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• Historie 

• Het ziekenhuis van de toekomst 

• Wat gaan we concreet doen? 
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De pioniers van de Houttuinen 
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Gefaseerde bouw aan Urkerweg 
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Van polikliniek naar zorgboulevard 



Specialismen 
 

 

 
 

• Orthopedie 
• Chirurgie 
• Interne Geneeskunde 
• Maag Darm Leverziekten 
• Oogheelkunde 
• Keel Neus Oor 
• Dermatologie 
• Cardiologie 
• Kindergeneeskunde 
• Revalidatie 
• Urologie 
• Gynaecologie 
• Reumatologie 
• Neurologie 
• Longgeneeskunde 
• Preoperatieve screning 
• Radiologie 
• Priklaboratorium 



Objectieve kwaliteit 

• NIAZ reeds 3 maal geaccrediteerd 

• Nummer 1 Europa in ICT & 

medicatieveiligheid (best practice) 

• Nummer 1 Veiligvoedsel Award 2013 

• Roze lintje borstkanker 2013 

 



Kwaliteit 2013 volgens klanten 

 

 
 

 

 
 



Kwaliteit 2013 volgens klanten 

 

 
 

 

 
 



Samen zorgnetwerk efficiënt versterken 

• Spoedpost huisartsen 

• Spoedapotheek 

• Huisartsenzorg 

• Dialysezorg 

• Oude en Nieuwe Land 
 

 



Eerste conclusie 

Financieel en kwalitatief sterk genoeg 

voor een gezamenlijke volgende stap  

in huisvesting 

 

 
 



Het ziekenhuis van de toekomst 

• Oude stenen in een nieuwe wereld 

• Trends in conflict 

• Nieuw perspectief 
 

 

 
 



Oude stenen in een nieuwe wereld 



Regionale ziekenhuizen 
 - In de eeuw van mijn vader- 
 

• c. 300 bedden 
• 70-120 miljoen omzet 
• Een beetje opleiding en/of onderzoek 
• Korte lijnen strategie 
• Alle specialismen 
• Op een niet complex level 
• Regionale oorsprong 
 

 



Trends in conflict 

Individualisering en technologie 
 

versus 
 

de krimpstrategie van de overheid 



Doorbraak van de cliënt  



Het Antonius klantconcept 
(gereviseerd CCR medio 2013) 

  
• Kwaliteit en veiligheid 
• Transparantie en toegankelijkheid 
• Respectvolle bejegening 
Maar ook: 
- Keuzevrijheid minder belangrijk 
 



Ziekenhuisklanten 
 

• patiënt of cliënt  
• familie en bezoekers van de patiënt  
• verwijzers 



Rol huisartsen verandert sterk 
Complexe vaatchirurgie n.v.t. 

Laagcomplexe vaatchirurgie Voor- en nazorg 

Hoogcomplexe oncologie Grotere rol in nazorg traject 

Laagcomplexe oncologie Grotere rol in nazorg traject 

Electieve zorg Grotere rol in voor- en nazorg traject 

SEH HAP voor SEH voor eerste spoedopvang 

IC n.v.t. 

Geboortezorg Geïntegreerd proces 1e en 2e lijn, integrale financiering 

Chronische zorg Zoveel mogelijk in 1e lijn, naadloze samenwerking met 2e lijn, nieuwe 
financieringsvormen 

Ouderenzorg Zoveel mogelijk in 1e lijn, naadloze samenwerking met 2e lijn, nieuwe 
financieringsvormen 



Nieuwe huisartsen zorg zoals 
 

• Ontwikkeling zorgpleinen (Lemmer) 

• Het Wijkhuispitaal (Leeuwarden) 

• iPad consulting (Witmarssum) 

• etc etc 



Nieuwe doelstellingen 
- van regionale ziekenhuizen - 

 

• Verplaatsen van zorg naar huisartsen 
• Verdere specialisatie, b.v oogheelkunde 
• Sterke dagbehandeling en huisartsenbedden 
• Samenwerken in inkoop, personeelszaken 
• Poliklinieken samen met Universitair 
  Medisch Centrum Groningen 
 



Van solo specialist 



naar het netwerkdenken  



 
Het regionale ziekenhuis is 

er niet meer 
maar een onderdeel van 

een regionetwerk  
 



Tweede conclusie 

Toekomst is een nieuw gebouw in een 

nieuwe tijd binnen een regionaal 

netwerk met partijen zoals huisartsen, 

apothekers, care en b.v. onderwijs 
 



Wat gaan we concreet doen? 

• Op gekochte grond met anderen bouwen 

• Hét voorbeeld in Nederland van 

innovatie, flexibiliteit en maatwerk 

• Inventarisatierondes in 2013 

 

 

 







Met anderen bouwen 

• Bestaande partners: dialyse, 

huisartsenzorg, thuiszorg, spoedzorg 

huisartsen en spoedapotheek 

• Nieuwe toetreders 

 

 
 



Hét voorbeeld in Nederland 

• Samen met bevolking en andere aanbieders 

nieuwe zorg ontwikkelen 

• Flexibel en efficiënt bouwen 

• Werkgelegenheid en welzijn regio versterken  

• En groene zorg gaat voor goud!!!!! 
 
 



Fasering eerste periode 
 

• Inventarisaties       nov-dec  
 
• Inrichten projectorganisatie   nov  
 
• Programma van Eisen     apr 2014 
 

 

 
 



Verder met een gezamenlijke koers 


