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VOORWOORD 
 
 
 
Het leveren van de beste patiëntenzorg. Erkend en herkend worden als dé kliniek voor houding en 
beweging. Handelen vanuit onze kernwaarden mensgerichtheid, excellentie, innovatie en 
ondernemerschap. Verder in beweging zijn. Dat waren ambities die wij ons voor 2017 stelden. We 
hebben daarin veel bereikt: 2017 was een succesvol jaar voor de Sint Maartenskliniek. In dit jaarverslag 
rapporteren wij over de wijze waarop wij uitvoering gegeven hebben aan onze missie en strategische 
koers in het achterliggende jaar.  
 
2017 was geen jaar van een majeure koerswijziging; wél een jaar waarin we grote veranderingen 
doorvoerden die van ons werden gevraagd. We transformeerden de Maartenskliniek Woerden BV tot 
poliklinische vestiging, openden nieuwe vestigingen, voorzagen ons EPD van een update en lanceerden 
een nieuwe website. We innoveerden behandelprocessen, publiceerden over nieuwe 
onderzoeksuitkomsten en maakten onze bedrijfsvoering robuuster. Het was een jaar waarin we 
bestendiging van onze lange termijn ambitie combineerden met het doorvoeren van noodzakelijke 
veranderingen. Ook bezien vanuit financieel perspectief was 2017 een solide jaar: we behaalden een 
bescheiden positief resultaat in lijn met onze begroting. 
 
De Raad van Bestuur heeft in het achterliggende jaar veelvuldig het gesprek gezocht met patiënten, 
medewerkers en overige stakeholders van ons ziekenhuis. Graag dankt de Raad van Bestuur alle 
betrokkenen voor het leveren van input en hun niet aflatende bijdrage om er voor te zorgen dat het 
vertrouwen van patiënten en van overige betrokkenen in de Sint Maartenskliniek in 2017 zo zorgvuldig is 
gekoesterd en is uitgebreid. 
 
Ubbergen, mei 2018 
 
 
 
Prof. dr. M. Van Houdenhoven     Dr. J.G. van Enk 
Voorzitter Raad van Bestuur    Lid Raad van Bestuur 
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1. Over de Sint Maartenskliniek 
 

1.1 Missie en strategie in 2017 
 
Al sinds de oprichting in 1936 levert de Sint Maartenskliniek hoogwaardige zorg aan patiënten op het 
gebied van houding en beweging. In de 81-jarige geschiedenis van de Sint Maartenskliniek is dat altijd 
‘het waarom’ van ons ziekenhuis geweest. We zijn een bijzonder ziekenhuis voor bijzondere 
vraagstukken op het gebied van reumatologie, orthopedie, revalidatie en pijnbestrijding. 
 
De wijze waar de Sint Maartenskliniek invulling heeft gegeven aan zijn bestaansrede is in 81 jaar 
voortdurend aangepast, ontwikkeld en vernieuwd, passend bij de tijdsgeest en bij datgene dat de 
samenleving op die momenten in de historie van ons vroeg.  
 
Die aanpassing, ontwikkeling en vernieuwing vond ook in 2017 plaats. De wereld om ons heen verandert 
immers snel: de stem van patiënten wordt krachtiger, maatschappelijke druk om zorgkosten te verlagen 
wordt groter en er komen grote technologische veranderingen op de maatschappij af, die ook veel 
impact op ziekenhuizen zullen hebben. Wetenschappers begrijpen het menselijk lichaam steeds beter, 
er komen steeds meer data beschikbaar en robots kunnen steeds meer taken gaan overnemen van 
mensen. Ontwikkelingen als deze bepaalden onze koers in 2017.  
Onze missie luidt als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij worden door patiënten, verwijzers, samenwerkingspartners en zorgverzekeraars erkend als dé 
kliniek voor houding en beweging. 
 
Wij zorgen er samen met patiënten voor dat zij beter kunnen bewegen, functioneren en participeren 
in hun dagelijks leven. Dat doen we door middel van excellente medisch-specialistische zorg. We 
meten systematisch de resultaten van ons werk. Zo maken we onze waarde aantoonbaar en 
verbeteren we continu. 
 
Wij werken samen met partners in de zorgketen, met als voorwaarde dat deze samenwerking leidt 
tot betere of efficiëntere zorg voor patiënten. Wij nemen onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en werken aan de beperking van zorgkosten. 
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Op basis van deze missie is voor 2017 een strategische koers uitgezet waarin verwoord is op welke wijze 
invulling wordt gegeven aan de missie en de traditionele kernwaarden van de Sint Maartenskliniek: 
excellentie, innovatie, mensgerichtheid en ondernemerschap. 
 
Onderdeel van onze langjarige koers is een ‘stip op de horizon’, een ambitie waar wij in 2030 willen 
staan. Beleidskeuzes in 2017 werden afgewogen aan de missie, koers en ambitie voor 2030 van onze 
kliniek: 
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In dit jaarverslag zetten we uiteen welke keuzes we maakten en resultaten we behaalden, indachtig de 
bestaansreden, de missie en de strategische koers van de Sint Maartenskliniek. 
 
1.2 Profiel en structuur 
 
Profiel 

De Sint Maartenskliniek is het enige ziekenhuis in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in 
houding en beweging en de aansturing daarvan. Patiënten kunnen terecht voor de behandeling van 
eenvoudige tot zeer complexe aandoeningen op het gebied van orthopedie, reumatologie, 
revalidatiegeneeskunde en pijnbestrijding. Op de verschillende vakgebieden behoort de Sint 
Maartenskliniek tot de grootste en de meest gerenommeerde zorginstellingen van Nederland en 
Europa. Daarnaast heeft de Sint Maartenskliniek een polikliniek voor pijnbestrijding en een eigen 
apotheek. Kindzorg op het gebied van houding en beweging wordt aangeboden in een specifiek 
ingerichte omgeving, de ‘Sint MaartensKinderkliniek’ te Boxmeer. Op verschillende locaties in Nederland 
wordt daarnaast poliklinische zorg aangeboden. 
 
Doordat de Sint Maartenskliniek zich volledig richt op orthopedie, pijnbehandeling, reumatologie en 
revalidatiegeneeskunde, inclusief de daarbij behorende anesthesiologie en radiologie, is de ervaring en 
kennis op deze gebieden groot. De Sint Maartenskliniek staat bekend als een vooraanstaand 
ziekenhuis, waar kundige werknemers bij behandelingen gebruikmaken van de meest actuele 
wetenschappelijke inzichten. Ook ontwikkelen we nieuwe behandelmethoden en doen we onderzoek 
naar het effect ervan. Verder heeft de Sint Maartenskliniek in samenwerking met het Radboudumc 
opleidingsbevoegdheid voor zijn medisch specialisten en is het ziekenhuis in tal van andere medisch-
specialistische, verpleegkundige en paramedische opleidingen betrokken. Om onze zorg voortdurend te 
blijven verbeteren, voeren we wetenschappelijk onderzoek uit1 en worden nieuwe behandelmethoden 
toegevoegd.  

 
De Sint Maartenskliniek werkt, bezien vanuit de ambitie om zowel fysiek als virtueel dichtbij patiënten 
te zijn, intensief samen met diverse partners op verschillende locaties. Mede afhankelijk van de partner 
of locatie richten we een passende samenwerkingsvorm in. Het uitgangspunt is dat we aansluiten bij 
bestaande zorgnetwerken met andere zorgaanbieders om het wiel niet opnieuw uit te vinden. Op elk 
vakgebied hanteren we één medisch beleid, zodat de kwaliteit van zorg op alle locaties van de Sint 
Maartenskliniek herkenbaar en van hoge kwaliteit is. Daarnaast zijn we innovatief en ondernemend waar 
het de toepassingen van gerichte digitale communicatie met onze patiënten aangaat. 
 
Mensen komen uit heel Nederland naar de Sint Maartenskliniek voor de meest hoogwaardige en 
persoonlijke zorg in houding en beweging. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn poliklinische 
satellieten ingericht. Klinische ingrepen vinden in Nijmegen en Boxmeer plaats. Per jaar behandelt de 
Sint Maartenskliniek mensen uit heel Nederland, die als volgt verdeeld zijn over onze hoofdspecialismen: 
 
Orthopedie 
• Grootste praktijk in Nederland voor hoog complexe – én basiszorg 
• 35 orthopeden  
• Drie vestigingen (Nijmegen, Boxmeer en Woerden).  
• Aantal unieke patiënten jaarlijks 21.524 (eerste consulten), 8.494 operaties.  
 
Reumatologie 
• Grootste praktijk in Nederland 
• 21 reumatologen, 2 kinderreumatologen en 3 physician assistants  
• 7 vestigingen: Nijmegen, Boxmeer, Woerden, Mijdrecht, Panningen, CWZ Nijmegen en Geldrop. 
• Aantal unieke patiënten 2017 15.638, RA patiënten 3.824. 

  
Farmacie 
• 5 apothekers 
• Poliklinische apotheek, ziekenhuisapotheek 
• Nauwe samenwerking met Reumatologie op alle vestigingen 
• 100.000 receptregels; > 95% medicatieverficatie bij opname en ontslag 
 
Revalidatiegeneeskunde 

                                                 
1
 Als bijlage aan dit jaarverslag gaat een lijst met wetenschappelijke output over 2017. 
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• 17 revalidatie artsen  

• 4 vestigingen (Nijmegen, Boxmeer, Tiel en CWZ Nijmegen).  
• Aantal unieke patiënten jaarlijks 6.349 , 18.536 beddagen. 
 
Pijnbestrijding 
• 4 pijnbestrijders  
• Eén vestiging (Nijmegen).  
• Aantal unieke patiënten jaarlijks 1372 (eerste consulten) 
 

In het ziekenhuis werken ruim 1.700 mensen, waaronder meer dan 120 medisch specialisten en assistent-
geneeskundigen in opleiding. Medisch specialisten in de Sint Maartenskliniek zijn vaak gericht op één of 
enkele diagnosegroepen. 
 
Structuur 
De Stichting Sint Maartenskliniek heeft een Raad van Toezicht die als toezichthouder voor het 
gehele concern fungeert. De Raad van Bestuur van de Stichting Sint Maartenskliniek fungeert in een 
personele unie als Raad van Bestuur van de Stichting Maartenskliniek en als directie van Maartenskliniek 
Holding BV, Maartenskliniek Research BV en Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie BV.  
 
De Maartenskliniek Woerden BV (MKW) had in 2017 een eigen statutaire directie. De Stichting Sint 
Maartenskliniek bezit 70% van de aandelen van de Maartenskliniek Woerden BV; 30% is in handen van het 
Sint Antoniusziekenhuis. Een aantal directiebesluiten behoeven de goedkeuring van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. Eind 2017 werd de MKW geliquideerd (zie 2.2). 

 
Bestuur, toezicht en verantwoording zijn ingericht volgens de principes van de Zorgbrede 
Governancecode 2017. Deze principes vormen een leidraad voor het handelen van de organisatie.  
Voor samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 
 
 
De Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek was in 2017 als volgt samengesteld: 
 
 
Naam Relevante nevenfuncties 2017 

prof. dr. M. Van 
Houdenhoven, voorzitter 

 Bijzonder hoogleraar economische bedrijfsvoering van de 
gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit  

 Lid Raad van Toezicht Stichting Reumafonds 

dr. J.G. van Enk, lid  Lid van de Bestuursadviescommissie Kwaliteit & Organisatie, 
NVZ 

 Voorzitter commissie Arbeidszaken, NVZD 

 Bestuurslid NVZD 

 

De heer Mariman was in 2017 secretaris van de Raad van Bestuur.  
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2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2017 
 
2.1 Inleiding 

 

Zoals verwoord in de inleiding, was 2017 een succesvol jaar voor de Sint Maartenskliniek waarin 
hoogwaardige zorg verleend is in een solide en financieel gezonde organisatie. 2017 was echter geen jaar 
van stilstand: een combinatie van externe ontwikkelingen en eigen ambities voor de toekomst hebben 
ertoe geleid dat fundamentele veranderingen in 2017 zijn ingezet. Onderstaande opsomming, hoewel niet 
uitputtend, geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, projecten en veranderingen die in 
2017 binnen de organisatie aan de orde geweest zijn. 

 

2.2 Transformatie Maartenskliniek Woerden BV 

 

In 2006 werd in Woerden de Maartenskliniek Woerden BV gesticht, waarvan de Sint Maartenskliniek voor 
70% en het Hofpoort Ziekenhuis voor 30% aandeelhouder werd. In tien jaar tijd groeide de Maartenskliniek 
Woerden tot een hoogstaande aanbieder van orthopedische en reumatologische zorg.  

In 2016 fuseerde het Hofpoort Ziekenhuis met het Sint Antoniusziekenhuis. De gevolgen van die fusie 
raakten ook de Maartenskliniek Woerden, met name doordat de klinische faciliteiten uit het bestaande 
Hofpoort ziekenhuis in Woerden medio 2017 verdwenen.  

De Sint Maartenskliniek heeft op deze situatie geanticipeerd door, in goed overleg met de andere 
aandeelhouder, de Maartenskliniek Woerden BV te transformeren van klinische locatie tot een 
poliklinische organisatie binnen het concern. Deze transformatie heeft in 2017 plaatsgevonden: per 1 juli 
2017 vinden geen ingrepen meer plaats in Woerden en kent de locatie een reumatologische en 
orthopedische polikliniek die geheel eigendom is van de Sint Maartenskliniek. Met het Sint 
Antoniusziekenhuis is een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin afspraken over medisch-
inhoudelijke aspecten en de bedrijfsvoering zijn vastgelegd.  

Het eerste deel van 2017 is benut om nieuwe werkprocessen in te richten, de personele inrichting daarbij 
te passen en te communiceren over de wijziging; het tweede deel van het jaar is benut voor het robuust 
inrichten van de nieuwe werkomgeving en voor de administratieve afhandeling van de bestaande BV die 
ultimo december 2017 geliquideerd is. 

 
2.3 Huisvesting: nieuwbouw 

 

In ons strategisch huisvestingsplan spreken we de doelstelling uit om onze huisvesting optimaal in te 
richten voor patiënten, bezoekers en medewerkers, waarbij de huisvesting zo uitputtend mogelijk wordt 
gebruikt. In 2016 werd besloten tot nieuwbouw van het operatiekamercomplex en de revalidatieafdeling 
en werden daarover financieringsafspraken gemaakt. In 2017 zijn de nieuwbouwplannen nader 
uitgewerkt in een definitief ontwerp, waarin uitstraling, functionaliteiten, kosten en indeling uitgewerkt 
zijn. Tevens zijn de gebouwdelen G en H gesloopt. Na een aanbestedingsprocedure zijn een aannemer 
en installeur geselecteerd, die begin 2018 starten met de daadwerkelijke bouw. Na consultatie van alle 
betrokkenen heeft de Raad van Bestuur gekozen om het OK-complex in te richten volgens de innovatieve 
uitgangspunten in het unieke Optimus-concept (dat mondiaal als eerste wordt gerealiseerd in de Sint 
Maartenskliniek) en de Opragon methodiek. Voor revalidatiezorg wordt onder meer een 
Loopexpertisecentrum gerealiseerd. Vooruitlopend op de ingebruikname van de nieuwbouw in 2019 is in 
2017 gestart met het aanpassen van bestaande werkprocessen aan de nieuwe situatie.  

 
2.4 Kwaliteit en veiligheid 
 
Besluit overgang nieuw kwaliteitsmanagementsysteem 
De Sint Maartenskliniek werkt met een door DEKRA gekwalificeerd kwaliteitsmanagementsysteem: ISO 
9001:2015. In 2017 behaalde de Sint Maartenskliniek na een succesvolle externe audit de nieuwe ISO-
norm 9001:2018. 
Daarnaast is al in 2016, mede op basis van een draagvlakonderzoek, bestudeerd of een accreditatie 
volgens de normen van het kwaliteitsmanagementsysteem Joint Commission International (JCI) wenselijk 
voor de Sint Maartenskliniek is. In 2017 besloten om te streven naar een JCI-accreditatie in 2020. 
Gedurende het jaar is gestart met de voorbereidingen voor het behalen van deze accreditatie. 
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Bezoeken Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
In november 2017 vond het jaarlijkse bezoek van de IGJ plaats. Ook werd er in de loop van het jaar een 
aantal onaangekondigde bezoeken afgelegd. Alle bezoeken zijn naar tevredenheid verlopen en hebben 
geen aandachtspunten van substantiële aard opgeleverd. 

 

Afhandeling calamiteiten 

Twee meldingen uit december 2016 bij de IGJ zijn in maart 2017 en april 2017 afgesloten door de IGJ. 
Eén ervan betrof een complicatie. 
In 2017 werd voorts éénmaal melding gedaan bij de IGJ van een complicatie / mogelijke calamiteit. De 
rapportage hiervan is door de IGJ als goed beoordeeld, waarna de melding is afgesloten. 
 

Gezien de lage frequentie van calamiteiten in de Sint Maartenskliniek en het daarmee gepaard gaande 
risico dat deze herleidbaar zijn naar individuen, wordt in dit jaarverslag niet nader ingegaan op de inhoud 
van en aandachtspunten bij de genoemde incidenten. 

 

Afhandeling klachten en klachtencommissie 
Een patiënt (of diens vertegenwoordiger) heeft het recht om te klagen. De Sint Maartenskliniek heeft de 
behandeling van klachten ingericht conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zo 
heeft de Sint Maartenskliniek een klachtenfunctionaris in dienst en is het ziekenhuis aangesloten bij een 
onafhankelijke geschilleninstantie, te weten de Geschillencommissie Ziekenhuizen, onderdeel uitmakend 
van “De Geschillencommissie”.  
 
In de klachtenregeling is aangegeven hoe het indienen van een klacht verloopt. Informatie hierover 
wordt aan de patiënt uitgereikt en is tevens te vinden op de website, op de afdelingen, bij de receptie 
en in de informatiemap naast het bed van de patiënt. Binnen de klachtenregeling van de Sint 
Maartenskliniek wordt onderscheid gemaakt in enerzijds klachtenopvang- en bemiddeling door de 
klachtenfunctionaris (patiëntencontactpersoon) en anderzijds de meer formele klachtbehandeling door 
de onafhankelijke klachtencommissie.  
 
Klachten worden geregistreerd en tot één rapportage verwerkt. Ieder bedrijfsonderdeel ontvangt een 
geanonimiseerde kwartaalrapportage over de klachten. Deze worden gecategoriseerd naar afdeling en 
klachtcategorie, inclusief verbeteradviezen / aandachtspunten. De kwartaalrapportage wordt besproken 
in een kwaliteitsberaad van de bedrijfsonderdelen. De betrokken bedrijfsonderdelen rapporteren in hun 
kwartaaloverleg en rapportages aan de Raad van Bestuur over de genomen verbetermaatregelen. In 
onderstaande tabel wordt het aantal klachten concernbreed weergegeven.  
 
 2015 2016 2017 

Q1 88 89 94 

Q2 82 72 103 

Q3 54 94 151 

Q4 82 79 149 

Totaal 306 334 497 

 
Het aantal klachten is ten opzichte van 2016 met 49% gestegen. Deze toename wordt nagenoeg geheel 
verklaard door problemen met de telefonische bereikbaarheid die zich in de loop van het jaar 
voordeden. Een verscheidenheid aan factoren, variërend van onverwacht uitval van personeel tot 
complicaties die samenhingen met de integratie van operaties uit Woerden, maakte dat halverwege het 
jaar wachttijden opliepen. Eén van de gevolgen daarvan was een verslechterde (telefonische) 
bereikbaarheid. Na enkele maanden is het gelukt deze problemen op te lossen, waarna in de laatste 
maand van het jaar de toename van het aantal klachten ten einde kwam.  

 
In onze klachtenregeling wordt voorts de werkwijze van de klachtencommissie uiteengezet. De 
klachtencommissie doet op basis van eigen onderzoek een schriftelijke uitspraak over de gegrondheid 
van een klacht. Een uitspraak gaat in voorkomende gevallen vergezeld van een aantal aanbevelingen aan 
de organisatie. De Klachtencommissie kwam in 2017 enkele malen bijeen. Er is één formele klacht in 
behandeling genomen.  
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2.5 Samenwerking met externen 

 

In 2017 werd veelvuldig met vele externe partners samengewerkt. De samenwerking met enkele grote 
partners wordt hieronder toegelicht. 

 

Samenwerking met zorgverzekeraars 
In 2017 was sprake van een constructieve relatie met alle zorgverzekeraars. Met alle verzekeraars (VGZ, 
CZ, Zilveren Kruis Achmea, Menzis, Multizorg en DSW) zijn één of meerdere bestuurlijke overleggen 
gevoerd. Ook is er veel contact met alle verzekeraars vanuit een ‘verkoopteam’, waarin verschillende 
afdelingen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn kennissessies en een relatiedag voor de inkopers en 
medisch adviseurs georganiseerd.  
 
In de overleggen bleek een gedeelde visie op de (bijzondere) rol van de Sint Maartenskliniek in het 
Nederlands zorglandschap. De hoge kwaliteit, de transparantie met betrekking tot uitkomstmaten en 
innovatieve behandelmethoden werden zeer gewaardeerd. 
 
Met alle verzekeraars zijn er contractafspraken gemaakt. Zij ondersteunen de concentratie van 
hoogcomplexe zorg en hebben afspraken op nacalculatie gemaakt. De Sint Maartenskliniek kan hiermee 
extra investeren in nog hoogwaardigere zorg. Met enkele verzekeraars zijn meerjarige contracten 
afgesloten en zijn concrete afspraken gemaakt waarmee groeimogelijkheden op hoogcomplexe 
behandelingen mogelijk zijn. 
 
Samenwerking met het Radboudumc 

In 2017 is met het Radboudumc de ambitie uitgesproken om een academische netwerksamenwerking voor 
houding en beweging op te zetten. In een intentieverklaring uit het eerste kwartaal van 2017 zijn doelen 
en ambities voor een dergelijke samenwerkingsvorm geschetst. In de daaropvolgende maanden zijn 
samenwerkingsplannen tussen medisch specialisten van de beide ziekenhuizen uitgewerkt, die in 2018 tot 
besluitvorming leiden over intensieve samenwerking op delen van het zorgaanbod van beide 
ziekenhuizen. 

 

Voortgang ‘satellieten-strategie’ 
In 2017 werkte de Sint Maartenskliniek de gekozen satellietstrategie verder uit, die uitgaat van een 
concentratie van het klinisch aanbod in Nijmegen (volwassenen) en Boxmeer (volwassenen en kinderen) 
en realisatie van nieuwe poliklinische behandellocaties.  
Een ingestelde stuurgroep kreeg als taak de mogelijkheden te verkennen voor realisatie van 
Maartenssatellieten op verschillende plaatsen in Nederland, voorstellen te doen voor gedragen en 
generieke uitgangspunten over inrichting van satellieten en een eerste satelliet in te richten conform 
deze uitgangspunten. Er zijn in 2017 de nodige verkennende gesprekken gevoerd met potentiële partners. 
Met het St. Annaziekenhuis in Geldrop (reumatologie), het Dr. Horacio E. Oduber Hospital op Aruba 
(reumatologie) en Bergman Clinics (orthopedie) zijn afspraken gemaakt over samenwerking die in 2018 zal 
starten. Deze samenwerking maakt een verdere concentratie en specialisatie van ons zorgaanbod 
mogelijk, hetgeen in lijn met onze strategisch beleid is om toonaangevend te zijn en te blijven op het 
gebied van de behandeling van houding en bewegingsproblematiek. 

 

Samenwerking kindzorg 

In 2017 is de ingezette samenwerking met Maasziekenhuis Pantein en het Radboudumc voortgezet om 
vanuit de ‘Sint MaartensKinderkliniek’ in Boxmeer gezamenlijke zorg aan het houdings- en 
bewegingsapparaat voor kinderen aan te bieden. De onderlinge samenwerking is verdiept en er is verder 
geïnvesteerd in hoogwaardige zorgverlening. De drie betrokken ziekenhuizen zijn einde 2017 daarnaast 
een onderzoek gestart om te bekijken op welke wijze de samenwerking in de toekomst verder bestendigd 
en verbeterd kan worden. Besluitvorming daarover vindt in 2018 plaats. 

 
2.6 Bedrijfsvoering 

 

Strategisch personeelsbeleid 

In 2017 is beleid gevoerd gericht op het behouden en werven van voldoende en gekwalificeerd personeel. 
Er is een eerste analyse gedaan naar de huidige opbouw van het personeelsbestand in relatie tot de te 
verwachten toekomstige personeelsopbouw. Er is ingezet op strategische arbeidsmarktcampagne en 
behoud van met name schaars personeel. Voorts is er onder meer een medewerkersbelevingsonderzoek 
gehouden, er is een leiderschapsprogramma gestart en er zijn opleidingsprogramma’s ontwikkeld. Ook 
zijn maatregelen geïmplementeerd die ten doel hebben het ziekteverzuim binnen de Sint Maartenskliniek 
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te verlagen. Daarnaast heeft verdere digitalisering van de administratieve processen plaatsgevonden. Het 
ingezette strategisch personeelsbeleid wordt doorgezet in 2018. 

 

Update Elektronisch Patiëntendossier (EPD) 

De Sint Maartenskliniek werkt met het EPD van Chipsoft; na een zorgvuldig doorlopen traject werd na een 
kort en slagvaardig project in juli 2017 de versie Ezis succesvol geüpdate naar de versie ‘Hix’. 

 

Horizontaal toezicht 

De Sint Maartenskliniek ontving in juni 2017 als eerste ziekenhuis in Nederland het certificaat voor 
Horizontaal Toezicht (‘assurance verklaring’). Horizontaal Toezicht betreft een nieuwe werkwijze waarin 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars samenwerken om de kwaliteit van declaraties te verbeteren en de 
administratieve lasten te verlagen, waarbij de controle van declaraties naar het ziekenhuis verschuift en 
de externe toets zich concentreert op inhoud en inrichting van het proces. 

 

Nieuwe website 

In september 2017 lanceerde de Sint Maartenskliniek een nieuwe en eigentijdse website, waarop 
patiënten actuele informatie over de Sint Maartenskliniek en/of hun aandoeningen kunnen vinden.  

 

Organisatorische wijzigingen 

In 2016 besloot de Sint Maartenskliniek om de zorg die geleverd werd binnen het Ambulant Reuma 
Centrum van het bedrijfsonderdeel reumatologie op een andere manier vorm te geven. In 2017 werd een 
definitief besluit genomen en uitgevoerd om een deel van de bestaande zorgpaden binnen het 
bedrijfsonderdeel de revalidatie en een ander deel te outsourcen aan het poliklinisch revalidatiecentrum 
Medinello. 

 

Daarnaast werd besloten om de ‘Instellingsapotheek’, onderdeel van het bedrijfsonderdeel farmacie en 
gericht op de verstrekking van de medicatie aan zorgleners in de regio, te verkopen. In 2017 werden 
daarvoor de voorbereidingen getroffen; in 2018 wordt het besluit geëffectueerd. 

 

Profilering 

Op 10 november 2017 vond voor de derde maal op rij het congres ‘Verder in beweging’ plaats, waarop de 
Sint Maartenskliniek zich aan een brede groep genodigden presenteerde. 

Daarnaast verschenen medewerkers van de Sint Maartenskliniek in 2017 met grote regelmaat in landelijke 
en/of lokale media en presenteerden medisch specialisten zich veelvuldig op bijeenkomsten binnen hun 
vakgebied. De diverse social media werden dagelijks ingezet om ontwikkelingen over de Sint 
Maartenskliniek te delen.  

 
Duurzaamheid 
Bij het ontwerpen van de nieuwbouw is veelvuldig aandacht geweest voor het realiseren van een 
duurzaam gebouw. Daarbij is de aanschaf van een ‘Pharmafilter’ onderzocht, waarover in 2018 
besluitvorming zal plaatsvinden. In het kader van duurzaamheid zijn vervoersregelingen voor 
medewerkers vernieuwd. Er hebben zich in 2017 geen milieu-incidenten voorgedaan.  

 
2.7 Medezeggenschap 

 
In 2017 is constructief samengewerkt met de verschillende advies- en medezeggenschapsgremia binnen 
het concern.  

 

De Ondernemingsraad (OR) vergaderde maandelijks met de Raad van Bestuur en bracht diverse 
instemmingsbesluiten en adviezen uit. Bij twee (WOR artikel 24) vergaderingen was ook de Raad van 
Toezicht vertegenwoordigd. Voor verschillende kiesgroepen werden verkiezingen georganiseerd. Aan het 
einde van het verslagjaar waren 13 van de 14 zetels in de Ondernemingsraad bezet. 

 

De Vereniging Medische Staf en de Raad van Bestuur vergaderden drie keer per maand over strategische 
ontwikkelingen en kwaliteitsthema’s in het ziekenhuis. In de tweede helft van 2017 koos de Vereniging 
Medische Staf nieuwe leden voor zijn Stafbestuur. 

 

Eens per zes weken vond formeel overleg plaats tussen de Patiëntenadviesraad (PAR) en de Raad van 
Bestuur. De Patiëntenadviesraad bracht enkele reguliere adviezen en enkele verzwaarde adviezen uit. 
Binnen de PAR vond een aantal personele wisselingen plaats. 
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In november 2017 werd formeel de Multidisciplinaire Adviesraad (MAR) geïnstalleerd, waarmee de Raad 
van Bestuur periodiek overleg voert over zorginhoudelijke kwaliteitsthema’s in het ziekenhuis. De MAR 
bestaat uit verschillende verpleegkundigen en paramedici in de Sint Maartenskliniek. 

 

Met de transitie van de Maartenskliniek Woerden hielden de Ondernemingsraad van de MKW en de 
Patiëntenadviesraad van de MKW op te bestaan. De medezeggenschap van medewerkers en patiënten in 
Woerden verloopt via de OR en de PAR van het concern.  

 
2.8 Financiën en risico’s  

 
In hoofdstuk 4 van dit document wordt uitgebreid ingegaan op de jaarrekening 2017.  
 
De in het bestuursverslag van 2016 uitgesproken verwachtingen voor 2017 zijn grotendeels gerealiseerd. 
De transitie van Maartenskliniek Woerden en de start van de nieuwbouw in Nijmegen hebben beide tot 
het beoogde resultaat geleid. Per 1 juli 2017 zijn de klinische activiteiten van de Maartenskliniek 
Woerden overgegaan naar Nijmegen. In oktober 2017 is gestart met de nieuwbouw en hebben verdere 
aanbestedingen plaatsgevonden.  
 
De financiële huishouding is goed op orde. De planning & control cyclus is ingericht op het ondersteunen 
van een transparante en doelmatige bedrijfsvoering.  
Verder zijn er in de financiële processen en afgesloten financieringsarrangementen van de Sint 
Maartenskliniek geen complexe financiële instrumenten gehanteerd. De gehanteerde financiële 
instrumenten staan vermeld in de toelichting op de jaarrekening.  
 
Voor een financieel gezonde bedrijfsvoering streeft Stichting Sint Maartenskliniek naar een solvabiliteit 
van 35% waarbij als absoluut minimum 25% wordt aangehouden. Voor Stichting Sint Maartenskliniek 
bedraagt dit percentage ultimo 2017 37,8% (2016: 35,1%). Het eigen vermogen ultimo 2017 bedraagt in 
absolute zin € 51,2 miljoen (2016: € 48,2 miljoen) 
 
Het totaal geconsolideerd resultaat over 2017 bedraagt € 3,7 miljoen positief (2016: € 3,1 positief). 
Dit resultaat is positief beïnvloed door met name incidentele inkomsten, gunstige inkoopvoorwaarden en 
doelmatiger werken en is daarnaast negatief beïnvloed door enkele incidentele lasten.  
 
Gedurende de doorlopen planning & control cyclus is door het Concern Managementteam een analyse 
naar de voornaamste risico’s en onzekerheden gemaakt die op kunnen treden bij de uitvoering van 
lopende en toekomstige voornemens. De risico’s zijn vervolgens op kans op voorkomen en op impact 
beoordeeld. In kwartaaloverleggen in 2017 en jaarplannen 2018 is daarnaast stilgestaan bij de wijze 
waarop negatieve gevolgen van de risico’s kunnen worden beheerst.  
 
Concreet werden de volgende risico’s voor uitvoering van het strategisch beleid geïdentificeerd die 
potentieel zouden kunnen optreden. Voor elk risico is een coördinerend manager aangewezen. 
 
1. Onvoldoende gekwalificeerd personeel in dienst in relatie tot kwaliteit van de geleverde zorg; 
2. Margeverlies add-ons en DOT's; 
3. Binnen ICT is de trend dat investeringen en exploitatie kosten blijven stijgen; 
4. Onvoldoende groei in hoog complexe ingrepen / specials; 
5. ICT kan gewenste ambitie niet waarmaken in relatie tot kwaliteit van de geleverde zorg; 
6. Omslag naar structurele productiviteitsverbetering lukt niet. 
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2.9 Vooruitblik 2018 

 
In juni 2017 is de Kaderbrief 2018 voor het concern vastgesteld. Hierin stonden, uitgaande van het 
strategisch beleidsplan, de beleidsprioriteiten voor 2018 en de bijbehorende financiële kaders. Op basis 
van de Kaderbrief zijn jaarplan en begroting 2018 opgesteld, die in december 2017 door de Raad van 
Bestuur zijn vastgesteld en door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd. In 2018 zal de ingezette 
inhoudelijke koers worden voortgezet. Ons zorgaanbod zal verder specialiseren. Er start een plan voor 
lange termijn verduurzaming van het verdienmodel. Voor wat betreft de nieuwbouw, ICT vraagstukken 
en het satellietenbeleid worden volgende stappen gezet. Strategisch personeelsbeleid, zoals het werven 
van nieuwe mensen, het opleiden en het reduceren van verzuim, vraagt onverkort aandacht. Er is een 
positief resultaat van 3% van de omzet begroot. Op dit moment worden geen externe factoren van een 
dermate omvang voorzien dat zij het beoogde resultaat significant gaan beïnvloeden. 

 
Ubbergen, mei 2018 

 

 
prof. dr. M. Van Houdenhoven 
dr. J.G. van Enk  
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3. Verslag van de Raad van Toezicht 2017 
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van 
zaken in het gehele concern, mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de Sint 
Maartenskliniek. Hij vervult een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur, is werkgever van de Raad 
van Bestuur en verleent goedkeuring aan specifieke besluiten. 
 
 
3.1 Governance 

 
De Raad van Toezicht hanteerde in 2017 de (nieuwe) Zorgbrede Governancecode 2017 als leidraad in zijn 
functioneren. De Raad van Toezicht functioneert professioneel, is zich bewust van zijn positie en taken 
en legt verantwoording af over zijn handelen. De Raad van Toezicht haalt zijn informatie uit meerdere 
bronnen en doet datgene dat in het kader van ‘verantwoord toezicht’ gevraagd wordt. 
 
In de eerste helft van 2017 werd door de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht - in overleg 
met de Raad van Bestuur – een actualisatie voorbereid van de vigerende statuten van de Stichting Sint 
Maartenskliniek, alsmede van het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur. Bij 
de actualisatie was specifieke aandacht voor de inhoud van de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017; 
ook organisatorische vernieuwingen binnen het concern en voortschrijdend inzicht op verschillende 
thema’s werden meegenomen bij de aanpassingen. Op voorstel van de Remuneratiecommissie (statuten 
en reglement Raad van Toezicht) en de Raad van Bestuur (reglement Raad van Bestuur) besloot de Raad 
van Toezicht op 30 oktober 2017 tot wijzigingen in de statuten en bovengenoemde reglementen. Ook 
werd besloten tot opheffing van het informatieprotocol uit 2013, aangezien de inhoud daarvan in de 
gewijzigde statuten en reglementen opgenomen is.  
Bij het besluit over wijziging van de statuten werd, vanzelfsprekend nadat hierover met de 
Patiëntenadviesraad een gezamenlijke mening was gevormd, tevens besloten om het recht van bindende 
voordracht door de Patiëntenadviesraad voor één toezichthouder in te wisselen voor een adviesrecht op 
alle benoemingen.  
 
 
3.2 Samenstelling 

 
In 2017 hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Toezicht.  
 
Per 1 januari 2017 beëindigde de heer prof. dr. J.A.M. Kremer op eigen verzoek zijn lidmaatschap aan de 
Raad van Toezicht. Conform vigerende statuten en het reglement werd een wervingsprocedure gestart. 
Op 17 mei 2017 besloot de Raad van Toezicht, nadat formeel advies ingewonnen was bij de Raad van 
Bestuur en de Ondernemingsraad én nadat de zienswijzen van de VMS en de Patiëntenadviesraad gevraagd 
waren, mevrouw drs. S.M. Mulder per 18 mei 2017 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht voor een 
eerste zittingstermijn van vier jaar. 

 
Op 1 november 2017 eindigde de tweede en laatste zittingstermijn van de voorzitter, de heer drs. M.A.M. 
Leers. De heer dr. R.G.M Penning de Vries, sinds 20 april 2016 lid van de Raad van Toezicht, is per 1 

november 2017 benoemd als nieuwe voorzitter.  

Mevrouw mr. M.C. Ritsema van Eck – van Drempt is per 1 november 2017 benoemd tot vicevoorzitter, de 
rol die tot die tijd ingevuld werd door de heer dr. R.G.M. Penning de Vries. 

Op 4 december 2017 besloot de Raad van Toezicht, na een wervingsprocedure die verliep conform de 
statuten en het reglement van de Raad van Toezicht, om per 5 december 2017 de heer ir. A. Lieftinck tot 
lid van de Raad van Toezicht te benoemen. Onderdeel van de procedure was ook deze keer het inwinnen 
van advies bij de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad en het opvragen van de zienswijze van de 
Vereniging Medische Staf en de Patiëntenadviesraad.  

 
Op 1 februari 2017 verliep de eerste zittingstermijn van mw. drs. H.M.T. de Wit. Mevrouw De Wit is lid 
van de Raad van Toezicht op voordracht van de Patiëntenadviesraden. De Patiëntenadviesraden besloten 
haar voor te dragen voor herbenoeming, hetgeen door de Raad van Toezicht overgenomen is. De tweede 
en laatste zittingstermijn van mevrouw drs. H.M.T. de Wit loopt tot 1 februari 2021. 

 
De Raad van Toezicht dankt de heer Kremer en de heer Leers voor hun jarenlange constructieve en 
waardevolle bijdragen. 
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In 2017 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: 

 
Naam Start 

lidmaatschap 
Einde 1e 
termijn 

Einde 2e 
termijn 

Audit-
commissie 
Financiën 

Audit-
commissie 
K&V 

Remuneratie-
commissie 

drs. M.A.M. 
Leers 
(voorzitter tot 
1-11- 2017) 

01-11-2009 01-11-2013 01-11-2017 Lid tot 1 -11-

2017 

Voorzitter tot 

18-05-2017 

Lid tot 1-11-

2017 

dr. R.G.M 
Penning de 
Vries 
(vicevoorzitter 
tot 1-11-2017, 
daarna 
voorzitter) 

20-04-2016 20-04-2020 20-04-2024 Voorzitter tot 
5-12-2017, 
daarna lid 

 Lid vanaf 1-
11-2017 

Mw. drs. 
H.M.T. de Wit 

01-02-2013 01-02-2017 01-02-2021  lid  

Mw. mr. M.C. 
Ritsema van 
Eck- van 
Drempt 
(vicevoorzitter 
vanaf 1-11-
2017) 

01-10-2014 01-10-2018 01-10-2022   Voorzitter 

Mw. drs. S.M. 
Mulder 

18-05-2017 18-05-2021 18-05-2025  Voorzitter 
vanaf 18-05-
2017 

 

ir. A. Lieftinck 05-12-2017 05-12-2021 05-12-2025 Voorzitter 
vanaf 5-12-
2017  

  

 
 

Naam Relevante hoofd- nevenfuncties 2017 

drs. M.A.M. Leers • Lid Raad van Toezicht Thebe Zorg, Tilburg 
• Voorzitter Toetsingscommissie RvvZ Zeist  
• Voorzitter Raad van Advies Zorgbelang Brabant 

dr. R.G.M Penning de 
Vries 

• Voorzitter Stichting Health Valley  
• Lid Raad van Toezicht Neways Int.  
• President Commissaris Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM)                              
• Boegbeeld Topteam ICT  
• Bestuurslid NWO – TTW 

Mw. drs. H.M.T. de Wit • Bestuurder Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) 
• Bestuurslid Stichting Novum, Huizen 

Mw. mr. M.C. Ritsema 
van Eck- van Drempt 

• Rechter rechtbank Den Haag 
• MfN-registermediator, werkgebied Nederland, met uitzondering van 
arrondissement Den Haag 
• Trainer rechters en sectoroverstappers SSR 
• Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg  
• Voorzitter Geschillencommissie ROC Midden-Nederland 
• Voorzitter Beroepscommissie examen ROC Midden-Nederland 

Mw. drs. S.M. Mulder • Adviseur Kwaliteit/Veiligheid/Governance 
• Lid Raad van Toezicht Gelre Ziekenhuizen 

ir. A. Lieftinck • Voorzitter Raad van Toezicht LMC Voortgezet onderwijs (tot 20-12-2017) 
• Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer Rotterdam (vanaf 13-12-2017)  
• Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Erasmiaans Gymnasium 

 

De heer Mariman trad in 2017 op als secretaris van de Raad van Toezicht. 
Alle leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de 
Zorg (NVTZ). Voor wat betreft de honorering van de leden van de Raad van Toezicht, die conform 
de WNT is, wordt naar de jaarrekening verwezen.  
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3.3 Bijeenkomsten 
 
De bestaande vergaderstructuur en separate commissies hebben naar tevredenheid gefunctioneerd. De 
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben in het verslagjaar zes maal een gezamenlijke reguliere 
vergadering georganiseerd. Voorafgaand aan die vergaderingen hield de Raad van Toezicht een 
vooroverleg.  
 
De drie commissies van de Raad van Toezicht zijn in 2017 elk diverse malen bijeengeweest. Ook zijn 
ontmoetingen met de Vereniging Medische Staf, Ondernemingsraden en Patiëntenadviesraden 
georganiseerd. Ten behoeve van een zorgvuldige interne oriëntatie hebben individuele leden van de 
Raad van Toezicht daarnaast contacten met de Ondernemingsraad, met diverse afdelingen en met de 
Patiëntenadviesraad gehad. Voorts zijn diverse informele bijeenkomsten in de Sint Maartenskliniek 
bijgewoond. Ook heeft een kennismakingsbijeenkomst met de vakgroep Revalidatie plaatsgevonden en is 
een bezoek gebracht aan de kinderkliniek in Boxmeer.  
 
Met beide leden van de Raad van Bestuur is door de Remuneratiecommissie – na afstemming met de Raad 
van Toezicht als geheel - een jaargesprek gevoerd. Voorafgaand aan het jaargesprek is door de Raad van 
Toezicht feedback opgevraagd bij interne stakeholders over het functioneren van de Raad van Bestuur. 
Op die feedback hebben de leden van de Raad van Bestuur ieder afzonderlijk schriftelijk gereflecteerd. 
Van de jaargesprekken, waarbij ook de manager P&O aanwezig was, is een schriftelijk verslag opgesteld. 
 
Voorts heeft - onder leiding van een externe deskundige - aan het einde van het eerste kwartaal een 
evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens die bijeenkomst evalueerde de Raad van Toezicht de 
onderlinge samenwerking, reflecteerden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op de wijze waarop 
samengewerkt wordt en werd stilgestaan bij de gezamenlijke visie op toezichthouden. De bijeenkomst 
leidde tot enkele concrete verbeterpunten die in de loop van het kalenderjaar zijn geïmplementeerd.  
 
Tijdens de reguliere vergaderingen met de Raad van Bestuur is onder meer uitgebreid gesproken 
over de volgende onderwerpen: 

 
Bestuur en governance 

• Aanpassing van de statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 
(goedkeuringsbesluit) 

• Benoeming van een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, benoeming van 
twee nieuw leden van de Raad van Toezicht en wijzigingen in de samenstelling van commissies van 
de Raad van Toezicht (formeel besluit) 

• Wijze van samenwerking met Ondernemingsraden, Patiëntenadviesraden en Vereniging Medische 
Staf door zowel Raad van Toezicht als Raad van Bestuur 

• Personele wijzigingen binnen het Concern Managementteam 

• Bezoldiging leden Raad van Toezicht (formeel besluit) 
• Wijziging in de arbeidsvoorwaarden van één van de leden van de Raad van Bestuur (formeel besluit) 

• Zelfevaluatie Raad van Toezicht  

• Zorgbrede Governancecode 2017 

• Accreditatie van de leden van de Raad van Bestuur 
 

Strategie, beleid en bedrijfsvoering 

• De langjarige strategische koers van de Sint Maartenskliniek 

• De voortgang van het nieuwbouwtraject 

• Contracteringsproces zorgverzekeraars 

• Maand- en kwartaalrapportages 

• Kaderbrief 2018 

• Jaarverslag en -rekening 2016, bevindingen van de externe accountant (goedkeuringsbesluit) 

• Jaarplan en begroting 2018 (goedkeuringsbesluit) 

• Risicomanagement 

• De “Q0-begroting” van het concern over 2017 

• De transitie van de Maartenskliniek Woerden  

• De Sint Maartenskinderkliniek 

• Het logistieke proces 
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• De verkoop van de instellingsapotheek 

• De uitkomsten van een medewerkersbelevingsonderzoek 

• Ziekteverzuim  

• Organisatiecultuur 
• De keuze voor bedrijfstijdverlenging en zaterdagopenstelling van de OK’s 

• Uitingen van de Sint Maartenskliniek in de media 
 
Externe samenwerking 
• De samenwerking met het Maasziekenhuis Pantein  

• De samenwerking met het Radboudumc  
• Overname van de reumatologiepraktijk van het St. Anna te Geldrop 
• Diverse ontwikkelingen in het kader van de ‘satellieten-strategie’ 

 
Kwaliteit en Veiligheid 

• De externe audit van het huidige kwaliteitsmanagementsysteem 

• De overgang naar een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem (JCI)  

• Informatieveiligheid  

• Uitkomsten van bezoeken van de Inspectie van de Gezondheidszorg 

• Voorgevallen calamiteiten. 

• Een specifieke claim van een patiënt 

• Een specifieke klacht van een patiënt  

 
3.4 Slot 

 
Voor 2018 spreekt de Raad van Toezicht de wens en verwachting uit dat de ingeslagen koers van de Sint 
Maartenskliniek wordt gecontinueerd door de stabiele organisatie zoals die op dit moment staat. Met 
name zal de Raad van Toezicht in 2018 aandacht hebben voor de voorliggende uitdagingen op het 
gebied van de inrichting van satellieten, de overgang naar een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem en 
verdere verduurzaming van het verdienmodel. Daarnaast vragen landelijke ontwikkelingen, onder meer 
met betrekking tot informatieveiligheid en concentratie van zorg, aandacht van de Raad van Toezicht. 
In iedere vergadering met de Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht zich voorts laten informeren 
over de voortgang van het nieuwbouwtraject.  
 

In de verdere ontwikkeling van de (leden van de) Raad van Toezicht wordt in 2018 gezocht naar 
passende scholing voor toezichthouders, die aansluit bij de gewenste ontwikkeling van de organisatie 
als geheel en het individuele lid van de Raad van Toezicht in het bijzonder. 
 
Via deze weg willen wij tenslotte onze dank betuigen aan alle patiënten, medewerkers en 
vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de prestaties van de Sint Maartenskliniek in 2017. De 
tevredenheid van patiënten over de kwaliteit van onze zorg en de toegewijde inzet van medewerkers 
hebben de Raad van Toezicht ook dit verslagjaar het vertrouwen gegeven dat de Sint Maartenskliniek ook 
in de aankomende jaren verder in beweging blijft. 

 
Ubbergen, mei 2018 

 
dr. R.G.M Penning de Vries, voorzitter  
mr. M.C. Ritsema van Eck-van Drempt, vicevoorzitter 
drs. H.M.T. de Wit 
drs. S.M. Mulder 
ir. A. Lieftinck 
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4. Geconsolideerde Jaarrekening 
 
4.1 Geconsolideerde Jaarrekening 

 
4.1.1 Geconsolideerde Balans Per 31 December 2017  (na resultaatbestemming) 
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4.1.2 Geconsolideerde Resultatenrekening Over 2017 
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4.1.3 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht Over 2017 
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4.1.4 Grondslagen Van Waardering En Resultaatbepaling 
 
4.1.4.1 Algemene toelichting 
 
Algemene gegevens en groepsverhoudingen 
De stichting Sint Maartenskliniek is statutair gevestigd te Nijmegen, het feitelijk adres is Hengstdal 
3 te Ubbergen. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 41055111. 
De belangrijkste activiteiten zijn het (doen) oprichten, beheren, exploiteren van hoogwaardige 
(ziekenhuis)instellingen en voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg, onder meer op het 
gebied van revalidatiegeneeskunde, orthopedie, reumatologie en alle andere gebieden van zorg, 
diagnostiek en behandeling die daarmee direct - of indirect verband houden. 
 
De Stichting Sint Maartenskliniek is het hoofd van de groep maatschappijen welke tevens de 
consolidatiekring vormt als genoemd onder de kop Consolidatie. 
 
Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 
de herziening gevolgen heeft. De RvT heeft op 5 oktober 2016 besloten om een gedeelte van de 
panden te slopen en op de vrijgekomen ruimte nieuwbouw te gaan plegen. Hierdoor is de schatting 
van de levensduur van de betreffende panden gewijzigd. Dit zal nader worden toegelicht bij de 
toelichting in de balans op de materiele vaste activa. 
 
Consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sint Maartenskliniek te Nijmegen zijn de financiële 
gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen 
waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt 
gevoerd. 
 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering 
en de resultaatbepaling van Stichting Sint Maartenskliniek te Nijmegen. 
 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die 
tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen: 

• Stichting Sint Maartenskliniek te Nijmegen 
• Maartenskliniek Holding B.V. te Nijmegen (100%) 
• Maartenskliniek Research B.V. te Nijmegen (100%) 
• Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie B.V. te Nijmegen (100%) 

 
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken 
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 
onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het 
vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde 
jaarrekening tot uitdrukking gebracht. De activiteiten van Maartenskliniek Woerden B.V. zijn per 1 
juli 2017 gestopt. Per 31 december 2017 is deze B.V. tevens geliquideerd. in de geconsolideerde 
cijfers per 31 december is uitsluitend het resultaat tot en met 30 juni 2017 geëlimineerd. 
 
Verbonden rechtspersonen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijk zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Alle 
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groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen 
toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden 
partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen. 
 
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Transacties van 
betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. In 2017 hebben zich geen transacties van betekenis met 
verbonden partijen voorgedaan, welke niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
  
Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een 
looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een 
geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het 
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De 
verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in 
de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële 
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit 
hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat 
betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 
 
4.1.4.2 Algemene grondslagen 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi, de stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving, en de wettelijke richtlijnen conform Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is 
opgesteld conform de uitspraken conform RJ 655. 
] 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar, 
 
Operationele leasing 
Bij de vennootschap kunnen er leasecontacten (waaronder begrepen huurcontracten) bestaan 
waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de 
vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. 
Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire 
basis verwerkt in de resultatenrekening over de looptijd van het contract. 
  
Activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva 
opgenomen voor de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. 
In de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met 
deze referenties 
wordt verwezen naar de toelichting. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval 
als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief 
behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.  
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Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere 
waardevermindering, wordt verwezen naar de betreffende paragraaf. 
 
Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een 
materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar 
betreffende paragraaf. 
 
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
 
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage 
in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. 
 
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden 
de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 
 
Financiële vaste activa 
 
Deelnemingen 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan 
worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Voor al haar 
deelnemingen komt het stemrecht overeen met het deel van het aandelenkapitaal dat de Stichting 
Sint Maartenskliniek in haar bezit heeft. In al haar deelnemingen heeft de Stichting Sint 
Maartenskliniek dan ook meer dan 20% stemrecht. Hiermee is er een wettelijk weerlegbaar 
vermoeden dat de Stichting Sint Maartenskliniek invloed van betekenis uitoefent op al haar 
deelnemingen. Er zijn geen feiten of omstandigheden die dit vermoeden weerleggen. 
 
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 
jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing 
aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende 
deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief 
is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting Sint Maartenskliniek in deze 
situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige 
voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor 
een voorziening getroffen. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame 
waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats 
ten laste van de resultatenrekening. 
 
Overige effecten 
De grondslagen voor overige effecten zijn opgenomen onder de kop financiële instrumenten. 
 
Overige vorderingen 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en 
overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden 
aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens 
worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking 
van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste 
respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook 
transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente 
ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering 
gebracht op de winst-en-verliesrekening. 
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Financiële instrumenten 
 
Beleggingen 
Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en zijn voor waardering na 
eerste verwerking onder te verdelen in effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille en 
effecten die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, zijnde eigen vermogensinstrumenten 
of obligaties. Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na eerste verwerking, 
gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. De onder de effecten opgenomen investeringen in eigen-
vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille en die niet 
beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen kostprijs. Indien sprake is van een bijzondere 
waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats 
ten laste van de winst-en-verliesrekening. Indien van een dergelijk individueel effect de reële 
waarde onder de kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste van de 
winst- en verliesrekening. 
De onder de effecten opgenomen investeringen in eigen-vermogensinstrumenten, die geen 
onderdeel zijn van de handelsportefeuille en die beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen 
reële waarde met ongerealiseerde waardeveranderingen rechtstreeks verwerkt in de winst-en-
verliesrekening. 
 
 
Gekochte, rentedragende obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien de reële waarde van een dergelijk individueel 
effect onder de (geamortiseerde) kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten 
laste van de winst- en verliesrekening. Voor rentedragende effecten vindt verwerking van de 
rentebaten plaats tegen de effectieve-rentemethode. 
 
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd 
tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de winst-en-verliesrekening 
worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 
 
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd 
tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via het eigen vermogen worden in 
de eerste waardering verwerkt. Bij verkoop van de effecten aan een derde worden de 
transactiekosten in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 
 
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs worden verwerkt in de eerste waardering. 
  
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen 
De Stichting Sint Maartenskliniek beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een 
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. indien dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is 
de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. 
 
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als 
die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij 
normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het 
bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen 
worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. 
Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto 
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief/ de kasstroom genererende eenheid; vervolgens 
worden deze kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd van 4 % 
(2016 6 %). De disconteringsvoet geeft geen risico's weer waarmee in de toekomstige kasstromen al 
rekening is gehouden. 
 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord 
is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 
desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen 
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bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere 
waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen. 
 
Stichting Sint Maartenskliniek ziet geen signalen dat de opbrengstwaarde bij verkoopwaarde lager 
zal zijn dan de huidige boekwaarde. 
 
De opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te verkopen, zijn 
ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe taxateurs, uitgaande van verkoop in lege staat en 
kosten koper. 
 
Voor financiële instrumenten beoordeelt de vennootschap op iedere balansdatum of er objectieve 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van 
financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de 
vennootschap de omvang van het verlies uit hoofde van bijzondere waardeverminderingen, en 
verwerkt dit direct in de resultatenrekening. 
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de 
bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de 
best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve 
rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. 
Sint Maartenskliniek zijn geen feiten of omstandigheden bekend die zouden moeten leiden tot 
afwaardering van 
financiële instrumenten. 
 
Voorraden 
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de methode van gewogen gemiddelde 
inkoopprijzen over het boekjaar 2017 of lagere opbrengstwaarde. 
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden. 
 
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC zorgproducten 
De post onderhanden werk uit DBC's / DBC zorgproducten bestaat uit het saldo van opbrengsten, 
ontvangen voorschotten en voorzieningen. De opbrengsten worden gewaardeerd tegen een afgeleide 
opbrengstwaarde welke is bepaald door de gerealiseerde verrichtingen te koppelen aan de DBC 
zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten 
die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een 
verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële 
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er 
op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Voorzieningen (algemeen) 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van 



JAARVERSLAG 2017 

STICHTING SINT MAARTENSKLINIEK 

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 7 mei 2018  
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 16 mei 2018 

 

 

pagina 29 van 84 

de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij 
anders vermeld. 
 
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding 
zal worden ontvangen bij de 
afwikkeling van de verplichting. 
 
Schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden 
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na de 
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de 
bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente 
gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als 
interestlast verwerkt. 
 
 
Kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden 
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
Sint Maartenskliniek zijn geen feiten of omstandigheden bekend die zouden moeten leiden tot 
herwaardering van schulden. 
  
 
4.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 
worden aan dit boekjaar toegerekend. 
 
Bedrijfsopbrengsten 
 
Algemeen 
De opbrengsten uit de levering van diensten wordt verantwoord naar rato van de verrichte 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in 
totaal te verrichten diensten. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle 
belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen 
aan de koper. 
 
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten 
zijn verantwoord. 
 
Opbrengsten zorgprestaties 
De omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment bestaat uit opbrengsten uit de levering van 
diensten en de verkoop van goederen (add-on's), inclusief gerealiseerde projectopbrengsten uit 
hoofde van onderhanden projecten. 
De bepaling van de omzet heeft plaatsgevonden conform de handreiking omzetverantwoording 2013 
en 2014. De in de handleiding 2013 beschreven 6 stappen zijn gevolgd bij het bepalen van de omzet 
2017 en de bepaling van de effecten van de schadelastprognose op de omzet van 2017. 
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Subsidies 
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra 
er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de 
daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste 
activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de 
afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
De overige bedrijfsopbrengsten omvatten de opbrengsten uit levering van goederen en diensten 
onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten 
uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met 
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verantwoording van 
opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties gebaseerd 
op de verrichtte diensten tot aan de balans datum in verhouding tot de in totaal te verrichten 
diensten. 
  
Personeelskosten 
 
Algemeen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 
belastingdienst. 
De St. Maartenskliniek heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingen benadering. 
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De mutaties in de 
pensioenvoorziening worden ook in 
de Winst en verliesrekening verwerkt. 
 
Pensioenen 
Voor zover van toepassing hebben de deelnemingen van de Stichting Sint Maartenskliniek die 
aangesloten zijn bij een pensioenfonds voor hun werknemers een toegezegde pensioenregeling. 
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op 
een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 
werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van 
haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfspensioenfonds Zorg en Welzijn. De deelnemingen 
betalen hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de 
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 
financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van december 2017 is de beleidsdekkingsgraad 
van het pensioenfonds 101,1%. Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. 
Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het 
gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de 
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. En minder schommelingen betekent minder snel 
maatregelen nemen. De deelnemingen van de Stichting Sint Maartenskliniek hebben geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen ingeval van een tekort bij het pensioenfonds, 
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De deelnemingen hebben daarom alleen de 
verschuldigde premies tot en met het einde van 
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 
 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van economische levensduur. Immateriële vaste activa inclusief goodwill en 
materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in 
ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder 
de afschrijvingen. 
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Financiële baten en lasten 
 
Rentebaten en rentelasten 
De rentebaten en -lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) 
en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Deze worden tijdsevenredig 
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. 
Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 
Dividenden en resultaat deelnemingen 
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en 
effecten, worden verantwoord zodra Stichting Sint Maartenskliniek het recht hierop heeft 
verkregen. Onder het resultaat deelnemingen is opgenomen het aandeel van de stichting in het 
resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen. Het resultaat is het 
bedrag waarmede de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is 
gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat zover dit aan Stg. St. 
Maartenskliniek wordt toegerekend. 
 
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 
Waardeveranderingen van de volgende financiële instrumenten (waarop geen hedge-accounting 
wordt toegepast) worden rechtstreeks verwerkt in de winst-en-verliesrekening: 
• financiële activa en verplichtingen die onderdeel zijn van de handelsportefeuille; 
• afgeleide financiële instrumenten (derivaten) met een beursgenoteerde onderliggende waarde; 
• aangehouden eigen-vermogensinstrumenten die beursgenoteerd zijn. 
 
Waardeverminderingen en -vermeerderingen van financiële instrumenten die op reële waarde 
gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 
 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet- aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden 
met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit 
hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
 
 
4.1.4.4 Grondslagen van segmentatie 

 
In de jaarrekening is geen gesegmenteerde informatie opgenomen wegens het ontbreken van 
verschillen in risico’s en rendementen binnen de huidige bedrijfsactiviteiten. 
 
 
4.1.4.5 Specifieke aandachtspunten jaarrekening 2017 medisch specialistische zorg 
 
Inleiding 
De landelijke onzekerheden met betrekking tot de omzetverantwoording voor instellingen voor 
medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s) zijn de afgelopen jaren verder 
verminderd. Sinds het jaar 2012 is sprake van landelijke onzekerheden rondom de 
omzetverantwoording. In 2014 zijn de risico’s drastisch afgenomen met de invoering van de 
vaststelling van de uitkomsten van het expertonderzoek naar de omzetverantwoording 2012 en 2013 
en de vaststelling van transitiebedragen. In 2015 en 2016 zijn de risico’s 
verder verminderd. 
De resterende in de jaarrekening 2017 van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten voor 
Stichting Sint Maartenskliniek hebben betrekking op: 
1. afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 en evt. eerdere jaren; 
2. rechtmatigheidscontroles MSZ 2017; 
3. toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar 

en afwikkeling oude jaren; 
4. overige (lokale) onzekerheden. 
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Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft Stichting Sint 
Maartenskliniek de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen 
in 7.1.4.3 van deze jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 
2017 meegenomen en is de “Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek 2017 Medisch Specialistische 
Zorg” gevolgd. 
  
Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2017 
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2017 zijn (inclusief de 
status hiervan) hierna toegelicht voor Stichting Sint Maartenskliniek: 
 
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 

Stichting Sint Maartenskliniek heeft de over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2016 en 
eerdere jaren nog geen finale overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De 
uitkomsten van de onderhandelingen hierover met de zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze 
jaarrekening en dit heeft niet geleid tot materiële wijzigingen van de in de jaarrekening 2016 
opgenomen nuanceringen. 

 
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2017 

De NFU, NVZ en ZN hebben een Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2017 gepubliceerd. 
Door de NZa is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met 
publiekrechtelijke regelgeving, waarmee een inherent risico blijft bestaan. Deze 
rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende zorgverzekeraars. Op 
basis van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de 
facturatie 2017 concluderen. De instelling heeft, voor de jaarrekening deels op basis van een 
risicoanalyse, onderzoek verricht naar de risico’s die voor Stichting Sint Maartenskliniek 
materieel zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder uitgevoerde aanvullende 
omzetonderzoeken en beschikbare overige in- en externe controles betrokken. Ook is een 
inschatting gemaakt van de DCM-controles over 2016 resp. 2017 op basis van eigen tooling (of: 
op basis van (extrapolatie van) informatie van de zorgverzekeraars of op basis van schattingen. 

 
Daarnaast is Stichting Sint Maartenskliniek bezig op basis van deze handreiking het onderzoek 
inzake 2017 af te ronden. De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze 
jaarrekening en het inschatten van de risico’s die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste 
registraties en/of declaraties, rekening houdende met de contractafspraken met 
zorgverzekeraars. Naar verwachting volgt in het najaar 2017 uitsluitsel over dit onderzoek. Dit 
kan naar verwachting van de raad van bestuur van Stichting Sint Maartenskliniek leiden tot niet-
materiële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft Stichting Sint Maartenskliniek 
nuanceringen geboekt. 
 
Doelmatigheidscontroles over 2017 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd (kunnen) 
worden. Stichting Sint Maartenskliniek gaat er van uit dat dit geen financieel effect met 
terugwerkende kracht heeft. De NZa heeft in het landelijk overleg echter niet bevestigd dat dit 
een terechte aanname is, dus deze onzekerheid blijft vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk 
heeft Stichting Sint Maartenskliniek geen afspraken te zake gemaakt met zorgverzekeraars, 
anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke 
omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe 
doelmatigheidsaspecten. 
 
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het 
financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze 
jaarrekening. 

  
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar 

Stichting Sint Maartenskliniek heeft met de zorgverzekeraars voor 2017 schadelastafspraken op 
basis van plafondafspraken gemaakt . Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 
2017 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage 
ultimo 2017 in lijn met de Handreiking omzetverantwoording, rekening houdend met de 
verwachte effecten van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties zijn conform de 
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Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2017 in mindering gebracht en waar nodig 
verwerkt in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2017. 

 
De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In 
deze jaarrekening is de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee 
samenhangende posten verwerkt. 
 
Ook afrekening van oude schadelastjaren met zorgverzekeraars kan nog tot nagekomen effecten 
leiden. Stichting 
Sint Maartenskliniek heeft de jaren tot en met 2014 afgerekend. Over 2015 - 2017 bestaan nog 
onzekerheden. 

 
4. Overige (lokale) onzekerheden 

Overige lokale onzekerheden rond registratie, facturatie of omzetverantwoording en daarmee 
samenhangende posten. 
De overige lokale onzekerheden betreffen uitsluitend omzetverantwoording, facturatie en 
daarmee samenhangende posten. 

 
Conclusie Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de 
best mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met 
betrekking tot bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van 
mening dat, met voornoemde toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat 
en de financiële positie van Stichting Sint Maartenskliniek op basis van de ons nu bekende feiten en 
omstandigheden. 
 
4.1.4.6 Risicobeheersing 
 
Marktrisico 
De Stichting Sint Maartenskliniek is werkzaam in de Europese Unie. een eventueel valutarisico voor 
de Stichting Sint Maartenskliniek heeft uitsluitend betrekking op toekomstige inkooptransacties in 
niet-euro valuta. De Raad van Bestuur van Stichting Sint Maartenskliniek heeft op basis van een 
risicoanalyse bepaald dat vanwege de geringe grootte van de transacties het risico beperkt is en niet 
wordt ingedekt. 
 
De Stichting Sint Maartenskliniek loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, 
opgenomen onder financiële vaste activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De 
vennootschap beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de portefeuille, en 
limieten te stellen. 
 
De Stichting Sint Maartenskliniek loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name 
onder financiële vaste activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en 
kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). 
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de Stichting Sint Maartenskliniek 
risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en 
schulden loopt de Stichting Sint Maartenskliniek risico’s over de reële waarde als gevolg van 
wijzigingen in de marktrente. Met betrekking tot de vorderingen en schulden zijn geen financiële 
derivaten tot afdekking van het renterisico gecontracteerd. Voor de vastrentende langlopende 
leningen (hierbij is het renterisico niet afgedekt door een afgeleid financieel instrument) liggen de 
afgesloten rentes boven de marktrente per balansdatum: hierdoor is de reële waarde van deze 
schulden hoger dan de nominale waarde. 
 
Kredietrisico 
De Stichting Sint Maartenskliniek heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop 
vindt hoofdzakelijk plaats aan afnemers (zorgverzekeraars) die voldoen aan de 
kredietwaardigheidstoets van de Stichting Sint Maartenskliniek. De liquide middelen staan uit bij 
banken die minimaal een A-rating hebben. De Stichting Sint Maartenskliniek heeft vorderingen 
verstrekt aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen. Bij deze partijen is geen historie van 
wanbetaling bekend. 
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Liquiditeitsrisico 
De Stichting Sint Maartenskliniek maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere krediet 
en/of financieringsfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere 
zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. 
 
4.1.5 Toelichting Op De Geconsolideerde Balans Per 31 December 2017 
 

 
 

ACTIVA 

 

Toelichting: 

In de materiële vaste activa is een bedrag aan geactiveerde rente opgenomen met een boekwaarde 

ultimo 2017 ad € 2.563 (ultimo 2016: € 2.700). Gedurende het boekjaar is geen rente geactiveerd. In 

2017 is ingevolge het besluit tot nieuwbouw een versnelde afschrijving geboekt van € 1.130 op de 

panden die gesloopt gaan worden. De hoge investeringen bestaan voor het overgrote deel uit de 

aanloopkosten met betrekking tot de nieuwbouw. 

De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft zich borg gesteld met de Staat der 

Nederlanden als achtervang voor de opgenomen leningen van de BNG Bank en de NWB Bank. 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt 
verwezen naar 

het mutatieoverzicht onder 7.1.6. 
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Toelichting: 

De reële waarde van de beleggingen is gelijk aan de boekwaarde per einde boekjaar. 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen 

naar het mutatieoverzicht onder 7.1.7. 
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Toelichting: 

Stichting Sint Maartenskliniek (locaties Nijmegen en Boxmeer) factureren onder de AGB-code van Stichting Sint 
Maartenskliniek. Het onderhanden werk van genoemde locaties wordt verantwoord in de administratie van 
Stichting Sint Maartenskliniek. Ten behoeve van de bepaling van omzet, onderhanden werk en nog te 
factureren omzet worden de data van de zorgregistratie in Boxmeer en Woerden overgehaald naar het 
systeem van de Stichting Sint Maartenskliniek. Sinds november 2014 is deze werkwijze operationeel. 

De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt ultimo 2017 € 29.129 
(2016: €43.809). 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 

De daling van de vorderingen op debiteuren is te verklaren door de late facturering van schadelast 2016 welke  
in 2017 zijn ontvangen. De stijging  betreffende nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten heeft 
grotendeels betrekking op het nog niet gefactureerde deel van de dure geneesmiddelen. 
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Toelichting: 

 

Voor de volgende bestemmingsfondsen gelden de respectievelijke beperkingen: 

- Reserve aanvaardbare kosten: Reserve betreft gerealiseerde gecumuleerde resultaten uit zorg- 

en subsidiegelden bestemd voor exploitatie van zorg, conform de 

Regeling verslaggeving WTZi / Nza. 

 

Voor de volgende bestemmingsreserves heeft het bestuur de respectievelijke beperkingen aangebracht: 

 - Reserve wetenschappelijk onderzoek: Reserve is bestemd voor de financiering van wetenschappelijk 

onderzoek in opdracht van de Stichting Sint Maartenskliniek. 

 

- Bestuur reserve: Deze reserve betreft ontvangsten als gevolg van activiteiten van 

medici die op een later tijdstip mogen worden besteed. 

  

- Reserve Maartensfonds: Reserve is bestemd voor het doen van een bijdrage in eventuele 

exploitatietekorten van de Maartenshoeve. 
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Toelichting per categorie voorziening: 

a) De voorziening medische aansprakelijkheid betreft het risico op medische aansprakelijkheid vanaf 

2002. De omvang van de voorziening is gebaseerd op gegevens van verzekeraar Centramed inzake de 

omvang van lopende en te verwachten schadeclaims. 

b) De voorziening jubileumuitkering betreft de contante waarde van toekomstige jubileumuitkeringen 

conform CAO-Ziekenhuizen. Bij het vaststellen van de hoogte van deze voorziening is rekening 

gehouden met de blijf kansen, een rekenrente voor de contante waarde van 1,75% (2016: 1,75%) en 

een gemiddelde loonstijging van 1% (2016: 1%). De dotatie aan de voorziening bestaat voor € 0 (2016: 

€ 0) uit veranderingen aan de disconteringsvoet. 

c) De basis voor de voorziening langdurig zieken is gevormd door de loonbetaling verplichting tot einde 

dienstverband van medewerkers die per balansdatum langdurig arbeidsongeschikt zijn. In de 

voorziening is rekening gehouden met de wetswijziging per 01-07-2015 van de Wet werk en 

zekerheid. Indien van toepassing is de verplichte transitievergoeding berekend en toegevoegd aan de 

voorziening. 

d) De voorziening overhead reductie is gevormd om de kosten van het lopende veranderingstraject 

mede te kunnen dragen. 
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Toelichting: 

De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft zich borg gesteld voor leningen onder de 

schulden aan banken met de Staat der Nederlanden als achtervang. 

 
Voor een nadere toelichting op de schuld aan banken (inclusief rentepercentages en aflossing 

schema’s) wordt verwezen naar de bijlage 7.1.8. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder 

de kortlopende schulden. 

 
Voor de vastrentende leningen waarvan het renterisico niet is afgedekt door een afgeleid financieel 

instrument liggen de afgesloten rentes boven de marktrente per balansdatum, waardoor de reële waarde 

van deze schulden hoger is dan de nominale waarde. Voor een inschatting van het renterisico wordt 

verwezen naar de renteherzieningsdata en effectieve rentevoeten in bijlage 7.1.8. 
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Toelichting: 

De schuld onderhanden werk ultimo 2017 betreft een schuld aan de zorgverzekeraar CZ, Achmea, Menzis 

en VGZ. De stijging is te verklaren door het gedeeltelijke  bevoorschotting  van het nog niet 

gefactureerde deel van de dure geneesmiddelen. 
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Toelichting: 

De verplichting persoonlijk levensfasebudget (PLB) wordt conform CAO-Ziekenhuizen gevormd. Het betreft 

hier de waarde van het aantal openstaande uren dat de medewerkers per einde jaar aan rechten hebben 

opgebouwd. Bij de vaststelling van de hoogte van deze verplichting is uitgegaan van het saldo uren ultimo 

boekjaar die gewaardeerd zijn tegen de brutosalariskosten inclusief sociale lasten. Deze uren kunnen in de 

komende jaren worden opgenomen, overgedragen aan een nieuwe werkgever of bij pensionering worden 

omgezet in extra pensioen. De waardebepaling heeft plaatsgevonden op basis van actuele salarissen per  

31-12-2017. 

 
De Stichting Sint Maartenskliniek beschikt over een vast rekening-courant krediet bij ABN AMRO Bank N.V. 
van € 20.0 miljoen Voor het rekening-courant krediet geldt als zekerheid het pandrecht op vorderingen. De 
rente bedraagt de 1-maands EURIBOR met een opslag van 0,95%. 

 
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 
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12. Niet in de balans opgenomen regelingen 

 
Fiscale eenheid omzetbelasting 

Stichting Sint Maartenskliniek, Maartenskliniek Research B.V. en Maartensklniek Onroerend Goed en 
Exploitatie B.V. vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Alle vennootschappen zijn op 
grond hiervan hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van de fiscale eenheid. 

 
Fiscale eenheid vennootschapsbelasting 

Maartenskliniek Holding B.V. vormt samen met Maartenskliniek Research B.V. en Maartenskliniek 
Onroerend Goed en Exploitatie B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en deze 
vennootschappen zijn op grond hiervan hoofdelijk aansprakelijk voor de 
vennootschapsbelastingschulden van de fiscale eenheid. 

 
Exploitatietekorten 
De Stichting Sint Maartenskliniek heeft een dienstverleningsovereenkomst met de Stichting CAP tot 
en met 2019. Stichting Sint Maartenskliniek heeft zicht daarin garant gesteld voor eventuele 
exploitatietekorten van de Stichting CAP tot een maximum van € 5.225. Daarnaast is SMK 
overeenkomen aangepaste paardrijlessen af te nemen bij Stichting CAP en de jaarlijkse bijdrage van 
€ 5.000 - vanuit voorheen St. Maartensfonds - voort te zetten. 

 
Operationele leases 
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases (waaronder begrepen 
huren) als volgt te specificeren: 
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Overige langlopende overeenkomsten 

De Stichting Sint Maartenskliniek is ultimo boekjaar uit hoofde van overige langlopende 

overeenkomsten een totaalbedrag van € 1.902 verschuldigd. In het verslagjaar 2017 is € 1.079 

(2016: € 1.063) verwerkt in de resultatenrekening. 
 

 
 
Obligoverplichting 
De Stichting Sint Maartenskliniek heeft voor een bedrag van € 41,6 miljoen leningen geborgd bij de 
Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector. Hierdoor is een obligoverplichting ontstaan van 
maximaal € 1,3 miljoen ingeval het Waarborgfonds over onvoldoende vermogen beschikt. Zijnde 3% 
van het gewaarborgde bedrag. 
 

Zekerheid kasgeldfaciliteit 
De huisbankier, ABN AMRO Bank N.V., heeft de Stichting Sint Maartenskliniek een kasgeldfaciliteit 
verstrekt van maximaal € 20,0 miljoen. Als zekerheid heeft de Stichting Sint Maartenskliniek haar 
vorderingen verpand aan de bank. Tevens is afgesproken dat het garantievermogen van de Stichting 
Sint Maartenskliniek altijd minimaal 15% van het gecorrigeerde balanstotaal zal bedragen. 

Kredietarrangement BNG 
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Per 11 oktober 2016 is met de BNG een kredietarrangement getroffen. Dit arrangement heeft 
betrekking op de geplande nieuwbouw. Tot 31 maart 2019 betreft het een kasgeld faciliteit met een 
maximum van € 50,0 miljoen. Per 31 maart 2019 zal deze faciliteit worden omgezet in een 
langlopende lening welke dan door het Waarborgfonds voor de zorgsector geborgd zal zijn. In 2016 
heeft nog geen opname plaatsgevonden inzake dit arrangement.  Uit hoofde van deze leningen 
dienen in de jaarrekening twee specifieke ratio's weergegeven te worden. Dit zijn de navolgende 
ratio's; DSCR en solvabiliteit met een waarde van respectievelijk 1,8 en 37,8. Deze 

ratio's zijn overeenkomstig de voorgeschreven definities van de BNG opgesteld. 
 
Schadeclaim 
Tegen Stichting Sint Maartenskliniek is in het verleden een schadeclaim ingediend door een patiënt 
naar aanleiding van een medische behandeling. In begin 2017 is een schikking inzake deze claim 
getroffen en is de uitkomst hiervan verwerkt in de voorziening medische aansprakelijkheid. 

  
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument 
 

Het macrobeheersinstrument (MBI) kan door de minister van VWS worden ingezet bij overschrijdingen 
van het macrokader zorg. Het MBI is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen 
voor medisch specialistische zorg. Inzet van het MBI betekent een terugvordering bij instellingen voor 
medisch specialistische zorg. 

Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een MBI-omzetplafond 
vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, die 
afhankelijk is van de realisatie van het MBI-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze 
vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het MBI-omzetplafond 
uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. Voor de verschillende 
boekjaren geldt het volgende: 

 
• Het macrokader over 2013 is op basis van de huidige cijfers van het Ministerie van VWS 

overschreden met een te verrekenen bedrag van maximaal € 29,0 miljoen. In april 2016 heeft de 
minister van VWS besloten om de geconstateerde overschrijding niet terug te vorderen door 
middel van handhaving van het MBI. Wel heeft de minister besloten om deze overschrijding in 
mindering te brengen op het macro budgettair kader voor 2017. 

• Voor 2014 is het MBI-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 18.269 miljoen (prijsniveau 
2013). Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is niet bekend of sprake is van een 
overschrijding van het MBI-omzetplafond over 2014. 

• Voor 2015 is het MBI-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 20.298 miljoen (prijsniveau 
2014). Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 was niet bekend of sprake is van een 
overschrijding van het MBI-omzetplafond 

• over 2015. 
 
Voor 2016 is het MBI-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 21.049 miljoen (prijsniveau 2015). 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 was niet bekend of sprake is van een overschrijding van 
het MBI-omzetplafond over 2016. 

 
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument 
Het macrobeheersinstrument (MBI) kan door de minister van VWS ingezet worden om 
overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen. De minister heeft voor 
verschillende sub sectoren in de zorg een MBI ingesteld, waarvan de volgende omzetplafonds voor 
2017 relevant zijn voor Stichting Sint Maartenskliniek. 

• MBI-omzetplafond verpleging en verzorging (TB/REG-17602-01) 
• MBI-omzetplafond medisch specialistische zorg (TB/REG-17631-01) 
 
De minister van VWS zou uiterlijk vóór 1 december van het opvolgende jaar moeten beslissen over 
inzet van het MBI, als sprake is van een macro-overschrijding. In de afgelopen jaren is gebleken dat 
deze periode van elf maanden te kort is om de werkelijke realisatie vast te stellen, met als gevolg 
dat de realisatie voor meerdere voorgaande jaren nog niet is vastgesteld. 

 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 heeft Stichting Sint Maartenskliniek nog geen inzicht in de 
realisatie van het MBI-omzetplafond over 2017 en de nog niet afgewikkelde voorgaande jaren. 
Hierdoor is nog onduidelijk of er daadwerkelijk sprake zal zijn van het inzetten van het 
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macrobeheersinstrument. Wel geldt dat dit wettelijk gezien mogelijk is om dit bij een vastgestelde 
overschrijding te doen. Stichting Sint Maartenskliniek  is daarom nu niet in staat een betrouwbare 
schatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te 
kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van 
de stichting per 31 december 2017. 

 
Mocht het MBI worden ingezet, dan zal de macro-overschrijding worden verhaald op individuele 
zorginstellingen naar rato van de gerealiseerde omzet (waarop het MBI van toepassing is). 
 

 
4.1.6 Mutatieoverzicht Materiële Vaste Activa (Geconsolideerd) 
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4.1.7 Mutatieoverzicht Financiële Vaste Activa (Geconsolideerd) 
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4.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017 
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4.1.9 Toelichting Op De Geconsolideerde Resultatenrekening Over 2017 

 

 

 
 
Toelichting: 
In 2016 en 2017 heeft registratie en facturatie van geleverde zorgprestaties conform de geldende 
regelgeving plaatsgevonden. 
 

De opbrengsten zorgverzekeringswet bestaan uit gefactureerde omzet DBC-zorgproducten B-
segment (2017 € 149.870; 2016 € 162.929) en de mutatie onderhanden werk DBC-zorgproducten B-
segment (2017 € -1.512; 2016 € -4.501). 

 

 

 

 
 
Toelichting:  
Onder de Rijkssubsidies zijn opgenomen:    

• Opleidingsfonds met betrekking tot opleiding medisch specialisten. 

• Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg ten behoeve van verbetering kwaliteit van het 

personeel. 

• Subsidieregeling stageplaatsen zorg met betrekking tot MBO en HBO opleidingen in de zorg. 

• Subsidieregeling ziekenhuisopleidingen inzake CZO erkende opleidingen.  

 

Onder de overige subsidies zijn opgenomen: 

• Diverse subsidies met betrekking tot fellowship van medisch specialisten. 

• Subsidies met betrekking tot onderzoek voor instanties als Reumazorg Nederland. 

• Overige subsidies ten behoeve van diverse activiteiten. 
 

 

  



JAARVERSLAG 2017 

STICHTING SINT MAARTENSKLINIEK 

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 7 mei 2018  
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 16 mei 2018 

 

 

pagina 51 van 84 

 
 
Toelichting:    
Onder de Rijkssubsidies zijn opgenomen:    

• Opleidingsfonds met betrekking tot opleiding medisch specialisten. 

• Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg ten behoeve van verbetering kwaliteit van het 

personeel. 

• Subsidieregeling stageplaatsen zorg met betrekking tot MBO en HBO opleidingen in de zorg. 

• Subsidieregeling ziekenhuisopleidingen inzake CZO erkende opleidingen.  

 

Onder de overige subsidies zijn opgenomen: 

• Diverse subsidies met betrekking tot fellowship van medisch specialisten. 

• Subsidies met betrekking tot onderzoek voor instanties als Reumazorg Nederland. 

• Overige subsidies ten behoeve van diverse activiteiten. 
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Toelichting: 

De Stichting Sint Maartenskliniek en Maartenskliniek Woerden B.V. zijn vrijgesteld van 

vennootschapsbelasting op basis van het voldoen aan de voorwaarden in de Wet op de 

vennootschapsbelasting en haar uitvoeringsbesluit, te weten: 

• de werkzaamheden van deze instellingen bestaan voor 90% of meer uit het genezen, 

verplegen of verzorgen van zieken, kraamvrouwen, mensen met een verstandelijke of 

lichamelijke beperking, wezen of ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen (de 

‘werkzaamhedentoets’) en 

• zij kunnen de behaalde winsten uitsluitend aanwenden ten bate van bepaalde andere 

vrijgestelde lichamen dan wel ten bate van een algemeen maatschappelijk belang (de 

‘winstbestemmingstoets’). 

 
Het toepasselijke belastingtarief is gebaseerd op de relatieve verhouding van de 

bijdrage van de overige groepsmaatschappijen aan het resultaat en het in Nederland 

van toepassing zijnde belastingpercentage. 

 
Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijke belastingtarief als gevolg van 

de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de Stichting Sint Maartenskliniek en 

Maartenskliniek Woerden B.V. 
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Toelichting: 

De Raad van Toezicht van de Stichting Sint Maartenskliniek heeft besloten om met ingang 

van 1 januari 2014 gebruik te maken van de diensten van PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V. voor de wettelijke controle van de jaarrekening. PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V. voert de wettelijke controle uit van de jaarrekening 

2014 en later. 
 

 

 
22. Transacties met verbonden partijen 

 

 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen 

de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende 

functionarissen. 
 

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. 
 

 
23. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

 

 
Voor de toelichting op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector wordt verwezen naar de enkelvoudige jaarrekening van de Stichting Sint 

Maartenskliniek en naar de enkelvoudige jaarrekening van de Maartenskliniek Woerden B.V. 
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4.1.10 Enkelvoudige Balans Per 31 December 2017 (Na Resultaatbestemming) 
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4.1.11 Enkelvoudige Resultatenrekening Over 2017 
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4.1.12 Toelichting Op De Enkelvoudige Balans Per 31 December 2017 

 

 

Toelichting: 

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn 

deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde 

balans. 
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ACTIVA 

 

Toelichting: 

In de materiële vaste activa is een bedrag aan geactiveerde rente opgenomen met een 

boekwaarde ultimo 2017 ad € 2.563 (ultimo 2016: € 2,700). Gedurende het boekjaar is geen 

rente geactiveerd. 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt 
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 7.1.13. 

 
 

 

 
 

 

Toelichting: 

Over de achtergestelde lening u/g aan Maartenskliniek Woerden B.V. wordt een rente 

ontvangen tegen 4,35%. De aflossing van deze lening heeft in 2017 plaatsgevonden. 

 
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep 

wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 7.1.14. 
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4.1.13 Mutatieoverzicht Materiële Vaste Activa (Enkelvoudig) 
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4.1.14 Mutatieoverzicht Financiële Vaste Activa (Enkelvoudig) 
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4.1.15 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017 (enkelvoudig) ( bedragen x € 1.000 ) 
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4.1.16 Toelichting Op De Enkelvoudige Resultatenrekening Over 2017 

 
Toelichting: 

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde 

resultatenrekening zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de 

toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening. 

 

 
 

Toelichting: 

De omzet DBC's / DBC-zorgproducten is inclusief het aandeel van Maartenskliniek Woerden B.V. De 

kosten transferpricing omzet Maartenskliniek Woerden B.V. worden verantwoord onder 

patiëntgebonden kosten. 

 

De opbrengsten zorgverzekeringswet bestaan uit gefactureerde omzet DBC-zorgproducten B-segment 
(2017 € 149.870.000 ; 2016 € 162.929.000) en de mutatie onderhanden werk DBC-zorgproducten B-
segment (2017 € -1.512.000; 2016 € -4.501.000). 
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20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
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4.2 Overige gegevens 

 
4.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 
 

 

In de statuten is bepaald, conform artikel 2, dat het uitkeringsbeleid van de stichting 

zodanig dient te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling als 

bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 

van de successiewet 1956 juncto artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001; de zogeheten 
ANBI status 
 
 
 
4.2.2 Nevenvestigingen 
 

 
Stichting Sint Maartenskliniek heeft geen nevenvestigingen. 
 
 

 
4.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

 
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 
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