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Inleiding: 
Knopen & verbinden 

In 2021 bestaat STZ 25 jaar. Al bijna 25 jaar staat de vereniging van 
 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen voor ‘de kracht 
van de S’, van Samenwerken. Uitsluitend door samen te werken, zowel 
tussen onze leden onderling als met onze externe stakeholders kun-
nen we de zorg steeds verder verbeteren. 

Van oudsher zijn de pijlers van STZ topklinische zorg, opleiding en 
weten schap. Dit blijven ook in de komende periode de pijlers. In dit 
highlight boekje laten we u kennis maken met de topklinische zieken-
huizen van STZ. Op basis van de gepresenteerde kerncijfers laten we u 
graag zien waarom we de ambitie hebben om de komende jaren het 
warm kloppend hart te worden van de ziekenhuiszorg. Dit willen we 
doen door verbinding te leggen met de burger en de patiënt en die te 
knopen aan de professional, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. STZ 
vertelt steeds weer het goede verhaal, over de kwaliteit, beschikbaar-
heid en samenwerking bij het leveren van hoogwaardige en  bestendige 
top klinische zorg voor Nederland, nu en in de toekomst. 



5

Inleiding: Knopen & verbinden  

Veranderende patiëntvragen, kwaliteitseisen, arbeidsmarktproblemen 
en fi nanciële krapte leggen druk op ziekenhuizen. Voor topklinische 
ziekenhuizen betekent dit een noodzaak tot innovatie en schaalvergro-
ting en intensievere samenwerking om 24/7 topklinische en complexe 
acute zorg in de regio te garanderen. Innovatie en 24/7 zorg zijn dan 
ook de twee strategische kernthema’s van de topklinische ziekenhuizen 
voor de komende periode.

Hans van der Schoot, voorzitter STZ 
Fenna Heyning, directeur STZ

Topklinische zorgTopklinische zorgTopklinische zorg

WetenschapWetenschapWetenschapOpleidingOpleidingOpleiding

InnovatieInnovatieInnovatie
24/724/724/7

TopklinischeTopklinischeTopklinische
en complexeen complexeen complexeen complexeen complexeen complexe

acute zorgacute zorgacute zorg
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Onderverdeling 
ziekenhuizen in Nederland

Momenteel telt Nederland 79 ziekenhuisorganisaties inclusief 8 uni-
versitaire medische centra (UMC’s). Deze organisaties bestaan in 
totaal uit 120  ziekenhuislocaties en 134 buitenpoliklinieken (bron 
www.vzinfo.nl). Door fusies daalt het aantal ziekenhuisorganisa-
ties; het aantal locaties waar zieken huiszorg verleend wordt, is 
echter min of meer gelijk gebleven door het toegenomen aantal 
buitenpoliklinieken. Momenteel zijn er naast  ziekenhuizen 76 cate-
gorale instellingen en 229 zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) 
(NZa, 2017). Al deze instellingen bieden medisch specia listische zorg. 

A Topklinisch ziekenhuis
 Topklinische ziekenhuizen zijn ziekenhuizen die naast basiszorg 

ook complexe zorg uitvoeren. Deze ziekenhuizen zijn gespeciali-
seerd in één of meerdere zorggebieden. Deze grotere ziekenhuizen 
ontvangen patiënten uit een wijder gebied dan de vaak kleinere, 
algemene ziekenhuizen. Topklinische centra voeren veel innovatief 
onderzoek uit om voorop te blijven lopen binnen hun specialisme. 
Topklinische ziekenhuizen zijn ook voor artsen en verpleegkundigen 
 belangrijke opleidingscentra. In Nederland voldoen 26 zieken huizen 
aan de  criteria om zich top klinisch te mogen noemen. Eens per 5 
jaar worden de ziekenhuizen aan de hand van de visitatie  criteria van 
de STZ ‘getoetst’. De topklinische ziekenhuizen zijn verenigd binnen 
de STZ (Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen)
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Onderverdeling ziekenhuizen in Nederland 

B Universitair Medisch Centrum
 Een academisch ziekenhuis wordt ook wel een UMC genoemd; 

 Universitair Medisch Centrum. Hier werken specialisten die be-
handelingen uitvoeren die zo zeldzaam of ingewikkeld zijn, dat ze 
vrijwel alleen in academische ziekenhuizen worden uitgevoerd. De 
academische ziekenhuizen zijn gelieerd aan een universiteit via 
door het onderwijs en het wetenschappenlijk onderzoek in de ge-
neeskunde. De academische ziekenhuizen zijn verenigd binnen de 
NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)

C Algemeen ziekenhuis
 Algemene ziekenhuizen behandelen patiënten met aandoeningen 

die veel voorkomen. Als de zorg ingewikkelder wordt, dan ver-
wijzen deze ziekenhuizen patiënten door naar een topklinisch of 
 academisch ziekenhuis. De algemene ziekenhuizen zijn  meestal 
wat kleiner en worden met name door patiënten uit de regio 
 bezocht. 28 regionale ziekenhuizen zijn verenigd binnen de SAZ 
(Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen).

88

>>  Algemene ziekenhuizen41

26 >>  Topklinische ziekenhuizen 

>>  Universitair Medische Centra
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Alle ziekenhuizen (met uitzondering van de UMC’s) zijn aangesloten bij 
de branchevereniging NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)

Ondanks de specialistische zorg die de topklinische ziekenhuizen le-
veren, is de kwalifi catie ‘topklinisch’ minder bekend dan ‘universitair 
medisch’. Dit komt omdat de samenwerking vroeger vooral voor artsen 
bedoeld was. ‘Tegenwoordig profi leren ziekenhuizen zich wel steeds 
meer als zodanig, maar de term Top klinisch kan soms verschillende 
beelden oproepen. Om hier verduidelijking in aan te brengen, hebben 
de Topklinische ziekenhuizen aan het einde van 2018 een online STZ 
Topklinisch zorgregister gelanceerd. Hierin kunnen patiënten en ver-
wijzers precies opzoeken welk topklinisch ziekenhuis welke hoog ge-
specialiseerde behandelingen uitvoert.
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ZOOM (Zorg Ontwikkelingen - Omzetmonitor, DHD 2019)

Enquête STZ-ziekenhuizen 2019

4.284 duizend

Eerste 
polikliniekbezoeken

700 duizend

Dagopnamen

4.64 miljoen

Aantal patiënten

796 duizend

Klinische opnamen

7.494
Aantal medisch 

specialisten

Cijfers 2019
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Pijler Topklinische zorg

STZ stelt zichzelf continu de vraag wat de maatschappij van topklinische 
ziekenhuizen mag verwachten. Afgelopen jaren is veel aandacht besteed 
aan het opstellen van een register van topklinische zorgfuncties (het STZ 
top  klinisch  zorgregister). Dit zorgregister is gebaseerd op acht  criteria die 
topklinische zorgfuncties onderscheiden van reguliere zorgverlening. 
De  criteria maken duidelijk waar STZ voor staat. Het STZ top klinisch 
zorgregister wordt gebruikt om transparant verantwoording af te leg-
gen. Steeds meer zijn patiënten verenigingen betrokken bij het opstel-
len van de criteria en worden wetenschap, innovatie en opleiding aan 
het zorgregister gekoppeld. Met het zorgregister in de hand ontwik-
kelen topklinische ziekenhuizen zich verder op het gebied van top-
klinische zorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding. 
Het STZ topklinisch zorgregister is openbaar te raadplegen via 
www.stz.nl 
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Pijler Topklinische zorg

Aantal 
erkende 

topklinische 
zorgfuncties

155

2019

www.stz.nl
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>> “Maxima MC heeft negen topklinische zorgfuncties door STZ 
erkend en geregistreerd in het STZ ‘Topklinisch Zorgregister’: 
hiermee laten we zien welke bijzondere kennis en expertise 
aanwezig is voor de patiënt en verwijzer. Maar topklinische 

zorg in Máxima MC is meer dan negen erkende functies. 
 Topklinische zorg in Máxima MC betekent 24 uur per dag en 
zeven dagen per week dezelfde hooggekwalifi ceerde zorg 

leveren, en ook dat er bij alle medewerkers van Máxima MC 
een intrinsieke wens bestaat om continu op alle vlakken te 

verbeteren; wellicht is het daarom verstandiger om voortaan te 
spreken van een topklinisch klimaat.” <<

Eugenie Delvaux
adviseur Academie

Máxima 
Medisch Centrum

Eindhoven

Willem Koops 
onderwijskundige

Máxima 
Medisch Centrum

Eindhoven
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Pijler Topklinische zorg

>> “Het topklinisch klimaat in Isala bestaat uit de 
koppeling van hoogwaardige zorg en het verrichten 

van  wetenschappelijk onderzoek en opleiden. Wij zoeken 
op deze onderdelen  nadrukkelijk de samenwerking 

met onze STZ-collega’s.” <<

Ina Kuper 
lid raad van bestuur 

Isala 
Zwolle
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>> “Als RHG groep zijn we samen met andere topklinische 
zieken huizen in STZ verband voortdurend bezig om de kwali-
teit te verbeteren, topopleidingen te verzorgen en wetenschap 

te vertalen naar de poli en de OK. Zo houden we samen de 
kwaliteit van de Nederlandse zorg op een heel hoog niveau.“ <<

>> Invulling geven aan topreferente en topklinische zorg draagt bij aan 
voortdurende verbetering van medisch specialistische patiëntenzorg. Wij 
zijn een aantrekkelijk huis voor ambitieuze zorgprofessionals, die dit willen 
doen én willen leren. In onze topklinische werkomgeving met medische- en 
 verpleegkundige opleidingen verwachten we wetenschappelijke nieuws-
gierigheid en dagen we elkaar uit te innoveren .Als topklinisch opleidings-
ziekenhuis vinden wij het belangrijk om kennis te delen. Dat doen we dan ook 
dagelijks met onze regionale ketenpartners en collega-STZ Ziekenhuizen. <<

Karel Ronday
directeur medische 

zaken & reumatoloog
HagaZiekenhuis

Den Haag 

Martin van Rijn
 voorzitter 

raad van bestuur 
Reinier Haga Groep

Den Haag 
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Pijler Topklinische zorg

>> “In het topklinisch beleid van ons ziekenhuis ligt de focus 
op continu leren en verbeteren. Zowel binnen ons ziekenhuis 

als samen met anderen. STZ maakt het, door het fungeren als 
platform, mogelijk om met en van andere STZ-ziekenhuizen te 

leren en zo onze topklinische zorg te verbeteren.” << 

>> “Ik hecht veel waarde aan het wetenschappelijk onderzoek 
dat binnen de hematologie uitgevoerd wordt en een grote 

bijdrage levert aan het kunnen verlenen van topklinische zorg. 
Het houdt ons vakmensen continu scherp, we lopen voorop 

in behandelmethoden en doen er alles aan om de beste zorg 
aan de patiënt te bieden. Ik ben trots en dankbaar dat ik hier 

onderdeel van mag zijn!” <<

Douwe Biesma
voorzitter 

raad van bestuur 
St. Antonius Ziekenhuis

Nieuwegein 

Mirjam van Dijk
hematologie-

verpleegkundige 
Meander Medisch Centrum

Amersfoort
Meander Medisch CentrumMeander Medisch Centrum
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Desiree Cremers
medisch directeur

Rijnstate
Arnhem

>> “Uitkomstgerichte zorg is de toekomst en zorgt voor  verdere 
verbetering van de kwaliteit van topklinische zorg. 

Wij beschikken als STZ-ziekenhuizen over alle voorwaarden 
om daarin voorop te lopen.” <<

>> “Patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en snelle 
implementatie van deze resultaten kan bij uitstek plaatsvinden 
in topklinische ziekenhuizen; zij hebben de patiënten aantallen 

en de juiste expertise.” <<

Wim van Harten
voorzitter 

raad van bestuur 
Rijnstate
Arnhem
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Pijler Opleiding

Topklinische ziekenhuizen ontwikkelen zich sterk op het gebied van 
opleidingen. De huidige maatschappij vraagt om een 24/7 borging 
van het opleidingsklimaat: supervisie moet ook buiten kantoortijden 
geborgd zijn. Topklinische ziekenhuizen hebben een belangrijke rol in 
het opleiden van artsen tot specialist (AIOS). De stageperiode in het 
topklinisch ziekenhuis vormt de basis van de opleiding en wordt ge-
combineerd met stages bij academische en algemene ziekenhuizen. 
Door deze combinatie en de hoge patiëntaantallen bieden topklinische 
zieken huizen een goede leeromgeving. Het topklinisch klimaat leert 
jonge dokters te functioneren in de in transitie zijnde maatschappij, 
waarin de rol van medisch specialist verandert. De inhoud van de oplei-
ding blijft altijd voorop staan. Innovatie in nieuwe beroepen zoals ver-
pleegkundig specialisten en de physician assistents is veelal ontwik-
keld in topklinische ziekenhuizen. Topklinische ziekenhuizen bieden 
een belangrijke bijdrage aan de opleidingsvernieuwing en –verbreding 
die hiervoor nodig is. Laagdrempelige contacten met academische en 
 algemene zieken huizen zijn hiervoor essentieel. 
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Enquête STZ- ziekenhuizen 2019

556
Medische 

vervolgopleidingen

3.374Aantal aios 

Aantal verpleeg-
kundigen in opleiding 

(alle opleidingen)
5.530
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Pijler Opleiding

>> “We staan voor topklinische en persoonsgerichte zorg en 
volgen de nieuwste ontwikkelingen. Daarvoor investeren we 
veel in innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Die traditie 

van leren en onderzoeken zit diep in onze wortels en houdt ons 
scherp. We zijn sinds 2004 trots lid van de Samen werkende 

Topklinische opleidings Ziekenhuizen. Voor ons is dat lidmaat-
schap een erkenning voor de energie die we steken in het 

duurzaam creëren van een topklinisch klimaat. Dat draagt bij 
aan continue verbetering van de patiëntenzorg. Het is ook een 

stimulans om in een snel veranderend zorglandschap een 
aantrekkelijke werkomgeving te bieden aan professionals. 

En ook niet onbelangrijk, de STZ maakt ons onderdeel van een 
netwerk van ambitieuze ziekenhuizen. We wisselen kennis en 

inzichten uit waardoor we onze zorg en organisatie weer 
verder kunnen ontwikkelen.” <<

Gita Gallé
voorzitter raad 

van bestuur 
Deventer Ziekenhuis

Deventer
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>> “Het opleiden van jonge professionals geeft dynamiek en 
energie in je ziekenhuis. Zij verwonderen zich, stellen kritische 
vragen en brengen nieuwe inzichten mee. Dat houdt iedereen 
scherp en het werkt inspirerend’. ‘STZ-ziekenhuizen werken 

onderling samen, we delen best practices en ervaringen. 
Dat werkt inspirerend en daar worden we allemaal beter van.”
“Ik krijg er nog iedere dag energie van om te werken in een top-
klinisch opleidingsziekenhuis. Als tweede primaire proces wordt 
er belang gehecht aan opleiden en hier wordt ook geld, tijd en 

aandacht aan besteed. Dat merk je: wat aandacht krijgt, groeit.” <<

>> “Als topklinisch opleidingsziekenhuis hechten wij veel 
 waarde aan opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. 

Het is essentieel voor de ontwikkeling van de organisatie. 

Conny van der Nol
stafmedewerker 

medische vervolg-
opleidingen Franciscus 

Gasthuis & Vlietland
Rotterdam

Anna Hoogmoed
adviseur opleidingen
Amphia Ziekenhuis 

Breda 
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Pijler Opleiding

Maar daardoor kunnen we ook meebewegen met veranderin-
gen in het zorglandschap. Wij zorgen in Amphia voor deskun-
dige en professionele teams die continu de meest up-to-date 
zorg kunnen bieden. Hiervoor zoeken wij naar innovatieve of 

 vernieuwende manieren van opleiden, scholen, trainen en 
leren. Het STZ netwerk is hierin van belang omdat we daarin 
van en met elkaar kunnen leren en de kennis of ervaring die 
we hebben kunnen delen met de andere ziekenhuizen.” <<

>> ”Bij Noordwest Ziekenhuisgroep vinden we het belangrijk dat 
medewerkers zich kunnen ontwikkelen en hun ambities waar 

kunnen maken. Als topklinisch ziekenhuis heeft Noordwest 
Ziekenhuisgroep op het gebied van onderwijs, opleidingen en 
wetenschappelijk onderzoek uitgesproken doelstellingen en 

ambities. Deze worden ingevuld door Noordwest  Academie, ons 
eigen leerhuis. We doen dat op onze eigen manier: praktisch, 
concreet en doelgericht waarbij we aandacht hebben voor de 

medewerkers als persoon en als professional:  welke kwaliteiten 
heb je en hoe kun je deze zo goed mogelijk inzetten.” <<

Floor Haak
lid raad van bestuur

NoordWest 
Ziekenhuisgroep

Alkmaar 



Topklinische Ziekenhuizen – Pijlers & Kernthema’s

24

>> “Kennisontwikkeling, wetenschap en professionalisering zijn 
de belangrijkste sleutels voor succes in een kennisintensieve 

organisatie als OLVG.” <<

 

>> “Het Spaarne Gasthuis wil studenten een aantrekkelijk 
leerklimaat bieden, we kijken voortdurend naar waar we 

 kunnen verbeteren en vernieuwen. Door met andere leer-
huizen van STZ-ziekenhuizen aan tafel te zitten delen we 
kennis en ervaring met elkaar. Zo blijven we scherp op de 

kwaliteit en het innovatieve karakter van onze opleidingen.” <<

Ilse van Stijn
intensivist

OLVG
Amsterdam

Catharina van Oostveen
senior adviseur

Spaarne Gasthuis
Haarlem
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Pijler Wetenschap 

De kracht van de topklinische ziekenhuizen ligt ook in het toegepast 
wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft medisch-inhoudelijk onder-
zoek, maar zeker ook wetenschappelijk onderzoek naar organisatori-
sche en sociale innovaties. De grote patiënten aantallen in combinatie 
met bevlogen wetenschappers in de topklinische ziekenhuizen, waar-
onder verpleegkundigen, artsen en paramedisch personeel, vormen 
een uitstekende omgeving voor het doen van onderzoek. De top-
klinische ziekenhuizen beschikken over wetenschapsbureaus met pro-
fessionele expertise op gebied van onder andere statistiek, research- 
management en epidemiologie. Er zijn reeds meer dan 100 hoogleraren 
werkzaam bij de topklinische ziekenhuizen. Patiënten organisaties en 
het Zorginstituut Nederland benadrukken meer en meer het belang 
van ‘Zorg evaluatie en Gepast Gebruik’. De topklinische ziekenhuizen 
werken door middel van het doen van wetenschappelijk onderzoek 
mee aan betere kwaliteit van zorg. Tevens wordt ‘de juiste zorg op de 
juiste plek’ en het verminderen van ‘onzinnige zorg’, in samenwerking 
met de universitaire medische centra en andere partners bevorderd. 
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115

Hoogleraren in 
topklinische 

 ziekenhuizen

2019

5.973

Publicaties 
Peer-reviewed met 

 wetenschappelijke output

2018

Enquête stz-ziekenhuizenwww.stz.nl
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Pijler Wetenschap 

>> “De vooruitgang in genezing en behandeling van ziekten 
is alleen mogelijk wanneer gedreven medisch specialisten 

en  andere professionals naast hun werk in de praktijk tijd vrij 
maken om te onderzoeken hoe het beter kan. Beter door het 

gebruik van nieuwe technieken, nieuwe medicamenten en 
dit in het perspectief van een directe waardevolle toepassing 
voor de patiënt. Mede door het doen van onderzoek werken 

 professionals met plezier in het Catharina Ziekenhuis. 
Een goed onderzoeksklimaat is een van de doelstellingen 

van onze Samenwerkende Topklinische opleidings-
Ziekenhuizen. Deze doelstelling moet zichtbaar zijn voor 

patiënten,  producenten, beleidsmakers en fi nanciers van de 
zorg, want zonder wetenschap geen vooruitgang.” <<

Edwin Knots
voorzitter vereniging 

medische staf en 
kinderarts 

Catharina Ziekenhuis
Eindhoven

Angelique Dierick
programmamanager 

 wetenschap 
Catharina Ziekenhuis,

Eindhoven 
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>> “Wetenschap draagt bij aan het karakter 
van onze  specialistische zorg” <<

>> Onderzoek waar je beter van wordt - zeker in de STZ 
omdat het doen van onderzoek primair bij draagt aan 

 betere  patiëntenzorg. Door de grote aantallen patiënten 
zijn  STZ- ziekenhuizen bij uitstek geschikt voor participatie 

in grootschalig (multicenter) onderzoek. Dit alles maakt dat 
STZ- ziekenhuizen een  bijzondere positie verdienen in het 
 Nederlandse ziekenhuis- en  wetenschapslandschap. <<

Koop Bosscha
gastrotestinaal en 

 oncologisch chirurg
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Den Bosch
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Pijler Wetenschap 

>> Excellente patiëntenzorg staat in MST op de eerste plaats. 
Door samen te werken in STZ-verband kunnen we als 

 ziekenhuis beter grootschalig wetenschappelijk onderzoek doen 
om die zorg nog verder te verbeteren. In MST doen we momen-
teel veel onderzoek met een elektronische neus, onder ondere 
voor het snel en niet-invasief diagnosticeren van longkanker. 
Dit doen we samen met meerdere andere STZ ziekenhuizen. 
 Resultaten van dit onderzoek kunnen bij  positieve  uitkomsten 

dan ook direct in al deze ziekenhuizen geïmplementeerd 
 worden waardoor we de zorg nog verder kunnen verbeteren. <<

>> “Toegepast klinisch onderzoek draagt bij aan betere 
 patiëntenzorg.” <<

Joop van den Bergh
internist & hoogleraar 

 endocrinologie
VieCuri
Venlo

Job van der Palen
klinisch epidemioloog 

& hoogleraar 
Medisch Spectrum 
Twente Enschede

klinisch epidemioloog klinisch epidemioloog 
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>> “Samen met de zorgprofessionals zetten wij ons in voor 
 topklinische zorg met als doel dit ten goede te laten komen aan 
onze patiënten. We willen onze patiënten behandelen volgens 

de laatste evidence, in een innovatieve en persoonsgerichte 
 omgeving, waar onderzoek en opleiden centraal staan en waar 

oprechte aandacht voor- en interesse in het individu aanwezig is. 
Opleiding, onderzoek en innovatie zijn onderdeel van- 

en  onlosmakelijk verbonden met het leveren van 
de beste  patiëntenzorg.” <<

Roel Goffi n
lid raad van bestuur 

Zuyderland 
Medisch Centrum

Heerlen
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Cijfers Topklinische Ziekenhuizen

Totaal personeel inclusief medisch specialisten, 
vrijgevestigd en in loondienst FTE 85.879

Aantal Medisch Specialisten 7.494

Omzet Miljard €11,044

Aantal spoedeisende hulp bezoeken 947.751

Aantal bevallingen 64.832

Aantal patiënten Miljoen 4,64

Dagopnamen 700.000

Klinische opnamen 796.000

1e polikliniek bezoeken Miljoen 4,284

Aantal erkende topklinische functies in register 155

Medische vervolgopleidingen 556

Aantal AIOS 3.374

Aantal verpleegkundigen in opleiding (alle opleidingen) 5.530

Hoogleraren in Topklinische ziekenhuizen 115

Publicaties peer reviewed met wetenschappelijke output 5.973
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Kernthema 24/7 topklinische 
en complexe acute zorg

De topklinische ziekenhuizen staan voor kwalitatief hoogwaardige 
 basis- en topklinische, complexe zorg, waarin opleiden, wetenschap 
en innovatie geïntegreerd zijn. Voor de patiënt betekent dit dat de toe-
gankelijkheid en het kwaliteitsniveau van deze zorg ‘de klok rond’, dus 
24/7 gegarandeerd is, conform de maatschappelijke verwachting dat 
de kwaliteit van de zorg 24/7 gelijk is. 
Opleiding, wetenschap en innovatie zijn daarbij voortdurend in ont-
wikkeling, met als doel om de patiëntenzorg op topklinisch niveau te 
 onderhouden en iedere dag te leren waar het nog beter kan. 

Het STZ kernthema 24/7 geldt voor alle pijlers en thema’s, maar con-
centreert zich deze beleidsperiode aanvankelijk op de acute zorg. De 
complexiteit in de acute zorg neemt toe, alsook de kwaliteitseisen. Dit 
vraagt om bewuste keuzes, profi lering en organisatie van de acute zorg 
in de STZ- ziekenhuizen. De organisatie en voorzieningen ten behoeve 
van 24/7 acuut zullen bovendien een belangrijke bijdrage kunnen leve-
ren aan de klinische 24/7 zorg. 

De 24/7 zorg zal altijd georganiseerd worden met de ketenpartners in 
een zorgnetwerk. Samen met de ketenpartners wordt in de regio de 
kwaliteit en beschikbaarheid van acute zorg geregeld.
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947.751

Aantal  Spoedeisende 
hulp bezoeken

2018

64.832

Aantal bevallingen

2018

Enquête stz-ziekenhuizen

© NICTIZ© NICTIZ© NICTIZ
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>> “Met helikopterview en moed met loslaten en pionieren.” <<

>> “Samen de zorg in het Friese netwerk vorm geven.” <<

Patrick Vink
voorzitter 

raad van bestuur
Medisch Centrum

Leeuwarden

Erica Bakkum
lid raad van bestuur 

Medisch Centrum 
Leeuwarden
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Kernthema 24/7 topklinische en complexe acute zorg

>> “Het ETZ is hét traumacentrum voor de provincie 
Noord-Brabant. Voor patiënten is het goed om te weten dat 

onze topklinische zorgfuncties neurochirurgie en traumatologie 
van bijzonder hoog niveau zijn. We zijn bovendien het eerste 
traumacentrum in Nederland waar 24 uur per dag en zeven 

dagen per week traumachirurgen en anesthesiologen in huis 
aanwezig zijn om ongevalpatiënten te kunnen behandelen, 

zonder tijd te verliezen. In het STZ topklinisch zorgregister zijn 
al negen zorgfuncties van het ETZ opgenomen. Dat is fi jn voor 

onze patiënten, maar ook belangrijk voor de trots van onze 
medewerkers en de bovenregionale uitstraling.” <<

Hans Kuijsten
intensivist

ETZ (Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis)

Tilburg
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 >> “In een sterk georganiseerd regionaal netwerk biedt Gelre 24/7 
topklinische en complexe acute zorg. Dat is van cruciaal belang voor 

onze patiënten.” <<

>> “In Nederland kunnen STZ-huizen uitstekend 24/7 acute 
en complexe zorg leveren. De medische kwaliteit van hart- en 

hoofd dotteren is gebaat bij concentratie van deze zorg en goed 
getraind personeel voor acute zorg is 24/7 aanwezig.” <<

Peter van der Meer
voorzitter raad 

van bestuur 
Albert Schweitzer 

ziekenhuis 
Dordrecht

Michel Galjee
voorzitter 

raad van bestuur 
Gelre Ziekenhuizen

Apeldoorn
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Kernthema 24/7 topklinische en complexe acute zorg

>> “De 24/7 complete acute zorgketen is de levensader van 
CWZ en daarin willen we uitblinken. Dat geldt voor de gehele 

keten met onder andere de SEH, EHH, HAP, verloskunde, acute 
psychiatrie, AOA (vanaf april 2020), OK en ICU. Dit doen we 

samen met onze externe zorgketenpartners. <<

>> We hebben de basis meer dan op orde, maar zien ook de 
uitdaging voor de komende jaren om deze acute zorgketen te 

versterken en de patiënt de juiste zorg op de juiste 
plek te bieden.” <<

Ale Houtsma
voorzitter 

raad van bestuur 
CWZ 

Nijmegen

Marc Gomes
voorzitter bestuur 

vereniging medische 
staf & cardioloog

CWZ 
Nijmegen
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Kernthema Innovatie

Innovatie is onderdeel van het topklinisch klimaat en is noodzakelijk voor 
het behouden van de topklinische positie. Binnen STZ hanteren we een 
brede defi nitie van innovatie waarbij technologie niet leidend is maar 
 innovatie wel mogelijk maakt. Het gaat om het ‘disruptief‘  vernieuwen 
van processen, producten en structuren. Incrementele  verbeteringen 
zijn cruciaal in de dagelijkse praktijk, maar dit valt niet onder onze 
 defi nitie van innovatie. We richten ons op de volgende innovatie-
richtingen: technologische innovatie en organisatorische innovatie.

Technologische innovatie
Technologische innovatie speelt een belangrijke rol bij het verder ver-
beteren van de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Denk bijvoorbeeld 
aan het gebruik van robotchirurgie of ‘artifi cial intelligence’ voor ver-
beterde diagnostiek en behandeling. De topklinische ziekenhuizen met 
hun grote patiëntvolumes hebben een schat aan data. Deze Big Data 
zijn essentieel om ‘deep learning’ en ‘artifi cial intelligence’ verder te 
ontwikkelen. Patiënten willen steeds meer de regie over hun eigen zorg 
voeren. De inzet van digitale mogelijkheden (zoals e-consulten, online 
informatie-voorziening, monitoring op afstand) helpen de regie bij de 
patiënt te leggen en de zorg te verplaatsen naar dicht bij de patiënt. 
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Kernthema Innovatie

Organisatorische innovatie
Een transitie is nodig van wachtkamer naar woonkamer. De patiënt 
krijgt de regie over zijn eigen zorg, met adequaat geschoold perso-
neel, fysiek in de buurt van verpleegkundigen tot medisch specialisten. 
 Diagnostische en therapeutische ingrepen vinden ook zoveel als moge-
lijk in de thuissituatie plaats. Ook bij acute problemen kan een ‘mobiel 
ziekenhuis’ naar de patiënt thuis komen. De technologische ontwik-
kelingen bieden grote kansen voor ‘ontschotting’, zoals bijvoorbeeld 
bij dagelijkse thuis-monitoring van COPD patiënten. Hierdoor voelt de 
patiënt zich prettiger en de samenwerking tussen de eerste lijn, de ver-
pleegkundige en de medisch specialist verandert. 

© Zora Robotics NV
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>> ”Innovatie is hét middel om verbeteringen door te  
voeren voor de patiënt. Daarbij is delen van kennis en het leren 

van elkaar onmisbaar. Een STZ-ziekenhuis als Martini 
kan haar  toekomst niet vorm geven zonder veel 

aandacht voor  innovatie.” <<

>> “Innovatie en transformatie zijn geen wens maar noodzaak. 
Verandering gaat niet vanzelf maar vereist medisch leiderschap 

en het gezamenlijk creëren van draagvlak.”<<

Bastiaan Sorgdrager
cardioloog en 

interventiecardioloog
Haaglanden 

Medisch Centrum 
Den Haag

Hans Feenstra, 
voorzitter 

raad van bestuur
Martini Ziekenhuis 

Groningen
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Kernthema Innovatie

>> “Innoveren moet je leren”
Voor innovatie in een ziekenhuis heb je zowel enthousiaste 
en creatieve medewerkers nodig als een strakke en heldere 

organisatie. Wij doen dat met een innovatieplatform waar 
ideeën en ontwerpen van binnen en van buiten het ziekenhuis 
ge-pitcht kunnen worden. Een kernteam beslist of het bij onze 
kernthema’s past (veiligheid, vitaliteit, regie naar de patiënt en 
ondersteuning van beslissingen), over personele en fi nanciële 

ondersteuning en de monitoring van het project. Al doende 
krijgen we steeds meer kennis en ervaring. Ons STZ netwerk 

helpt bij het opdoen van nieuwe ideeën, bij de beoordeling van 
innovaties die elders al onderzocht zijn en bij de opschaling van 

innovaties zoals bijvoorbeeld van MOMO en Manometric die 
samen met Reinier ontwikkeld zijn.” <<

Daan Kamphuis
medisch manager 

zorgeenheid chronische 
zorg en kwetsbare ouderen
Reinier de Graaf ziekenhuis

Delft



Topklinische Ziekenhuizen – Pijlers & Kernthema’s

44

>> “De complexiteit van vraagstukken in de zorg wordt zo 
groot dat we die als ziekenhuis niet alleen kunnen oplossen. 

Als we het gecombineerd creatief en oplossend vermogen uit 
STZ- ziekenhuizen inzetten, dan maken we een 

mooie  toekomst voor de zorg.” << 

Harry Kotey
innovatie adviseur 

Maasstad Ziekenhuis
Rotterdam

Mireille Janssen
manager 

Maasstad Academie 
Rotterdam

Mireille Janssen

Maasstad Academie Maasstad Academie 
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Dankwoord 

Dit STZ Highlights boekje is gemaakt met hulp van vele STZ-ers. Wij 
hebben met plezier geconstateerd dat deze mensen de tijd hebben ge-
nomen om hun kennis en ervaring te delen. Ook de raden van bestuur 
en de communicatieafdelingen van de 26 topklinische ziekenhuizen, 
het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van STZ zijn van  grote 
waarde geweest bij de totstandkoming van deze strategie voor de 
 komende periode. Wij hebben daarnaast onze externe partners goed 
beluisterd en hun verwachtingen van STZ onderdeel gemaakt van deze 
strategie.

Als Bureau STZ willen wij alle betrokkenen hartelijk bedanken voor hun 
inzet en enthousiasme. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de 
STZ-ambassadeurs, die aan het woord komen in dit boekje en die elke 
dag in hun eigen ziekenhuis het STZ-gedachtengoed uitdragen! 

Utrecht, januari 2020

Bureau STZ 
Hans van der Schoot  Fenna Heyning
Hedwig Neefs  Ildikó Vajda
Carla Zonneveld  Sabrina Bernardy
Jan van Dam
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