeving voor onze professionals van vandaag én morgen.

Jouw leven. Jouw Deventer Ziekenhuis.
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' Ik ben van mijn allergie  
af, maar kiezen uit vijftig 
soorten ijs is veel moeilijker  
dan uit zeven.'

Als je met zorg te maken krijgt, dan komen 
er vaak ook zorgen bij kijken. Klein of groot, 
om je eigen gezondheid of die van een ander. 
We weten hoe dat is en doen er dus alles aan 
om onze patiënten op hun gemak te stellen 
en ze te helpen. Dat doen we met aandacht. 
Met Sallandse aandacht. Hier kijken we 
naar elkaar om. Zo doen we dat ook in het 
Deventer Ziekenhuis. Volgens Johanna uit 
Harderwijk is het geweldig dat zoon Mart (9) 
weer van al zijn allergieën af is.  

Dankzij de aandacht en goede zorg van ons 
Kinderallergie Behandelcentrum kan hij nu 
weer uit alle soorten ijsjes kiezen. Mart is 
het er niet mee eens. ‘Mam, kiezen uit vijftig 
soorten is veel moeilijker dan uit zeven.’

Mart (9), Harderwijk

#Aandacht. 

Voor jou.

Het hele verhaal lezen?
Scan de QR-code 
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De snelle technologische ontwikkeling transformeert de zorg over de hele breedte. Onder meer 

door digitalisering, robotisering en de opmars van kunstmatige intelligentie ontstaan tal van 

nieuwe kansen in diagnostiek en behandeling. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de 

organisatie van zorg en zeker ook op de zorgkosten. 'Big data' wordt steeds belangrijker en stelt 

zorgverleners in staat patronen en correlaties te herkennen in patiëntendata en daarvan weer te 

leren over welke behandeling succesvol zal zijn. 

Een andere invloedrijke ontwikkeling is personalised medicine. We zijn steeds beter in staat te 

bepalen welke invloed een behandeling of geneesmiddel heeft op een individuele patiënt. Daardoor 

neemt de kwaliteit van leven van de patiënt toe, onder meer omdat we over- en onderbehandeling 

kunnen voorkomen. Ook biedt dit kansen op een gerichtere inzet van dure geneesmiddelen. 

Toenemende zorgvraag, 
meer complexiteit

Intussen verandert de samenstelling en leeftijdsopbouw van onze bevolking. Onder meer 

door de technologische mogelijkheden zal de vraag naar zorg de komende jaren stijgen. 

Er komen meer en betere behandelmethodes. Er kan dus steeds meer en dat creëert – tot 

op zekere hoogte – ook vraag. Ook de stijgende levensverwachting en de toenemende 

‘vergrijzing’ dragen bij aan deze groei. Zo is de verwachting dat op de langere termijn zeker 

driekwart van ons ziekenhuisbezoek ouder is dan 75 jaar. We gaan hierdoor meer mensen 

zien met meerdere aandoeningen: multimorbiditeit. De zorg wordt hierdoor complexer én de 

zorgkosten zullen bij ongewijzigd beleid hierdoor meer dan gemiddeld stijgen.

Het zorglandschap is dynamischer en meer in beweging dan ooit. 
Iedereen die bij de zorg betrokken is of zorg nodig heeft, heeft 
daarmee te maken. We zien verschillende ontwikkelingen die invloed 
hebben op onze koers, zowel op de korte (komende 3 jaar) als op de 
middellange termijn (10-15 jaar). 

Wat gebeurt er 
om ons heen?

Ingrijpende technologische 
ontwikkelingen

'Big data' wordt steeds 
belangrijker en stelt 
zorgverleners in staat 
patronen en correlaties 
te herkennen.
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Meer patiënten willen vandaag de dag zelf de verantwoordelijkheid nemen voor 

hun eigen zorg (proces). Via internet krijgen ze veel informatie aangereikt over 

aandoeningen en behandelingen. Van zorgverleners wordt verwacht dat ze transparant 

zijn en de patiënt meer als partner bij de zorg te betrekken. Dit betekent onder meer 

zorgen voor heldere informatievoorziening, bijvoorbeeld over de manier waarop we 

onze zorg verlenen. Maar het betekent bijvoorbeeld ook (meer) samen met de patiënt 

beslissen over de beste aanpak.

Toenemende krapte op de arbeidsmarkt

Verder zullen we in moeten spelen op de krapte op de arbeidsmarkt. Voor de middellange termijn 

rekent de sector op een tekort van 100.000 tot 125.000 zorgverleners. Ons ziekenhuis heeft er 

tot nu toe weinig last van ondervonden. Dit komt onder meer omdat we goed werkgeverschap 

als integraal onderdeel van onze strategie beschouwen: deskundige en goed gemotiveerde 

medewerkers en medici zijn ons belangrijkste kapitaal. Dit zorgt voor een waardevolle ‘buffer’, 

maar garanties voor de toekomst biedt dit niet. Daarom blijven we volop investeren in opleiding 

en ontwikkeling van onze professionals.

Groeiruimte in de zorg naar nul
Genoemde en andere ontwikkelingen stuwen de zorguitgaven in ons land op. Met het 

Hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg is afgesproken dat we deze 

uitgaven beheersen. Concreet neemt de maximale volumegroei in de zorg af tot nul 

procent in 2022. Dit betekent dat we de toenemende zorgvraag willen opvangen, 

waar dat niet meer of slechts beperkt leidt tot een verhoging van het beschikbare 

budget. Om onze zorg op de lange termijn betaalbaar en toegankelijk houden, moeten 

we deze anders en doelmatiger organiseren, onder meer in samenspraak met andere 

zorginstellingen, verzekeraars en andere partners.  

Patiënt wil meer eigen regie

Voor de middellange  
termijn rekent de sector op 
een tekort van 100.000 tot 
125.000 zorgverleners.
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'  Er hoefde maar één 
telefoontje gepleegd te 
worden. Anderhalf uur  
later kreeg ik het bericht  
dat alles geregeld was.'

Zorg die ertoe doet, op de plek en op een 
manier zoals onze patiënt dat wil. Dat 
kunnen wij als ziekenhuis niet alleen. 
Dat doen we samen. Met vele andere 
zorgverleners in Salland. Samen staan we 
voor zorg en gezondheid in onze mooie 
regio. Samen stropen we de mouwen op en 
nemen we met onze patiënt de beslissingen 
over de beste zorg. Zo maken we de zorg 
steeds een beetje beter. In Salland zijn er 
mooie voorbeelden van de meerwaarde van 
die samenwerking. 

Neem het Regionaal Transferpunt Salland. 
Dit nieuwe regionale netwerk, waaraan het 
Deventer Ziekenhuis en alle zorgpartners in 
deze regio zijn verbonden, coördineert alle 

patiëntentransfers en biedt ondersteuning 
aan huisartsen, huisartsenpost en de 
Spoedeisende Hulp. Zo kunnen we iedereen 
de gewenste ondersteuning bieden, op het 
juiste moment, op de juiste plek en van de 
juiste professional. De kwaliteit van zorg 
verbetert hierdoor én het draagt bij aan 
vertrouwen in zorgsamenwerking. 

Ingrid Kapsenberg, 

huisarts Luttenberg

#Aandacht. 

Voor samen.

Het hele verhaal lezen?
Scan de QR-code 
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Uitbouwen van vitale, toekomstbestendige 

zorgnetwerken

Moderne zorg is meer en meer teamwork. 

Binnen en in toenemende mate ook buiten ons 

ziekenhuis. Regionaal en bovenregionaal. Dit 

komt onder meer voort uit de ontwikkeling dat 

mensen liever thuis herstellen en zorg dichtbij 

willen. Waar mensen voorheen herstelden in 

het ziekenhuis, gaan mensen na een opname 

nu sneller weer naar huis. Of ze worden tijdelijk 

dichtbij huis verzorgd. Daar krijgen ze aanvullende 

zorg en ondersteuning. Meestal van de thuiszorg 

en huisartsen, maar ook van mantelzorgers, 

maatschappelijke hulpverleners en soms ook van 

vrijwilligers. De technologie maakt het intussen 

mogelijk om (ziekenhuis) zorg op andere plaatsen 

aan te bieden. Zo kan zorg die nu poliklinisch in 

een ziekenhuis wordt aangeboden, met name 

voor chronische patiënten, in toenemende mate 

ook thuis plaatsvinden. Denk aan monitoring van 

bepaalde gezondheidswaarden of periodieke 

controle van patiënten op afstand. Voor de patiënt 

plezierig, want die hoeft minder vaak naar het 

ziekenhuis te komen.

Scenario-analyse

Onder meer bovenstaande ontwikkelingen 

en mogelijkheden stellen ons ziekenhuis 

voor een cruciale opgave: om optimale 

gezondheidszorg voor onze regio te blijven 

leveren (dichtbij huis als het kan, verder weg als 

het moet), moet het Deventer Ziekenhuis met 

diverse bestaande samenwerkings-partners 

(huisartsen, verzekeraars) én met nieuwe 

samenwerkingspartners (bijv. gemeenten, 

wijkteams) een toekomstbestendig zorgaanbod 

realiseren. Een aanbod dat we samen - vanuit een vitaal 

‘zorgnetwerk’ - rondom de patiënt organiseren. Op een 

manier en op een plek waar dat het meest effectief en 

patiëntgericht is. De komende drie jaar willen we 

met onze ketenpartners verdere uitwerking geven 

aan hoe we dat zorgnetwerk in onze regio kunnen 

concretiseren en inrichten. Welke ambities willen we in 

ieder geval in deze scenario’s terugzien?

•  Met ketenpartners nemen we verantwoordelijkheid  

voor de gezondheid van en zorg aan onze patiënten  

en inwoners in de regio;

•  Op basis van concrete en efficiënte verwijsafspraken 

(o.a. met huisartsen, tertiaire centra), bepalen we 

samen met de patiënt waar de zorg het beste kan 

worden geboden;

•  Dat kan in het Deventer Ziekenhuis zijn of we dragen 

eraan bij om deze zorg elders te organiseren;

•  We realiseren een uitstekende infrastructuur om 

efficiënte en snelle (patiënt) data-uitwisseling in en 

tussen de diverse zorgnetwerken te faciliteren;

•  We ontwikkelen en/of dragen bij aan het ontwikkelen 

van (ICT) voorzieningen om de zorg zo dichtbij 

mogelijk aan te bieden.

Waar gaan 
we voor?

Onze opgaven

1

Uitbouwen van vitale, toekomstbestendige zorgnetwerken

De juiste zorg leveren op de juiste plek

 Patiënten participeren, beslissen over zorg doen we samen

Investeren in zorgvernieuwing en e-health

Onze
opgaven

Een samenhangend  
zorgaanbod realiseren,  
samen met anderen.

1

2

3

4
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Uitbouwen van samenwerkingen in de regio

Als het gaat om het inrichten van regionale netwerkzorg, willen we gebruik maken van de 

unieke karakteristieken van ons verzorgingsgebied. We bouwen graag voort op de sterke 

samenwerkingen die we als ziekenhuis mede hebben geïnitieerd:

•  Ketenpartners weten elkaar al goed te vinden in een verzorgingsgebied dat  

betrekkelijk overzichtelijk en afgebakend is;

•  Er is één goed georganiseerde huisartsencoöperatie waarmee we al jaren effectief  

samenwerken; 

•  Met de VVT-organisaties hebben we duurzame samenwerking voor de vervolgzorg  

van onze patiënten;

•  Met Salland Zorgverzekeringen en met Zilveren Kruis hebben we voor de periode 2019 - 2021  

goede meerjarenafspraken gemaakt over de zorgfinanciering;

•  Bestaande samenwerkingen bouwen we graag uit, zoals IGO Salland,  

ZISO en Salland United;

•  We ontwikkelen samen de noodzakelijke infrastructuren om data en informatie uit  

te wisselen, een voorwaarde om netwerkzorg mogelijk te maken.

Integrale Geboortezorg Salland

In januari 2019 is de IGO Salland opgericht. Verloskundigen en gynaecologen werkten al 

samen, maar zijn per januari 2019 formeel een team. Samen streven zij naar de beste zorg 

voor moeder én kind. Alle zwangeren in de regio worden samen besproken. Zo kan al vroeg  

een passend zorgpad worden bepaald. 

De doelen zijn als volgt:

•  Waar mogelijk complicaties en een ziekenhuisopname voorkomen;

•  Samen zorgen voor optimale veiligheid; 

•  De zwangerschap en geboorte zo goed mogelijk laten verlopen;

•  Zorg in de eerste lijn leveren waar het kan en in de tweede lijn als het moet.

Zorg en Innovatie in Salland (ZISO)

ZISO is een regionale vereniging die zich inzet voor samenhang in de verschillende zorgketens. 

Daaronder ressorteren onder meer de netwerken op het gebied van hersenletsel, dementie en 

palliatieve zorg. Waar voorheen de ketenzorg gericht was op het organiseren van transmurale 

afspraken rondom een vooraf gedefinieerde patiëntenpopulatie, gaan de ketens zich de 

komende jaren ontwikkelen om zorg en ondersteuning dicht bij huis te organiseren. Denk 

hierbij aan het ondersteunen van ‘thuis sterven’ of langer veilig thuis wonen met dementie. 

Hiervoor zullen nieuwe verbindingen gemaakt worden, zoals met de gemeente, welzijn en 

sport. Als ziekenhuis zijn we hierin een belangrijke partner, zowel op bestuurlijk niveau  

als in de netwerken.

Regionaal Transferpunt

In 2017 is in opdracht van ZISO het Regionaal Transferpunt opgericht, een netwerk van 

zorgaanbieders in Salland. Het netwerk deelt de verantwoordelijkheid van beschikbare 

bedcapaciteit en hanteert dezelfde toegangsafspraken (triage). Er is een toegewijd team 

dat het mandaat heeft om de logistieke processen van transfers regionaal te coördineren. 

Dit betekent dat alle verblijfsvragen via één loket te regelen zijn. Van eerstelijns verblijf tot 

revalidatiezorg tot zorg vanuit de wet langdurige zorg en respijtzorg. Landelijk gezien geldt het 

RTP steeds als hét voorbeeld van een goed samenwerkend regionaal netwerk.

Salland United

In het bestuurlijk netwerk ‘Salland United’ hebben bestuurders van diverse zorgorganisaties 

uit eerste, tweede, derde lijn, verzekeraar ENO en de gemeente Deventer elkaar gevonden. 

Ambitie is om Salland te ontwikkelen tot de meest gezonde regio met de gelukkigste inwoners 

in 2025. Deze transformatie vraagt om een vitale zorginfrastructuur in de regio. Hiervoor 

moeten we een beweging in gang zetten waarin we met elkaar werken van ziekte en zorg naar 

gezondheid en gedrag. Salland United wil dit bereiken via drie programma's: de Promotie van 

gezond gedrag, Versterken van positieve gezondheid en Organiseren van zorg op de juiste 

plek. Verder zet de samenwerking in op ontwikkelen van een integrale aanpak om de oudere 

inwoner/patiënt van Salland goed te ondersteunen.

We bouwen sterke 
samenwerkingen  
graag verder uit.
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Naar oncologische netwerkzorg

Het Deventer Ziekenhuis zoekt de komende periode voor de 

diagnose, behandeling en nazorg van patiënten met kanker 

strategische samenwerkingspartners. Een comprehensive cancer 

network maakt het mogelijk om patiënten dicht bij huis te 

behandelen, ook voor vormen van kanker die relatief weinig in 

ons verzorgingsgebied voorkomen (o.a. slokdarm-, maag-, lever-, 

alvleesklier- en endeldarmkanker). 

De achtergrond is dat landelijk de complexe oncologische zorg zich 

steeds meer concentreert in een beperkt aantal gespecialiseerde 

instellingen en netwerken. Zo moeten ziekenhuizen van 

beroepsverenigingen en zorgverzekeraars minimum aantallen 

chirurgische ingrepen verrichten bij slokdarm-, maag-, alvleesklier- 

en leverkanker. Voor ons is het uitgangspunt in de beoogde 

samenwerking (en) dat patiënten altijd in het eigen ziekenhuis 

terechtkunnen voor een diagnose, onderzoek en nazorg. De 

behandeling kan echter plaatsvinden in een ander ziekenhuis. Waar, 

hoe en met wie we deze oncologische zorg willen organiseren, zal 

de komende jaren duidelijk moeten worden. Mogelijk ontstaan er 

meerdere netwerken, georganiseerd naar specifiek tumortype.

Bovenregionaal samenwerken met academische en tertiaire centra  

in complexe en acute zorg

Het Deventer Ziekenhuis heeft (als zogenaamd Shared Care Centrum) een mooie 

samenwerking met het Prinses Maxima Centrum in Utrecht voor de kinderoncologie. 

In Deventer staat een team van specialisten voor de ouders en kinderen klaar, zodat 

bepaalde aspecten van de behandeling hier plaats kunnen vinden, onder regie

van het PMC. 

Het is een mooi voorbeeld van hoe we ook in bovenregionale netwerken met 

onze zorg méér kunnen betekenen voor onze patiënt. Door de toenemende 

zorgcomplexiteit, stringentere volumenormen en concentratie van specialistische 

specialistische zorg, moeten we de komende jaren onze keuzes in het zorgaanbod 

goed uitwerken. We zullen ook goed moeten kijken hoe en met wie we deze zorg 

organiseren. Ons uitgangspunt is dat we er vanuit een goede samenwerking, met 

specifieke academische en tertiaire centra, altijd voor zorgen dat 'onze' patiënten 

de beste behandeling krijgen. 

Dergelijke strategische samenwerkingen, waarvan we er de komende jaren meer 

willen organiseren, maken ook betere research en innovatie mogelijk. Samen kunnen 

we sneller en slimmer zijn in de snel veranderende gezondheidszorg. Bovendien 

kunnen we door helder te kiezen voor en te investeren in specifieke zorg, ons 

gaan onderscheiden met zorgaanbod dat in omliggende centra niet of op een 

ander niveau beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan de bovenregionale functie die 

ons Kinderallergie Behandelcentrum heeft ingenomen. Belangrijke kaders voor de 

komende jaren te ontwikkelen samenwerkingen zijn:

•  We maken met partners altijd goede, efficiënte verwijsafspraken  

voor onze patiënt;

•  We ontwikkelen vanuit een multidisciplinair overleg samen de  

beste zorgstandaard, waarmee duidelijk is wie welke zorg wanneer  

en waar levert;

• Protocollen worden op elkaar afgestemd en geüniformeerd;

•  We zorgen samen voor uitstekende data-uitwisseling om goede  

patiëntenzorg te ondersteunen.

De komende jaren moeten  
keuzes in ons zorgaanbod  
goed uitwerken.
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Cardiovasculaire zorg op de juiste plek

We begeleiden patiënten die een cardiovasculair 'event' hebben 

doorgemaakt in ons ziekenhuis in een speciaal CVRM-zorgpad. Waar 

mogelijk worden deze patiënten zo snel mogelijk weer overgedragen aan  

de huisarts. Op verzoek van de eerstelijn ziet ‘onze’ verpleegkundig 

specialist CVRM met de praktijkbegeleider in de huisartsenpraktijk 

patiënten die hun behandeldoelen niet halen. Complexe casuïstiek wordt  

op initiatief van de huisarts in het ziekenhuis in een multidisciplinair 

overleg besproken, waarna terugkoppeling naar de eerstelijn plaatsvindt. 

Zo wordt samen de CVRM-zorg op een hoger plan getild.  

De juiste zorg leveren op de juiste plek

In navolging van landelijk beleid, focussen we ons de komende jaren op het 

ontwikkelen van een samenhangend pakket van kwalitatief goede zorg, dat voor onze 

patiënten op de juiste plek wordt aangeboden. Het initiatief De Juiste Zorg op de Juiste 

Plek (JZOJP) speelt in op een aantal belangrijke uitdagingen, zoals de vergrijzende 

bevolking, groei van het aantal complexere zorgvragen, krimpende arbeidsmarkt, het 

beddentekort en oplopende wachtlijsten. 

Voor ons als ziekenhuis betekent dit dat we ons naast behandelen, steeds 

meer zullen moeten gaan focussen op gezondheid, gedrag, preventie en 

tijdige signalering van ziekte. Uiteindelijk gaat het erom dat we hiermee zorg 

(vraag) voorkomen, zorg verplaatsen (naar dichterbij of thuis) en zorg vervangen, 

bijvoorbeeld door inzet van e-health.  

Dat zijn belangrijke instrumenten om de zorg op maat aan te bieden en uiteindelijk 

de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Door hier aandacht aan te besteden, 

creëren we op termijn weer kansen om de groeiende zorgvraag op te vangen..

Het organiseren van JZOJP doen we samen. Met huisartsen, met verzekeraars en met 

andere keten (partners). Hiermee geven we niet alleen vorm aan onze eigen ambities, 

maar ook aan het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. Daarin 

wordt de sector nadrukkelijk uitgedaagd de komende jaren ‘zorg op de juiste plek’ te 

organiseren. Om deze ambities te concretiseren, heeft het Deventer Ziekenhuis een 

projectorganisatie ingericht om dit strategische thema de komende jaren samen 

met ketenpartners te realiseren.  

 

Er ‘lopen’ al diverse mooie initiatieven. Het Deventer Ziekenhuis wil de  

komende jaren focus aanbrengen en keuzes maken welke specifieke initiatieven 

we de komende jaren willen versterken, en waar we mogelijk willen uitbreiden. 

Hiervoor willen we:

• Bijdragen aan het voorkomen dat een zorgvraag ontstaat (preventie);

• Aandachtspunten en knelpunten oplossen in bestaande projecten; 

•  Helder in kaart brengen in welke context we andere JZOJP het beste  

kunnen aanbieden;

•  Met ketenpartners verkennen welke mogelijkheden er nog meer zijn om andere 

vormen van (laagcomplexe) zorg binnen ons ziekenhuis af te bouwen.

2
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Patiënten participeren, beslissen over zorg doen we samen

Met ons nieuwe missiestatement - Jouw leven. Jouw Deventer Ziekenhuis - beloven we onze zorg af 

te stemmen op de medische en persoonlijke situatie van onze patiënten. Om zorg echt op maat aan te 

bieden, moeten we onze patiënten meer betrekken bij onze zorg. Hiervoor is het ziekenhuis onder 

meer een programma gestart dat erop gericht is om patiënten concreet (meer) te betrekken bij onze 

zorg. Hiervoor maken patiënten deel uit van de werk- en stuurgroepen rond dit beleid. Ambities zijn:

•  Initiatieven nemen die daadwerkelijk leiden tot (meer) samen nemen van  

medische beslissingen die bij iemand passen;

•   Waar nodig en wenselijk activeren we patiënten om die regie meer te nemen;

•  We zullen communicatie in en om onze zorg tegen het licht houden en aanpassen 

aan het snel toenemende aantal laaggeletterden, zodat ook zij op gelijke voet 

kunnen deelnemen aan onze zorg;

•  We introduceren nieuwe, aanvullende tools om nog meer meer ervaringen 

en wensen van onze patiënten op te halen;

•  Deze feedback gebruiken we om de zorgkwaliteit en klantbeleving  

verder te optimaliseren.

Investeren in zorgvernieuwing en e-health

Technologische ontwikkeling, digitalisering, robotisering en de opmars van kunstmatige intelligentie. 

Het zijn stuk voor stuk krachten die de zorg sterk veranderen. Het Deventer Ziekenhuis omarmt en 

exploreert deze ontwikkelingen. Onder meer, omdat we zien dat de patiënt ervan kan profiteren. Het kan 

zorg patiëntgerichter maken en klantvriendelijker. Ook kan het onze processen verder verbeteren en zo 

de zorgkwaliteit versterken. Zo zullen we de komende jaren steeds meer nieuwe technologie toepassen. 

Niet alleen voor de patiënt, maar bijvoorbeeld ook om te kunnen anticiperen op de te verwachten krapte 

op de arbeidsmarkt.

We zetten in op vernieuwing op het niveau van patiënt, proces en keten:

1. Patiënt

•  Vanuit een aansprekend, nieuw e-healthprogramma willen we investeren in nieuwe 

e-healthtoepassingen en zo in de zorg van de toekomst. Centraal staat de ambitie  

om onze patiënt te ontzorgen en om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren;

•  We zullen specifieke faciliteiten toevoegen aan MijnDZ om onze zorg dichtbij te brengen.  

Deze veilige online omgeving stelt patiënten in staat om medische gegevens in te zien, 

labuitslagen te bekijken of het dossier te lezen. Daar komt onder meer de optie bij om  

eenvoudig online een poliklinische afspraak in te plannen;

•   Ook als het gaat om innovaties in medische techologie voor de patiënt blijven we  

stappen zetten. Zo hebben we in 2018 een geavanceerde Da Vinci-operatierobot in  

gebruik genomen. De patiënt die hiermee wordt geopereerd, heeft een grotere kans  

op een sneller herstel. Door deze positieve resultaten willen we deze robot de komende  

jaren breder inzetten.

2. Proces

•  Onze medisch specialisten en andere zorgprofessionals krijgen eind 2019  

de beschikking over een geavanceerd nieuw, toekomstbestendig dossier:  

de HiX Standaard Content-omgeving van ChipSoft. Dit zorgt voor een makkelijk(er)  

te beheersen dossier, waarmee we kunnen anticiperen op toekomstige 

ontwikkelingen in de zorg.

3. Keten

•  Bijdragen aan en realiseren van goede infrastructuren voor data-uitwisseling 

binnen zorgnetwerken;

•  In 2019 is al een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarbij we 

huisartsen in de wijde omgeving opnieuw voor vijf jaar ICT-diensten leveren. 

Een goed voorbeeld van een infrastructuur die effectief helpt om goede zorg 

daadwerkelijk samen in de regio te organiseren;

•  Met netwerkpartners in en om ons verzorgingsgebied willen we een  

persoonlijke gezondheidsomgeving voor patiënten in Salland. Het gaat 

om een samenstel van digitale, online hulpmiddelen die patiënten in staat stelt 

daadwerkelijk grip te houden op hun eigen gezondheidsgegevens: van alle 

relevante informatie rond een behandeling tot een overzicht van medicatie en 

onderzoeksuitslagen. 
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' De Verwendag was een  
kantelpunt. Beat cancer, 
grow hair, live your dreams. 
Het is allemaal gelukt.'

Als topklinisch ziekenhuis hebben we alle 
nodige kennis en kwaliteit in huis, daar kun 
je van op aan. Wat telt, is hoe jij onze zorg 
ervaart. Vandaag, maar ook in de toekomst. 
Dus doen we wetenschappelijk onderzoek 
om de zorg nog beter te maken. En we 
leiden artsen op en investeren in nieuwe 
technologie. Daarbij kijken we graag over 
onze eigen muren heen. Want als we de 
zorg dichterbij jou kunnen brengen of zelfs 
kunnen voorkomen, dan doen we dat.

Bij Marina Rietman-Tiebot werd borstkanker 
geconstateerd. Ze maakte een To-Do-
lijstje: beat cancer, grow hair, live your 

dreams. Alle drie lukten. Inclusief de 
droom om de Nijmeegse Vierdaagse te 
volbrengen. Letterlijk een stap-voor-stap-
genezingsproces waarin ze de beste zorg 
ontving van het gespecialiseerde team van 
ons Borstcentrum. 

Marina Rietman-Tiebot, Bathmen

Het hele verhaal lezen?
Scan de QR-code 

#Aandacht. 

Voor de 
beste zorg.
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De zorg van de toekomst organiseren we 

nadrukkelijk met onze ketenpartners, met 

andere ziekenhuizen én met onze patiënt. 

We versterken ons profiel op grond van 

de vraag van onze patiënt, onze kwaliteit 

én de synergie die de combinatie van 

patiëntgerichte zorg, innovatie, wetenschap 

en opleiding biedt. Als topklinisch 

opleidingsziekenhuis bieden we bewoners 

in onze regio brede, toegankelijke basiszorg 

en hoogwaardige acute zorg. Binnen ons 

topklinische aanbod willen we excelleren 

op een aantal specifieke speerpunten. 

Breed zorgaanbod, dichtbij huis 

We bieden onze zorg graag zo dichtbij mogelijk aan. Vandaag, 

maar ook morgen. Dat doen we met onze hoofdvestiging 

aan de Nico Bolkesteinlaan in Deventer. Hier kunnen 

patiënten rekenen op een breed aanbod aan poliklinische 

en klinische zorg voor vrijwel alle specialismen, maar ook 

op 24/7 toegang tot acute zorg en acute verloskunde. 

Daarnaast heeft het Deventer Ziekenhuis twee goed 

geoutilleerde buitenpoliklinieken in Raalte en Rijssen. Daar 

kunnen patiënten terecht voor basiszorg en onderzoek 

voor veelvoorkomende zorgvragen. Door een uitgekiend 

zorgaanbod op deze locaties, hoeven patiënten niet ver te 

reizen voor goede zorg. Verder bieden we servicecentra voor 

bloed- en weefselafname op meer dan dertig locaties in ons 

verzorgingsgebied.

Samenwerken in de acute zorgketen

Het Deventer Ziekenhuis zet de komende jaren onverkort in 

op behoud van een samenhangend profiel in acute zorg. 

De acute zorg is en blijft een belangrijke toegangspoort tot 

ons ziekenhuis. Bovendien is het een primaire zorgfunctie 

voor ons verzorgingsgebied: onze patiënten moeten op ieder 

moment van de dag kunnen rekenen op de beste acute zorg, 

zoals acute verloskunde, intensive care, hartbewaking en 

spoedeisende zorg.

De druk op de acute zorg neemt toe, bij ambulancediensten, 

ziekenhuizen en huisartsenposten. In het Deventer 

Ziekenhuis doet dit zich nog niet zo sterk voor als in 

andere regio’s. Maar deze ontwikkeling noopt wel tot een 

analyse en verkenning van hoe we de acute zorgfunctie 

voor de toekomst willen inrichten. Daarbij moeten we 

anticiperen op uitdagingen, zoals het groeiende tekort 

aan gespecialiseerd personeel. In ons ziekenhuis doet die 

krapte zich nu nog minder voor, maar desondanks zullen 

we de toekomst van de acute zorg moeten verkennen. In 

het licht van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar 

ook in het licht van toenemende vraag, betaalbaarheid en 

beschikbaarheid van acute zorg.

Wat is 
ons profiel?

1

2

75% van ons  
ziekenhuisbezoek 
ouder is dan  
75 jaar

De verwachtiging  

is dat op termijn zo’n

!

Breed zorgaanbod, dichtbij huis

Samenwerken in de acute zorgketen

De beste zorg voor kwetsbare ouderen

Zorg anders organiseren voor de chronische patiënt

Aantrekkelijke partner voor verwijscentra

Open cultuur, hoge zorgkwaliteit

Verder versterken van onze topklinische cultuur

Ons 
profiel

Ons profiel

5

6

7

1

2

3

4
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Ook in acute zorg is samenwerking de koers voor de komende jaren. Dat doen we al 

als het gaat om opleiden, want ons ziekenhuis leidt bijvoorbeeld gespecialiseerde 

verpleegkundigen op voor omliggende instellingen. De groeiende vraag is op te vangen door 

goede samenwerking en coördinatie tussen alle zorgaanbieders in de gehele keten van 

acute zorg. Met het nieuwe Regionaal Transferpunt zijn de voordelen daarvan al merkbaar 

en we zullen ons blijven inzetten voor een goede in- en doorstroom. In onze analyse op 

de toekomst kijken we graag naar interessante (boven) regionale verbindingen. Nu al 

werken we in en om onze regio actief samen om de beste acute zorg aan te kunnen bieden. 

Met Isala doen we dat bijvoorbeeld op het gebied van de neurologische en cardiologische 

zorg. Hiermee zijn we in staat aan alle relevante richtlijnen te voldoen, zodat hoogwaardige 

acute en intensieve zorg in ons verzorgingsgebied beschikbaar blijft.

Onze Spoedeisende Hulp is de afgelopen jaren ingericht als een innovatieve en vitale 

toegangspoort tot het ziekenhuis, waar SEH-artsen KNMG-hoofdbehandelaar zijn van de 

spoedpatiënten. We willen de komende jaren verder groeien. Onder meer door 24/7-inzet 

van onze SEH-artsen. Dit moet zorgen voor een verdere kwaliteitsverbetering, 

niet in de laatste plaats in de nachtelijke uren. Ook zetten we in op verdere 

deskundigheidsbevordering, onder meer om adequaat in te kunnen spelen op het 

toenemende aantal oudere, vitaal bedreigde patiënten.

Het Deventer Ziekenhuis biedt daarnaast een hoogwaardig Traumacentrum (level 2)  

en een goed kwalitatief hoogwaardige en geoutilleerde Intensive Care van twaalf  

bedden (type A). Conform de nieuwe standaarden van het Zorginstituut Nederland, werkt 

onze IC regionaal uitstekend samen met andere centra. In dit nieuwe netwerk vinden 

partijen elkaar, onder meer om samen kennis en ervaring uit te wisselen en zo bij te dragen 

aan de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg.

De beste zorg voor kwetsbare ouderen

Het aantal ouderen neemt significant toe, naar  

4,7 miljoen 65-plussers in 2041 (bron: CBS). Daardoor stijgt 

de vraag naar goede ouderenzorg. Dit leidt onder meer tot 

toenemende aantallen (verplichte) behandelingen waarbij een 

geriater betrokken is, heupfracturen, colorectale kankerchirurgie 

en meer electieve medebehandelingen. Met het oog op deze 

ontwikkeling is ouderenzorg tot speerpunt van ons ziekenhuis 

benoemd. Dit betekent dat we deze zorg op inhoudelijke en 

kwalitatieve criteria verder willen ontwikkelen.

Zo is de vakgroep Geriatrie uitgebreid om de groeiende zorgvraag 

op te vangen en korte toegangstijden te kunnen bieden.  

Verder worden diverse zorgprofessionals in onze organisatie de komende jaren geschoold. Doel is tijdige 

signalering, voorkomen van functieverlies, complicaties verminderen en de opname verkorten. Omdat 

het aantal oudere, kwetsbare patiënten dat op de Spoedeisende hulp wordt gezien, landelijk in vijf jaar 

tijd met twintig procent is gestegen, worden daar extra voorzieningen getroffen om deze patiënten 

beter op te kunnen vangen. Ook komt er meer aandacht voor een betere peri-operatieve begeleiding van 

(oudere) traumapatiënten en patiënten met een coloncarcinoom.

Zorg anders organiseren voor de chronische patiënt

Meer dan een kwart van de Nederlanders heeft een chronische aandoening als diabetes mellitus, COPD, 

astma en hart- en vaatziekten. Inmiddels heeft een derde daarvan te maken met meerdere chronische 

ziekten. De verwachting is dat het aantal nog fors zal toenemen. De vraag die ons ziekenhuis de 

komende jaren moet beantwoorden, is hoe we in het licht van deze groei in samenhang en met ambitie 

de chronische zorg voor de toekomst gaan inrichten?

Door de snelle groei van het aantal chronische patiënten en de noodzaak om de zorg betaalbaar en 

toegankelijk te houden, moeten we de chronische zorg anders organiseren. Meer vraaggestuurd. 

Dichterbij huis. Waarbij we mensen helpen zoveel mogelijk het leven te leiden dat zij willen leiden. Om 

hier effectief richting en sturing aan te geven, wil het Deventer Ziekenhuis een dedicated Centrum 

voor Chronische en ketenzorg inrichten. Een krachtig multidisciplinair centrum dat duaal wordt 

aangestuurd, vanuit de organisatie én medische staf, en kennis en knowhow samenbrengt voor de beste 

chronische behandelingen. Maar ook waarborgt dat de patiënt één herkenbaar aanspreekpunt krijgt die 

de zorg voor hem en haar coördineert.

3

4

Samen geven we vorm 
aan uitwisseling van 
kennis en ervaring.
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Kwaliteit van zorg  

in zes dimensies

In ons beleid onderscheiden we, in 

navolging van het internationale 

Institute of Medicine, zes dimensies 

van kwalitatief goede zorg: 

patiëntveiligheid, klantgerichtheid, 

effectiviteit, tijdigheid, efficiëntie 

en gelijkheid. Deze dimensies staan 

centraal als we onze zorg verder 

verbeteren, inrichten en toetsen. 

Een centrum dat niet ophoudt bij de deuren van het ziekenhuis, maar zich transmuraal 

organiseert. Om samen een samenhangend pakket van kwalitatief goede zorg 

op de juiste plek te leveren. Want chronische zorg is netwerkzorg bij uitstek, waarbij 

de huisarts meer en meer een rol krijgt als regisseur en ons ziekenhuis ondersteunt. 

Ons doel is ertoe bijdragen dat chronische patiënten minder vaak naar het ziekenhuis 

hoeven te komen. Bijvoorbeeld omdat we nauw met de huisarts samenwerken en 

nieuwe vormen van zorg organiseren, anderhalve lijnszorg bijvoorbeeld. 

Voor deze ketenzorg is een goede transmurale data-uitwisseling cruciaal. Hoe 

stemmen we de verschillende ICT-systemen en dossiers van al die spelers in de 

chronische zorg op elkaar af? Het ziekenhuis wil daarvoor de komende jaren met 

andere ketenpartners een goede infrastructuur voor eenduidige informatie-

uitwisseling ontwikkelen. Daarnaast willen we via een nieuw e-healthprogramma 

meer toepassingen realiseren die zorg op afstand en teleconsulting voor 

chronische patiënten mogelijk te maken. Inzet is meer gemak en comfort voor de 

patiënt en uiteindelijk lagere zorgkosten voor chronische patiënten.

Aantrekkelijke partner voor verwijscentra

Naast brede basiszorg, goede acute zorg, aandacht voor kwetsbare ouderen en bieden 

van goede chronische zorg, willen we als ziekenhuis excelleren met zorg die zich 

helder onderscheidt op onder meer: kwaliteitscriteria, beschikbaarheid, specifieke 

expertise, patiëntwaardering en/of een innovatieve aanpak.

 

Dit bereiken we onder meer door binnen deze functies actief te investeren in  

de topklinische combinatie van patiëntenzorg, onderzoek en opleiding. 

Daardoor wordt steeds nieuwe kennis ingebracht en ontstaan nieuwe inzichten 

en werkwijzen die deze zorg naar een nog hoger plan tillen. Doordat deze zorg 

niet of op een andere manier door omliggende instellingen wordt aangeboden, 

hebben we hiervoor een belangrijke en strategisch interessante, bovenregionale 

zorgfunctie. Het gaat dan onder meer om de colorectale zorg, de vitroretinale chirurgie, 

de corneachirurgie, de zorg aan schouder, elleboog en hand, de post-IC High Care 

neonatologie, de borstkankerzorg, nierziekten, de heup- en kniebehandelingen, de 

kinderoncologie en de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen. Voor deze zorg 

is ons ziekenhuis een belangrijk verwijscentrum voor andere instellingen. We blijven 

ook de komende jaren gericht in deze zorg investeren. Daarmee blijven we patiënten 

bedienen met excellente zorg én bieden we ambitieuze zorgprofessionals een 

aantrekkelijke werkomgeving.

Open cultuur, hoge zorgkwaliteit

Patiënten vertrouwen het Deventer Ziekenhuis hun gezondheid toe. Dit vertrouwen beantwoorden 

wij met een persoonlijke benadering, een hoge kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarvoor bieden we 

hoogwaardige diagnostiek, behandeling en zorg. Maar we zetten ook nadrukkelijk in op de combinatie 

van zorg, onderzoek en opleiding. Juist omdat die combinatie de kwaliteit op krachtige wijze versterkt.  

Het zit in onze open cultuur dat we kritisch kijken naar resultaten van onze zorg met als doel hier steeds 

weer opnieuw van te leren waar verbetering wenselijk en mogelijk is. Ook proactief en preventief  

sturen we op risico’s en de beheersing daarvan. De ervaringen en mening van onze patiënten spelen 

hierin vanzelfsprekend een belangrijke rol. Ook betrekken we de patiënt vroegtijdig bij het ontwikkelen 

van beleid. Deze 'lerende omgeving' levert onze patiënten goede en veilige zorg op. Het zorgt bovendien 

voor een inspirerende omgeving voor gedreven professionals die graag werken aan zorg met de beste 

kwaliteit en veiligheid.

We laten onze kwaliteit en veiligheid van zorg met regelmaat ook extern toetsen. Zo auditeert 

het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg van het Deventer Ziekenhuis in 2019 volgens 

een internationaal toetsingskader: NIAZ Qmentum Global. We vertrouwen erop onze bestaande NIAZ-

accreditatie weer voor vijf jaar te mogen verlengen.
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Profiel Deventer Ziekenhuis

Acute zorg, o.a.:

• Spoedeisende hulp

• Traumacentrum (level 2)

• Intensive care (type A)

• Acute verloskunde

• Eerste Hart Hulp (EHH)

• Hartbewaking (CCU)

Landelijke profilering  

(STZ Topklinisch Zorgregister), o.a.:

• Kinderallergologie

• Darmsparende behandelingen

Ketenzorg, transmurale  

samenwerking, o.a.:

• Integrale geboortezorg Salland

• Regionaal Transferpunt

• ZISO

• Salland United

• Beweegmakelaar

Topklinisch voor de grotere regio, o.a.:

• Kinderoncologie

•  Zorg aan schouder, elleboog, hand 

•  Oogheelkunde (o.a. cornea- en  

vitreoretinale chirurgie)

• Rectumchirurgie/colorectale zorg

• Nierziekten

• Borstkankerzorg

• Heup- en kniebehandelingen

• Cardiovasculaire aandoeningen

• Neonatologie post-IC High Care 

Onderscheidende centra, o.a.: 

•  Antistollingscentrum

• Borstcentrum Deventer (EUSOMA)

• Centrum voor hart- en vaatziekten

•  Centrum voor chronische en ketenzorg 

• Oncologisch Centrum Deventer

• Revalidatiecentrum

We blijven investeren in een  
onderscheidende infrastructuur 
voor opleidingen en onderzoek.

Verder versterken van onze topklinische cultuur

We zijn trots op de topklinische cultuur die het Deventer Ziekenhuis al jaren kenmerkt. 

Waarbij we door middel van opleiden en bij- en nascholen van professionals, 

wetenschappelijk onderzoek en innovaties onze zorgkwaliteit steeds verbeteren. 

Vanuit een organisatie met een goede schaalgrootte, zodat we van en met elkaar 

kunnen leren en de talenten van medewerkers en medici effectief kunnen benutten. 

Die cultuur koesteren we en zullen we verder versterken.

Vanuit die ambitie zijn we al jaren trots lid van de 26 Samenwerkende Topklinische 

opleidingsZiekenhuizen. Behoud van deze topklinische status staat centraal in onze 

strategie. Met name, omdat we hiermee de professionals en partners aantrekken die 

we hard nodig hebben om in te spelen op alle hier genoemde zorgveranderingen. Maar 

ook omdat het combineren van opleiden en onderzoeken ervoor zorgt dat we steeds 

nieuwe kennis en inzichten kunnen vertalen naar onze zorg.

Met het oog hierop blijven we de komende jaren investeren in een onderscheidende 

infrastructuur voor opleidingen en onderzoek, onder meer voor medisch 

specialisten. In 2018 zijn de eerste twee centra van ons ziekenhuis in het landelijke 

STZ topklinisch zorgregister opgenomen: ons Kinderallergie Behandelcentrum en ons 

Expertisecentrum Darmsparende Behandelingen. We willen dit aantal uitbreiden en 

zorgfuncties zodanig doorontwikkelen, dat deze zich onderscheiden op landelijke, 

topklinische criteria. Dat geldt ook voor een aantal andere bovenregionale topfuncties 

die deze status nog niet formeel hebben.
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' Met 2.000 collega's  
is geen dag hetzelfde.'

Goede zorg begint bij vakkundige en  
gemotiveerde zorgverleners en 
medewerkers. Die ons ziekenhuis als een 
fijne werkplek ervaren, met ruimte voor 
groei en ontwikkeling. En aandacht voor 
een gezonde balans tussen werk en privé. 
Wat de patiënt hiervan merkt? In de eerste 
plaats persoonlijke aandacht en de beste 
zorg natuurlijk. Gegeven door professionals 
met passie voor hun werk. Die niet alleen 
naar je ziekte of aandoening kijken, maar een 
waardevolle bijdrage willen leveren aan het 
leven van die patiënt. En als het even kan…  
je doen vergeten dat je ziek bent.

Het is dit profiel dat ervoor heeft gezorgd dat 
Wouter Kroon voor zijn opleiding tot radioloog 
bewust voor het Deventer Ziekenhuis heeft 

gekozen. ‘De vakgroep Radiologie van het 
Deventer Ziekenhuis telt twaalf specialisten 
en is dus overzichtelijk. We kennen elkaar 
en weten wat we aan elkaar hebben. Dat 
werkt heel plezierig. Toen ik hier begon, had 
ik nog weinig kennis van de Radiologie en 
was de begeleiding heel intensief. Naarmate 
mijn kennis toenam, kreeg ik meer vrijheid 
en verantwoordelijkheden. Daarin zijn de 
Deventer radiologen vrij liberaal. Ook op het 
persoonlijke vlak kan ik bij hem terecht.’

Wouter Kroon, specialist in opleiding

Het hele verhaal lezen?
Scan de QR-code 

#Aandacht. 

Voor werken  
met passie.



3
8

  |  Beleidskader D
eventer Ziekenhuis 2019 – 2022

Wat vormt de basis  
om onze ambities  
te realiseren?

Verpleegkundig leider

In deze nieuwe structuur wordt nog een nieuwe functie 

geïntroduceerd: die van verpleegkundig leider. Deze 

tactische managementfunctie is nodig om ook vanuit 

verpleegkundig perspectief actief bij te kunnen dragen 

aan de ambities van onze organisatie. De verpleegkundig 

leider wordt gepositioneerd in de kliniek en in enkele 

andere organisatie-onderdelen. Deze nieuwe leider maakt 

structureel de vertaalslag van verpleegkundigen naar beleid 

en vice versa. 

Herinrichting kliniek

Parallel hieraan gaan we verder met de herinrichting van 

onze kliniek. Met de implementatie van functiedifferentiatie 

hebben we de afgelopen jaren al flexibele regieteams 

gevormd. De komende jaren wil het ziekenhuis 

doorgroeien naar een situatie waarin vijftig procent van 

de verpleegkundigen op onze basisverpleegafdelingen 

hbo-geschoold is. Immers, de zorg wordt complexer en 

vraagt meer hoog opgeleide mensen direct aan het 

bed. Daarom is het Deventer Ziekenhuis, als een van 

de landelijke proeftuinen, gestart met de functie van 

regieverpleegkundige (HBO-functie). Zij krijgen een 

belangrijke rol als spil tussen alle disciplines die bij een 

patiënt zijn betrokken. Tegelijk willen we met deze 

ordening meer uitdaging en werkplezier bieden en daarmee 

interessant blijven als werkgever.

Nieuw leiderschap en een andere  

organisatiestructuur

Om onze zorg voor te bereiden op de toekomst, is 

de afgelopen jaren geïnvesteerd in een strategisch 

partnerschap tussen de Raad van Bestuur en de 

Medische staf van ons ziekenhuis. Gezamenlijk 

worden in een Strategisch Team de veranderingen 

in de zorg geanalyseerd en van daaruit de doelen  

en de richting van de organisatie bepaald. De 

volgende stap is dat deze samenwerking ook op 

tactisch niveau verder vorm krijgt. Samen met het 

Strategisch Team is een blauwdruk voor een nieuwe 

organisatiestructuur ontworpen. Deze wordt vanaf 

2019 gefaseerd ingevoerd en is vormgegeven 

langs twee belangrijke assen: die van de patiënt en 

die van het bedrijfsproces. In deze opzet geeft een 

medisch specialist samen met een bedrijfskundig 

manager leiding aan een zorgeenheid of -centrum. 

Samen nemen ze de regie in het goed functioneren 

van deze nieuwe eenheden. Zodat de zorg – nog 

meer dan nu - in samenhang en op maat van de 

patiënt wordt aangeboden.
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Onze basis

Een nieuwe ordening 
moet zorgverleners in 
staat stellen hun zorg 
daadwerkelijk over 
afdelingsgrenzen heen 
te organiseren.
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Opleiden & ontwikkelen

Opleiden is een onlosmakelijk onderdeel van onze identiteit. Al sinds 1966 leiden we  

co-assistenten op. Daarnaast bieden we liefst zeventien erkende medisch-specialistische 

opleidingen. Ook voor andere zorgprofessionals ontwikkelen we een aantrekkelijke 

opleidingsinfrastructuur. Opleiden vormt tevens de basis voor onze verbondenheid aan de 

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen en ons topklinische profiel. Het houdt  

ons iedere dag scherp en biedt ons de kans om kweekwijver te zijn voor talent. 

We zetten natuurlijk ook de komende jaren onverkort in op opleiden. De ontwikkeling

van onze medewerkers is strategisch belangrijker dan ooit. Het is een voorwaarde om

adequaat in te kunnen spelen op de verandering, verbetering en vernieuwing die van ons

wordt gevraagd. In het nieuwe Strategisch Opleidingsplan 2019 – 2022 van ons Teaching 

Hospital Deventer wordt uitgebreid beschreven hoe we dat de komende jaren gaan doen. 

Hierin beschrijven we onder meer onze nieuwe visie op leren. Kort gezegd gaat deze er vanuit 

dat om de noodzakelijke ontwikkeling bij medewerkers te realiseren, het ziekenhuis de regie 

teruggeeft aan de medewerker. We investeren in een cultuur en in slimme technologie om 

een leerlandschap mogelijk te maken waarin de medewerker in staat is zelf te bepalen wanneer 

hij leert, wat hij leert en zoveel mogelijk op de werkplek. Door hierop in te zetten, maken we de 

transitie van leren naar leren én presteren. 

Onderdeel van onze opleidingsplannen is verder dat we volop blijven investeren in de opleidingen 

van aankomend artsen en zeker ook in die van eigen (regie) verpleegkundigen en operatie-

assistenten. Waar nodig leiden we ze samen met andere ziekenhuizen op, om de (regionale) 

instroom van talent te garanderen. De landelijke KiPZ-subsidie, een ontwikkelingsimpuls voor de 

zorg, benutten we voor het versterken van onze strategische aandachtsgebieden.

Wetenschap & innovatie

Het wetenschappelijk onderzoek in ons ziekenhuis heeft de afgelopen jaren een groei

doorgemaakt, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Daarnaast is de aandacht voor innovatie 

in de zorg enorm toegenomen. In alle geledingen van het ziekenhuis wordt onderzoek 

gedaan en worden innovatieve ideeën verder gebracht. Zowel medisch wetenschappelijk 

onderzoek als innovatie stoelen zich op dezelfde basis: het verbeteren van de zorg. Innovatie 

vraagt wetenschappelijk onderzoek om effect van vernieuwing op de zorg aan te tonen. 

Wetenschappelijk onderzoek vraagt innovatie om gevonden resultaten geïmplementeerd te krijgen.
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De komende jaren zal het Deventer Ziekenhuis zich richten op het verbinden van de werelden 

van onderzoek en innovatie en de combinatie van beide in te zetten om vernieuwing in de zorg te 

bewerkstellingen. Om intern en extern aan te geven waar het Deventer Ziekenhuis voor staat op het gebied 

van wetenschap en innovatie, zijn drie speerpunten gedefinieerd, passend bij de ziekenhuisbrede strategie:

•  Regionale samenwerking: alleen door gezamenlijk op te trekken, komen onderzoeksideeën  

van omvang tot stand en krijgen innovaties voldoende opschalingscapaciteit. Daarom is  

regionale samenwerking met andere zorginstellingen (1e en 2e lijn), kennisinstellingen  

(Saxion, Universiteit Twente) en het MKB een speerpunt; 

•  De Juiste Zorg op de Juiste Plek: door met wetenschappelijk onderzoek en innovatie te zoeken 

naar nieuwe vormen van zorg en zorg volgens de laatste standaarden, zal worden bijgedragen aan 

het leveren van persoonsgerichte zorg en JZOJP; 

•  Inhoudelijke speerpunten oncologie, kinderallergologie en het bewegingsapparaat:  

om naar de toekomst toe te blijven voldoen aan topklinische functies binnen deze zorgpaden,  

is het van belang om aantoonbaar bezig te zijn met wetenschappelijk onderzoek en innovatie 

binnen deze functies.  

Focus voor de komende jaren op het gebied van wetenschap en innovatie zal liggen op: 

•  Het faciliteren van de juiste randvoorwaarden om verdere groei van wetenschap in  

het Deventer Ziekenhuis te garanderen;

•  Het verbinden van wetenschap en innovatie en het faciliteren bij – en ondersteunen  

van vernieuwingen in de zorg;

•  Het stimuleren van duurzame samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie  

en de medische praktijk.

Inzetten op bevlogen medewerkers

Bij een organisatie die met innovatie en technologie inspeelt op de vele veranderingen, horen 

zorgverleners die zich bevlogen en professioneel inzetten om de zorg verder te verbeteren. Die 

bevlogenheid is belangrijk omdat mensgerichte zorg vooral mensenwerk is. In die bevlogenheid zullen 

we dan ook bewust blijven investeren. Bij het aantrekken van nieuwe collega’s bijvoorbeeld, maar ook 

vanuit een nieuw, aansprekend HRM-beleid. Hiermee willen we er ook voor zorgen dat we onze in 

2018 behaalde titel van Beste Werkgever de komende jaren betekenis geven.  

Een ander speerpunt in dit beleid is het inzetten op strategische personeelsplanning.  

Hiermee zorgen we er de komende jaren voor dat de juiste medewerker, met de juiste competenties,  

op het juiste moment, op de juiste plek, aan de slag kan zijn.

Bij een organisatie die met innovatie en technologie 
inspeelt op verandering, horen zorgverleners die 
zich bevlogen en professioneel inzetten om de zorg 
te verbeteren.
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Goede zorg in een gezonde leefomgeving

Goede, patiëntgerichte zorg kan niet zonder brede aandacht voor een gezonde leef-, woon- en 

verblijfsomgeving. De eventuele negatieve impact van ons handelen voor het milieu moeten 

en willen we beperken. Zo werken we aan een nieuw beleid rond duurzaam inkopen. Dat moet 

ervoor zorgen dat we naast op prijs van producten en diensten, veel scherper gaan letten op de 

effecten van onze inkoop op het milieu. Als actief lid van het Milieuplatform Zorg gebruiken we 

de Milieuthermometer Zorg om onze uitgangspunten voor ons milieu- en duurzaamheidsbeleid 

verder te versterken. In 2017 hebben we de Milieuthermometer Brons-certificering gehaald. Een 

inspiratiebron om nu voor Zilver te gaan.

Ook zijn we toegetreden tot de Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst 2.0. 

Daarmee onderschrijven we zorgbrede doelstellingen op het gebied van CO2 -reductie, circulaire 

bedrijfsvoering en het reduceren van medicijnresten.  

Onze duurzaamheidsdoelen voor de komende periode zijn:

Gezonde financiën: basis voor vernieuwing

Het Deventer Ziekenhuis is financieel gezond, zo is recent bevestigd in benchmarkonderzoek 

naar de financiële positie van Nederlandse ziekenhuizen. Die positie willen we behouden. 

Want om onze strategische koers uit te kunnen voeren, is een financieel gezonde organisatie 

essentieel. We weten daarbij dat de vraag naar zorg toeneemt, terwijl de groeiruimte beperkt 

is. We weten dat zorg complexer wordt en niet per definitie goedkoper. Om de financiën toch op 

orde te houden, zetten we de komende jaren onder meer in op eerlijke tarieven, marktconforme 

prijzen en passende contracten. 

We zullen verder ons kostenniveau reduceren, onder meer door slim inkopen, een goede 

planning en logistiek. Maar ook door permanent te verbeteren, waar onze LEAN-kennis en 

-cultuur aan bijdraagt. Dit samen biedt de noodzakelijke basis om ons streefresultaat (circa een 

procent van onze omzet), ook de komende jaren steeds weer in goede zorg te investeren.

Met onze belangrijkste verzekeraar, ENO (o.a. Salland Verzekeringen), geven we verder vorm 

aan 'horizontaal toezicht'. Dit is een nieuwe manier van controle van de rechtmatigheid van 

zorguitgaven, in het bijzonder het registreren en declareren van zorgkosten. Inzet is tevens op 

een andere manier te controleren of de zorg die patiënten hebben ontvangen ook nodig was 

gezien hun klacht. Hiervoor worden declaraties niet meer achteraf tot in detail gecontroleerd, 

maar maken we samen heldere afspraken over het proces van correct registreren en declareren 

van zorguitgaven.  
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Deze wijze van toezicht steunt op transparantie en wederzijds vertrouwen en biedt 

grote voordelen: minder correcties achteraf (ziekenhuis), eerder inzicht in de werkelijke 

zorgkosten (Salland) en meer inzicht in het aanspreken van het eigen risico (patiënt). 

Dit vertrouwen schept tevens de basis om effectief samen te werken aan zorg  

en gezondheid in de Sallandse regio. In die regio wil ons ziekenhuis de komende 

periode met overheden, verzekeraars en lokale partners inventariseren of en  

hoe we de beoogde regionale zorgnetwerken kunnen ondersteunen met andere  

vormen van zorgfinanciering, bijvoorbeeld in de vorm van een regionaal zorgbudget.

Beter worden in een mooi gebouw

Het Deventer Ziekenhuis heeft, sinds we ons tien jaar geleden vestigden aan de 

Rielerenk, een onderscheidend zorggebouw. Een gebouw dat bijdraagt aan herstel. 

Een healing enviroment, die zich om de patiënt vormt en zo naadloos onze missie 

ondersteunt. Een energie-efficiënte en flexibele omgeving bovendien. Een gebouw 

dat 'mee' kan in de snelle ontwikkelingen in de zorg. Op onderdelen vinden er de 

komende jaren daarom al belangrijke aanpassingen plaats. Naast het nieuwe centrum 

voor radiologie en nucleaire geneeskunde, komt er bijvoorbeeld een geïntegreerd, 

nieuw centrum voor persoonsgerichte zorg aan moeder en kind. Ook zullen we 

meer voorzieningen aanbrengen die mensen uitdagen meer te bewegen en zo 

sneller te herstellen. 

Afvalreductie Terugdringen energieverbruik CO2 -reductie

-10% -20% in 2020  -50% in 2030 

We zullen ons kosten- 
niveau reduceren, onder  
meer door slim inkopen  
en een goede planning  
en logistiek.



Jouw leven. Jouw Deventer Ziekenhuis. 
Meer over onze ambities, strategie en 
resultaten vindt u via 
www.dz.nl/over-ons


