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Voorwoord 

 

 
We blikken terug op 2021 

Een jaar waarin we voortbouwen op het pad dat we hebben uitgestippeld in onze 

Visie 2025, het versterken van de samenwerking met Maastricht UMC+ en Envida 

en de voorbereidingen van de aankomende verhuizing in 2022. Het pad dat 

continue aanpassing vereist in tijden van een pandemie.  

We kijken dan ook met trots naar de inzet, flexibiliteit en betrokkenheid van de 

medewerkers het afgelopen jaar. 

Samen zetten we ons in om onze expertise en ambities op het gebied van 

revalidatie- en herstelzorg en de ketenzorg voor kwetsbare ouderen in regio 

Maastricht en Heuvelland te verbeteren. In dit jaarbeeld staan we stil bij een 

aantal belangrijke hoogtepunten. 

 

Barbara Solberg 

Bestuurder Maastricht UMC+|Herstelzorg 
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1. Hoogtepunten 2021 
 

Covidpandemie 

Het jaar 2021 voelde als 2020 deel 2, het vervolg van de pandemie waar niemand 

op zat te wachten. We dachten het coronajaar 2020 af te sluiten en met de komst 

van de vaccinaties was er hoop dat 2021 anders zou gaan verlopen. Hoop op 

vrijheid, minder stress en hoop corona onder de knie te krijgen. Helaas leek ook 

2021 op het lopen van een marathon en vaak  ook nog eens sprints. De elastiek is 

nog meer opgerekt, ook mede door de watersnoodramp in de zomer: water in de 

kelder en de acute opvang van de evacuaties van cliënten van Envida. De druk was 

onverminderd hoog, mede door het hoge ziekteverzuim en vacatures die door 

onder andere de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg niet ingevuld kunnen 

worden. 

Ook in 2021 is gebleken dat onze organisatie en medewerkers wendbaar en 

flexibel zijn. Dat hebben we afgelopen jaar meer dan eens laten zien en dat is meer 

dan lovenswaardig.  

 

Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ) 

Maastricht UMC+ en Maastricht UMC+| Herstelzorg zijn nauwer gaan 

samenwerken op het gebied van ziekenhuis verplaatste zorg. Op die manier 

starten patiënten eerder met hun revalidatie, waardoor ook de ligduur in het 

ziekenhuis wordt verkort. Na een diagnose of medische behandeling liggen 

patiënten soms nog lang in het ziekenhuis. Intensieve revalidatie komt dan pas in 

een later stadium aan de orde. Er  valt veel gezondheidswinst te halen als daar 

eerder mee wordt gestart. In 2021 is gestart met versnelde doorstroming van 

hartfalenpatiënten en orthopedische patiënten naar Maastricht UMC+| 

Herstelzorg. Op termijn komen mogelijk ook andere patiëntengroepen hiervoor in 

aanmerking. De patiënt blijft onder behandeling van de medische specialist van 

het Maastricht UMC+. Het verwachte aantal hartfalenpatiënten is beduidend lager 

geweest dan verwacht. Vanuit het Hart en Vaatcentrum en vakgroep cardiologie 

is daarvoor een verbeterplan opgesteld.  
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Groei naar Expertisecentrum kortdurende ouderenzorg 

Nadat eind 2020 een intentieverklaring is getekend met Maastricht UMC+ en 

Envida, heeft 2021 in het teken gestaan van het concretiseren van deze versterking 

in samenwerking met als doel de kortdurende ouderenzorg in de keten te 

verbeteren met als missie: “werken aan langer thuis doen we samen”. De 

doelstelling van het toekomstig Expertisecentrum kortdurende ouderenzorg is het 

bieden van tijdelijke behandeling en zorg voor veelal oudere en/of chronische 

patiënten zowel klinisch als middels behandeling en zorg in dagprogramma’s en 

ambulante zorg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  

Centraal staan het verbeteren van de ervaringen van de patiënten en de 

uitkomsten van de zorg. De activiteiten beslaan het totale zorgcontinuüm van de 

kortdurende ouderenzorg: onderzoek en triage, kortdurende acute opvang, 

herstelzorg en geriatrische revalidatie. Met persoonlijke aandacht wordt het 

verschil gemaakt: persoonsgerichte zorg met nadruk op patiëntparticipatie en een 

servicemodel door o.a. het (her)ontwerpen en optimaliseren van de relevante 

zorgpaden. Door de korte lijnen en goede afstemming en coördinatie zal de zorg 

verbeteren. Vandaar de centrale missie: “Werken aan langer thuis doen we 

samen”. 

De zorgactiviteiten van MUMC+| Herstelzorg en de kortdurende zorgactiviteiten 

van Envida binnen haar locatie La Valence zullen worden samengevoegd onder de 

huidige stichting Clara Fey en zal in juni 2022 gehuisvest worden in het huidige 

woonzorgcentrum La Valence van Envida. 

De weg naar het Expertisecentrum voor Kortdurende Ouderenzorg kan verdeeld 

worden in drie fasen.  

 2021 Groei naar samen 

 2022 van Integratie naar Synergie 

 2023 Optimalisatie 

Het jaar 2021 is op strategisch, tactisch en operationeel niveau een ontwikkelfase 

geweest van alle partijen in het zorgnetwerk. Denk hierbij aan de voorbereidingen 

van de verdere concretisering van de strategische thema’s in de keten, de 

aanpassing van de organisatiestructuur van Vitala+ en de voorbereiding van de 

verbouwing en verhuizing van de toekomstige nieuwe locatie.  
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Mijlpalen 
Belangrijke mijlpalen in 2021 in “Groei naar samen” zijn geweest: 

 de NZa/ACM goedkeuring op de aanvraag van de Zorg specifieke 

concentratietoets; 

 goedkeuring van de OR van MUMC+|Herstelzorg en Envida en alle 

vakbonden op het overdrachtsprotocol t.b.v. de overgang van werknemers 

van Envida naar stichting Clara Fey; 

 goedkeuring van college sanering Zorginstellingen aan Envida voor de af te 

sluiten huurovereenkomst met stichting Clara Fey; 

 goedkeuring van RvT, OR, CR van Maastricht UMC+, Envida en stichting Clara 

Fey op de koepelovereenkomst; 

 inrichten van een nieuwe organisatiestructuur ter ondersteuning van de 

strategische ambitie. 

 

Governance 
Voor bovengenoemde samenwerking zullen de statuten van de stichting  Clara Fey 

aangepast worden en zal MUMC+ Herstelzorg haar naam wijzigen in Vitala+. 

De organisatie groeit naar een expertisecentrum en wordt een belangrijke schakel 

in de keten van de ouderenzorg. Dit vraagt om een professionaliseringsslag die ook 

vanuit de RvT gewenst is. Vandaar is een bezoldiging conform Wet Normering 

Topinkomens (WNT) toegekend in 2021. 

 

Organisatie ontwikkeling 
Ter ondersteuning van het realiseren van de strategische ambities zal in Vitala+ de 

organisatiestructuur aangepast worden. Het patiëntenzorgpad staat centraal en 

alle betrokken professionals rondom het zorgpad zullen ook hiërarchisch binnen 

de zorg en behandelteams samengevoegd worden om zo de interdisciplinaire 

samenwerking te optimaliseren. Hiertoe zullen enkele functies komen te vervallen 

en nieuwe functies van start gaan. In 2021 zijn al enkele nieuwe functies van start 

gegaan zodat de transitie naar de nieuwe structuur stapsgewijs vorm gegeven kon 

worden.  
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2. Patiëntenzorg 
 
 

Aantal patiënten 2021 

GRZ ELV ELV COVID Transfer (WLZ) ZVZ 

626 104 141 58 47 

 

Gemiddelde ligduur 2021 

GRZ ELV ELV COVID Transfer (WLZ) ZVZ 
28,10 19,00 20,00 85,00 14,20 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Totale bedbezetting inclusief Transfer 
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In 2021 vulden 358 van onze patiënten, die met ontslag gingen, onze 
tevredenheidsenquête in. Onze vragen betreffen o.a.: veilig gevoel, respect voor 
privacy, tevredenheid over de therapie en tevredenheid met de hoeveelheid 
informatie.  

 

 
 

 
 
 
 

 

Patiënttevredenheid 

Aantal geretourneerde enquêtes: 358

Hoogst scorend: Vriendelijkheid personeel 95.3% 

Laagst scorend: Maaltijden en dranken 77.7%

Net promotor score: +42 (50.6% beveelt ons actief aan) 

Externe indicatorset

2020 2021

Ja Nee Ja Nee

Heeft u het gevoel voldoende informatie heeft gekregen? 78.2% 6.2% 79.9% 4.5%

Heeft u het gevoel dat er voldoende naar u is geluisterd? 81.8% 3.2% 85.8% 3.1%

Heeft u zich over het algemeen gehoord gevoeld? 83.5% 1.8% 85.2% 2.8%

Patiënttevredenheid 

Net Promoter Score 



8 

 

 
 

  

Onderwerp 2019 2020 2021

Medicatie incidenten 104 82 70

Valincidenten 199 98 155

Overige incidenten patiënten 40 25 20

Klachten 4 5 3

Prisma analyse - 2 1

Incidenten en klachten 



9 

 

3. Personeel 
 

Personeel  Vaste dienst 
2021 

Tijdelijk/oproep 
2021 

Zorgpersoneel  69 9 

Paramedisch personeel  28 10 

Facilitair personeel  35 17 

Staf en medisch personeel  17 3 

Totaal  156 40 

 

In en uit  In dienst 
2021 

Uit dienst 
2021 

Zorgpersoneel  7 16 
Paramedisch personeel  10 7 
Facilitair personeel  8 13 
Staf en medisch personeel  5 2 

 

Stagiaires  2021 
Zorgpersoneel  11 
Paramedisch personeel  8 
Facilitair personeel  8 
Staf en medisch personeel  - 

  

Verzuim  Verzuimpercentage 
2021 

Meldingsfrequentie 
2021 

Zorgpersoneel  7.5% 1.27 
Paramedisch personeel  9.9% 1.04 
Facilitair personeel  10.9% 1.93 
Staf en medisch personeel  10.0% 0.39 
Totaal  8.9%  1.03 
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4. Medezeggenschap 
 

Cliëntenraad 

 

Speerpunten 2021 

Transitie MUMC+|Herstelzorg naar expertisecentrum Vitala+ 

Cliënttevredenheid; het enquêteren van cliënten 

Begroting 2022 

Uitbreiding cliëntenraad naar 7 leden  

 
 

Overlegvergaderingen 2021 

4 Cliëntenraadvergaderingen  

4 Cliëntenraadvergaderingen met Raad van Bestuur  

2 
Cliëntenraadvergaderingen met lid Raad van Toezicht 
wegens de coronamaatregelen 

 
 

Nieuwe leden 2021 

Afscheid van Tonnie Ramaekers.  
Verwelkoming en afscheid van Jolène van der Steen. 
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Ondernemingsraad  

 
2021 was een intensief jaar voor Maastricht UMC+| Herstelzorg. Hadden we in 
2020 nog de hoop dat de Covidcrisis snel voorbij zou zijn, bleek dat ijdele hoop in 
2021. Dat heeft veel gevraagd van alle medewerkers. In de tussentijd gingen de 
voorbereidingen voor de verhuizing naar Heugem gewoon door. Ook de groei naar 
een expertisecentrum voor kortdurende ouderenzorg vergde veel 
voorbereidingen. Daar gingen de nodige werkgroepen mee aan de slag. Als ook 
voor de invoering van een nieuw EPD systeem zijn de voorbereidingen getroffen. 
Hieruit blijkt keer op keer een grote betrokkenheid, inzet en flexibiliteit van onze 
medewerkers. Iets waar ook de ondernemingsraat trots op is. 
 
Voor de leden van de ondernemingsraad was het afgelopen jaar ook intensief. De 
bestuurder informeerde de ondernemingsraad uitgebreid over veel onderwerpen 
die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd. Een paar voorbeelden: koepel- en 
huurovereenkomst, nieuwe statuten, salarisinfo CAO 2021, werkoverleggen, 
stappenplan ontwikkeljaar expertisecentrum, vacatures, dashboard, exploitatie, 
begroting, bestuurlijke verslagen, scholingsplan, verzuimanalyse, analyse 
QuickScan P5COM. 
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De Cijfers: 

 

Advies: 
Op de volgende onderwerpen is advies gegeven: 

 Ziekenhuis verplaatste zorg 

 Pilot teamroosteren 

 Functieomschrijving AIOS 

 Het outsourcen van de salarisadministratie 

 De wijziging van de organisatiestructuur inclusief nieuw functiehuis 

 Statutenwijziging 

 Koepelovereenkomst 
 
Instemming: 
Met de volgende onderwerpen is ingestemd: 

 Invoering weekenddiensten ziekenhuis verplaatste zorg 

 Wijziging dienstverlening HCC/verzuimprotocol 

 Vergaderingen 

 OR overleg: 42 

 WOR overleg met bestuurder: 6 

 Art 24 overleg met bestuurder plus RvT: 2 
 
Vergaderingen 2021: 

 OR overleg 42 

 WOR overleg met bestuurder 6 

 Art 24 overleg met bestuurder plus RvT   2 
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5. Financiën 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Totaal 2021 2020

Financiële baten en lasten € -5.900 € 0

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening 
€ 217.100 € 206.200

Bedrijfsopbrengsten 2021 2020

Opbrengsten zorgprestaties

zorgverzekeringswet
€ 8.957.900 € 8.982.100

Overige zorgprestaties € 2.399.000 € 2.041.700

Compensatieregeling € 1.487.000 € 823.800

Subsidies € 185.700 € 377.600

Overige bedrijfsopbrengsten € 123.300 € 111.700

Totaal € 13.152.900 € 12.336.900

Bedrijfslasten 2021 2020

Personeelskosten € 9.444.100 € 9.189.800

Afschrijvingen € 249.300 € 260.300

Voedingsmiddelen en 

hotelmatige

kosten

€ 525.000 € 541.500

Algemene kosten € 969.200 € 536.500

Patiënt- en bewoners 

gebonden kosten 
€ 732.500 € 676.500

Onderhoud en energiekosten € 424.100 € 371.100

Huisvestiging € 565.200 € 554.600

Dotaties en vrijval 

voorzieningen 
€ 20.500

Totaal € 12.929.900 € 12.132.320
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Maastricht UMC+|Herstelzorg 
Sint Pieterstraat 23 
6215 JM Maastricht 

Tel: 043.6019400 
info@herstelzorgmumc.nl 
www.herstelzorgmumc.nl 

Uitgave Mei 2021 
 

mailto:info@herstelzorgmumc.nl
http://www.herstelzorgmumc.nl/



