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De St. Anna Zorggroep heeft een ambitieus doel: we willen alle mensen in Geldrop, Eindhoven en omgeving bijzonder betrokken en betaalbare gezondheidszorg
geven. Door nieuwe oplossingen en kansen doelgericht te benutten en slim samen te werken, verbeteren we onze zorg continu.

Herkenbare kracht van onze bijzondere zorggroep
Ik ben trots op de herkenbare kracht van de St. Anna Zorggroep die steeds naar boven komt: we zijn op verschillende fronten een bijzondere zorggroep. We zijn er voor de
mensen in de regio in alle fases van het leven. Patiënten en cliënten profiteren van de extra waarde die we hebben als zorggroep door de bundeling van krachten van een
ziekenhuis, de verpleeg- en verzorgingshuiszorg van Ananz, en medisch sportgezondheidscentrum Topsupport. Met onze ruim 2000 medewerkers, 100 medisch-specialisten en
vele vrijwilligers zijn we iedere dag bezig om zorg te bieden op de manier waar wij voor staan: professioneel en persoonlijk, vindingrijk en verbindend.

Keuze voor persoonlijke aandacht en slim samenwerken
Het zorglandschap is de laatste jaren erg veranderd. Bij alle veranderingen maken wij de keuze voor persoonlijke aandacht en slim samenwerken. Door onze kleinschaligheid
en de manier waarop we samenwerken met andere zorgpartners kunnen we flexibel inspelen op vragen van patiënten en cliënten.

Samen met een sterk netwerk aan (zorg)partners plannen realiseren
We zitten vol plannen en ideeën hoe we ook de komende jaren kunnen werken aan zo goed mogelijke zorg en welzijn voor alle mensen in onze regio. Met dit koersplan
geven we richting, perspectief en inspiratie. Onze strategie is vormgegeven in de metafoor van een boom: staat midden in de samenleving, is sterk geworteld in onze regio,
beweegt flexibel mee met veranderende omstandigheden en is een symbool voor groei, verbondenheid en kracht.

Op de volgende pagina vind je de St. Anna Zorggroep Strategieboom. Klik op de buttons in de boom en lees alles over onze koers, kernfuncties, speerpunten
en onze bijzonder betrokken werkwijze.
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Electief Snijdende Zorg

Binnen ons brede zorgaanbod
hebben we vier speerpunten gekozen.
Klik op de buttons en lees meer.

Chronische Zorg

Geriatrie Expertise Centrum

Spoedeisende Hulp

Intensive Care

Dagbesteding

Geboortezorg

Hospice

Klik en lees meer over onze maximale inzet
op deze vier kernfuncties als onmisbare basis
voor ons zorgaanbod.

Klik op de buttons in de boom
en hieronder en lees verder.

Onze kernwaarden

Bijzonder betrokken

Samenvattend
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Over de St. Anna Zorggroep
In onze zorggroep bundelen we de krachten en kennis van een ziekenhuis, vier woonzorgcentra én een medisch sportgezondheidscentrum.

De St. Anna Zorggroep bestaat uit:

Hier bieden wij goede en brede medischspecialistische basiszorg en 24 uurs acute zorg.
We staan klaar voor mensen op momenten die
ertoe doen. Op bijzonder betrokken wijze
geven we de best passende hoogwaardige zorg
die de gezondheid en kwaliteit van leven
vergroot. Het ziekenhuis is gevestigd in Geldrop
en Eindhoven.

Wij bieden een breed pakket aan verpleeg- en
verzorgingshuiszorg op onze vier woonzorglocaties:
Akert, Berk en Heuvel in Geldrop en Nicasius
in Heeze. Tevens bieden wij thuiszorg, alsmede
dagactiviteiten, dagbesteding, persoonlijke zorg
en begeleiding tijdens de laatste levensfase in
ons hospice.

In dit medisch sportgezondheidscentrum in Eindhoven
bieden wij (medische) sportzorg op het allerhoogste
niveau aan topsporters en breedtesporters.
Sporters kunnen hier terecht voor advies, diagnostiek,
behandeling en revalidatie. Ook besteden we veel
aandacht aan zowel primaire als secundaire preventie.
Wij zijn er voor iedereen die beter wil worden.
Letterlijk en figuurlijk.

www.st-anna.nl

www.ananz.nl

www.topsupport.nl

Extra waarde één zorggroep: slimme combinaties en soepele doorstroom voor cliënten en patiënten
De drie onderdelen van onze zorggroep vullen elkaar aan, versterken elkaar en zorgen voor slimme combinaties in het zorgaanbod die extra waarde toevoegen voor
patiënten en cliënten. Tussen het St. Anna Ziekenhuis, TopSupport en Ananz wordt intensief samengewerkt en kennis gedeeld. De lijnen zijn kort en de overgang tussen
de verschillende vormen van zorg verloopt zo soepel mogelijk. Onze kracht ligt in de combinatie van kleinschalige brede basiszorg (cure) en verpleeg- en woonzorg (care).
Wij besteden hierbij veel aandacht aan preventie en nazorg. Zo zijn mensen bij ons in iedere levensfase in goede handen. Deze kracht willen we de komende jaren volop
blijven benutten.

Meer dan 2000 medewerkers, 100 specialisten en een grote groep vrijwilligers
We zijn een zorggroep met bijzonder betrokken medewerkers en vrijwilligers. Zij maken het verschil bij de persoonlijke en kwalitatief goede zorg die wij leveren.

Lees verder
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Banden met zorgpartners die we koesteren
We hebben sterke banden met huisartsen, verloskundigen en andere (zorg)partners in onze regio. Die banden koesteren we en gaan we de komende jaren optimaal benutten
en waar mogelijk uitbouwen. Samen werken we er iedere dag aan om de zorg voor de mensen in deze regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Wij gebruiken elkaars
expertise en zetten ons er voor in dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen.
Het gaat om de beste zorg voor mensen in de hele zorgketen. We weten wat onze kwaliteiten zijn. Kunnen we zorg zelf niet geven? Dan verwijzen we door naar onze partners.
We zorgen dan voor een goede overdracht, goede terugkoppeling en een nauwe samenwerking. Zo blijven we betrokken.

Financieel gezond
De St. Anna Zorggroep is financieel gezond. Al jarenlang laten de jaarrekeningen een positief en solide beeld zien. De St. Anna Zorggroep voldoet ruimschoots aan de
financiële eisen die door verschillende partijen aan ons worden gesteld. Ook de komende jaren zullen we veel aandacht houden voor een gezond financieel fundament
en transparante financiële processen, bijvoorbeeld rond declaraties.

Horizontaal toezicht: vertrouwen en transparantie rond zorguitgaven
We hebben met ons financieel beleid en transparantie het vertrouwen van zorgverzekeraars rond rechtmatigheid van onze zorguitgaven. We zijn bezig met de implementatie
van ‘Horizontaal toezicht’ waarmee we dankzij dat vertrouwen onze administratieve lasten kunnen verminderen.

Lees verder

5 / 24

Samen vormen we een
bijzonder betrokken zorgnetwerk
rondom cliënten en patiënten.
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Onze kernwaarden die door alles heen spelen, bij alles wat we doen:
Professioneel en Persoonlijk

Vindingrijk en Verbindend

•	We bieden een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod.
•	We handelen professioneel en oplossingsgericht.
•	We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Wanneer iets niet haalbaar
of verantwoord is, leggen we dat uit.
•	We bieden een passend en op de behoefte afgestemd zorgaanbod, met ruimte
voor persoonlijke aandacht en 1-op-1 contact met specialisten.
•	We gaan voor langdurige relaties en investeren in een aangename beleving
en loyaliteit.
•	We hebben onze processen efficiënt en cliënt- en patiëntgericht ingericht.
•	We stimuleren zelfredzaamheid en creëren omstandigheden dat patiënten
en cliënten zoveel mogelijk de eigen regie kunnen houden over hun leven
en hun eventuele behandeling binnen onze zorggroep.

•	We stellen de mens en zijn behoeften in iedere levensfase centraal en zijn
hierbij vernieuwend en vindingrijk.
•	We tonen onze betrokkenheid door samen met patiënten, cliënten en
zorgpartners te zoeken naar werkende oplossingen. Ook als deze niet direct
voor de hand liggen.
•	We zijn geworteld in de regio en vormen een verbindende schakel in de zorg
die wij samen met andere zorgpartners leveren. Uiteraard altijd in samenspraak
met onze patiënten en cliënten.
•	We zijn niet alleen verbonden met onze patiënten/cliënten en zorgpartners,
maar ook met elkaar, de organisatie en de omgeving.
•	We zijn een aantrekkelijke werkgever, waar het plezierig en uitdagend werken is
en waar eigen initiatieven (autonomie) worden gestimuleerd en gewaardeerd.
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Maximale inzet op vier kernfuncties als onmisbare basis voor ons zorgaanbod
We hebben vier kernfuncties die de onmisbare basis zijn van ons zorgaanbod: geboortezorg, Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) en hospice.
Aanwezigheid en snelle beschikbaarheid hiervan is cruciaal voor de zorg die we willen bieden en op de manier hoe we dat willen doen: in alle levensfases, dichtbij,
betrokken en gastvrij. Dat betekent dat we ons maximaal inzetten voor deze functies, ook als deze onderdelen minder rendabel blijken.

Geboortezorg: meer bevallingen, meer gynaecologen, nauwe samenwerking verloskundigen
Geboortezorg vormt een belangrijk fundament voor ons basisaanbod. Wij zijn er voor een gezonde start met deskundige begeleiding en zorg bij zwangerschap en bevalling.
In nauwe samenwerking met het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) in de regio geven we dit vorm. Er is steeds meer vraag naar bevallen in ons ziekenhuis.
De komende jaren willen we groeien naar 1000 bevallingen per jaar in ons ziekenhuis. Daarvoor zal ook het aantal gynaecologen uitbreiden.

Spoedeisende Hulp (SEH) 24/7 goed bemand
We houden onze Spoedeisende Hulp (SEH) 24 uur per dag, 7 dagen per week goed bemand. Daarvoor zetten we alle disciplines die nodig zijn op de SEH, vindingrijk in.
Volgens landelijke kwaliteitsrichtlijnen moet er altijd een gekwalificeerd arts op de SEH aanwezig zijn. Met de SEH-artsen die we hebben, poortartsen, arts-assistenten en
Physician Assistants (PA) gaan we de bezetting opnieuw vormgeven om te zorgen dat deze zorg bereikbaar blijft voor de bewoners in de regio. Dat vinden wij belangrijk om
onnodig reizen in de nachtelijke uren naar andere ziekenhuizen te voorkomen. Zeker voor oudere patiënten is dit belastend. Ook zorgt het vaak voor ongewenste dubbele
diagnostiek omdat mensen niet bekend zijn in andere ziekenhuizen.

Ook op SEH extra aandacht voor ouderen
Zorg voor de ouder wordende mens zit in het DNA van de St. Anna Zorggroep. Ook op de Spoedeisende Hulp hebben we extra oog voor deze groep. Zo kijken wij hoe we
voor een oudere die op de SEH komt, het vervolg van de behandeling zo soepel en goed mogelijk kunnen organiseren. Bijvoorbeeld door de inzet van geriatrische
traumatologie en geriatrische revalidatie.

Onderzoek naar speciale aanpak kleine acute (sport)letsels
We gaan onderzoeken hoe we voor kleine acute letsels/semi acute letsels een speciale aanpak kunnen realiseren. Nu zijn de wachttijden op de SEH voor patiënten met
dergelijk letsel soms lang doordat zwaardere letsels voorrang krijgen. We gaan kijken hoe we de doorstroming op de SEH verder kunnen verbeteren en mensen met deze
letsels sneller een behandelplan kunnen geven. Hierbij maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden en expertise die de zorggroep voor deze patiënten in huis heeft.

Volwaardige Intensive Care (IC) dankzij nauwe samenwerking in de regio
Een eigen Intensive Care (IC) is belangrijk voor ons aanbod van brede basiszorg in de regio. Een IC is een voorwaarde om veel operaties te kunnen en mogen doen.
Op dit terrein zetten we de samenwerking met zorgpartners voort, waardoor wij in Geldrop een volwaardige IC hebben.

Hospicezorg
Met onze hospice ‘Het Baken’ bieden we zorg en begeleiding tijdens de laatste levensfase. Een multidisciplinair team van gespecialiseerde palliatieve professionals
én liefdevolle vrijwilligers zetten zich samen in voor een waardig einde met veel aandacht en ruimte voor persoonlijke wensen/invulling. Hospicezorg voorkomt ook
ziekenhuisopnames. Door een samenwerkingsverband van huisartsen, thuiszorg en hospiceteams kunnen mensen waardig in onze hospice of thuis sterven.
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Onze speerpunten
Binnen ons brede zorgaanbod leggen we de komende jaren een aantal accenten.

We hebben vier speerpunten gekozen:
•
•
•
•

Zorg voor ouderen
Chronische zorg
Planbare zorg (electief snijdend)
Sport en Bewegen

Lees verder
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Speerpunt: Zorg voor ouderen
Zorg voor ouderen zit in ons DNA
Eén van de bijzondere kenmerken van de St. Anna Zorggroep is dat ouderen bij ons terecht kunnen voor zowel ziekenhuiszorg als voor woonzorg, verpleging, thuiszorg,
geriatrische revalidatie en nazorg. We hebben een breed aanbod van hoog complexe ouderenzorg, maar vooral ook heel veel kennis van en ervaring met alle aspecten
van het ouder worden. We zetten ons in om mensen in deze regio bij het ouder worden zo lang mogelijk de beste kwaliteit van leven te laten behouden.

Vindingrijk en verbindend zorg afstemmen rondom ouderen
De combinatie van ziekenhuis, Ananz en TopSupport zorgt voor unieke mogelijkheden om de zorg, revalidatie en preventie -vindingrijk- rondom een oudere patiënt of cliënt
in te richten, om echt maatwerk te kunnen bieden. Want daar draait het altijd om: persoonsgerichte zorg bieden met een voor die individuele persoon zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven.
We betrekken daarbij iedereen die belangrijk is om die zorg te kunnen geven. We spelen een actieve rol bij het verbinden van cliënten/patiënten, mantelzorgers, verwijzers
en andere (keten)partners op het gebied van ouderenzorg.

Verdere ontwikkeling ketenzorg ouderen
Om te zorgen dat een oudere op ieder moment passende zorg kan krijgen, moet de hele keten van zorg voor ouderen nauw samenwerken, groeien en zich verder
ontwikkelen. De onderdelen van onze organisatie die bezig zijn met deze ketenzorg breiden uit. Er komen meer vertakkingen in de eerstelijn met onder andere huisartsen
en fysiotherapeuten. Ook partijen die zich bezig houden met de basisgezondheidszorg en preventie (de zogenoemde ‘nuldelijn’) worden betrokken. We oriënteren ons op
samenwerking met nieuwe partners in onze regio.

Nog breder onze geriatrische expertise delen
Ouderen wonen steeds langer thuis. De zorgvragen worden complexer. Het (zorg)netwerk rondom een (kwetsbare) oudere heeft steeds vaker behoefte aan ondersteuning
en advies bij eventuele behandeling. Een specialist ouderengeneeskunde kan hierin een belangrijke rol spelen.
Nog meer dan nu willen we onze brede expertise rond (kwetsbare) ouderen beschikbaar stellen. We gaan ons Geriatrie Expertise Centrum (GEC) uitbreiden en verder
professionaliseren. Het GEC zal zeer nadrukkelijk als multidisciplinair team naar buiten treden en inspelen op de groeiende behoefte aan ondersteuning door een team
bestaande uit een specialist ouderengeneeskunde, paramedici (logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek) en GZ-psychologen.

Eén loket voor alle zorgvragen van ouderen
Het blijkt heel moeilijk voor ouderen en hun verwanten/mantelzorgers om hun weg in het complexe zorgstelsel te vinden op zoek naar passende zorg. Ook verwijzers hebben
regelmatig vragen en lopen er tegenaan dat onduidelijk is wat er mogelijk is bij een bepaalde zorgvraag. In 2018 is het loket ‘Anna voor Ouderen’ geopend, een duidelijk
herkenbaar loket voor iedere oudere of verwijzer met een zorgvraag. Doel is om voor iedere zorgvraag de best passende oplossing te vinden met de kennis, kunde en
mogelijkheden binnen de St. Anna Zorggroep en in samenwerking met onze ketenpartners. Er worden de kortste toegangstijden van de regio geboden, de mogelijkheid
voor e-consult en het inzetten van een transmuraal zorgpad.

Herontwikkeling woonzorglocaties die passen bij onze belevingsgerichte zorg
Met onze persoons- en belevingsgerichte zorg voor ouderen hebben we al mooie resultaten gehaald. Die vorm van zorg willen we verder gaan uitbouwen en verankeren
in alles wat we doen. Om dat goed te kunnen doen gaan we woonzorglocaties herontwikkelen waarbij we de nieuwste inzichten toepassen: zorginhoudelijk, technologisch
en financieel.

Lees verder
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Blijven verbeteren en uitbreiden geriatrische revalidatiezorg
We bieden hoog complexe geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in het Centrum voor Herstel en Revalidatie. Om de kwaliteit verder te verbeteren ontwikkelen we zorgen behandelpaden voor specifieke groepen cliënten en patiënten. Doel is dat deze mensen na revalidatie weer naar huis kunnen gaan. We blijven onze geriatrische
revalidatiezorg doorontwikkelen.
Er is grote vraag naar revalidatiezorg voor psychogeriatrische cliënten. We gaan onderzoeken of we hen ook deze revalidatiezorg kunnen bieden.

Samen met Philips VitalHealth werken aan innovatieve zorg
We werken samen met Philips VitalHealth aan een ontwerp voor ‘innovatieve ouderenzorg’. Het aantal ouderen in de regio Eindhoven/Geldrop neemt toe en daarmee
ook het aantal mensen met een chronische aandoening. Dat vraagt om een nieuwe en slimme manier van zorg verlenen.
Het doel van de samenwerking is om ouderen langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen laten blijven, ondanks de eventuele (chronische) zorg die zij nodig hebben.
Diverse e-health oplossingen zullen worden ingezet om met behulp van data inzicht te krijgen in het ziekteverloop van ouderen, om de samenwerking in de zorgketen te
vergroten en om patiënten/cliënten, ongeacht hun locatie, te begeleiden en ondersteunen met technologie.
Ook zal er een digitaal zorgplatform voor patiënten, cliënten en zorgverleners komen. Hierdoor hebben patiënten en cliënten goed inzicht in hun (medische) gegevens
en wordt het delen van informatie tussen zorgverleners zo goed mogelijk ondersteund.

Lees verder
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Eén van de bijzondere kenmerken van
de St. Anna Zorggroep is dat ouderen bij
ons terecht kunnen voor zowel ziekenhuiszorg
als voor woonzorg, verpleging, thuiszorg,
geriatrische revalidatie en nazorg.
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Speerpunt: Sport en Bewegen
Samen bouwen aan de beste sport- en beweegzorg in Zuid-Nederland
We hebben al een bijzonder sterke naam als het gaat om (medische) sport- en beweegzorg in de regio Zuidoost-Brabant. Door de bijzondere combinatie van een medisch
sportgezondheidscentrum en ziekenhuis hebben we alle disciplines in huis om mensen optimaal te kunnen laten bewegen. Wij weten hoe belangrijk dit is voor de kwaliteit
van leven. Met een snelle diagnose, hoogwaardige revalidatie en nazorg volgens de laatste inzichten, preventie en advies, bieden wij de begeleiding die iemand nodig heeft
om letterlijk en figuurlijk beter te worden in de breedste zin van het woord.
Daarnaast verbinden we ons bewust aan sportverenigingen, huisartsen en andere verwijzers, fysiotherapeuten en andere partners om de sport- en beweegzorg voortdurend
te verbeteren. Samen zorgen we dat mensen hun beweegdoelen halen en grenzen verleggen. De komende jaren bouwen we verder aan de allerbeste sport- en beweegzorg
om ook op landelijke niveau tot de top te behoren. We willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van onze kennis, korte lijnen en persoonlijke aandacht.

Opzet Kennis- en onderzoekscentrum Sport en Bewegen: kan het beter? Dan moet het beter!
We bouwen aan een kennis- en onderzoeksteam op het gebied van sport en bewegen dat voortdurend bezig is met wetenschap en onderzoek, innovatie, het vergroten van
kennis en kennisdeling en het aantoonbaar verbeteren van onze sport- en beweegzorg. Kan het beter? Dan moet het beter! De komende jaren gaan we investeren in opleiding
en onderzoek. Zo zetten wij in op een opleidingsplaats sportgeneeskunde.

Steeds meer zorg op basis van de bewezen beste uitkomsten voor de patiënt
We doen zelf meer onderzoek naar de uitkomsten van zorg en hoe patiënten de zorg ervaren en passen daar steeds onze zorg op aan.
We ontwikkelen zorgtrajecten voor patiënten die aantoonbaar betere resultaten opleveren.
Daarbij zetten we Value Based Health Care in als methode om patiëntwaarde toe te voegen en tegelijkertijd kosten zoveel mogelijk te beheersen.

Gespecialiseerde interdisciplinaire teams rondom de top 5 aandoeningen
We werken met interdisciplinaire teams van orthopeden, sportartsen, sportcardiologen, en gespecialiseerde fysiotherapeuten. Deze teams gaan zich de komende jaren
verder specialiseren om te zorgen dat patiënten zorg krijgen van ‘dedicated’ teams rond hun specifieke klacht.

Orthopedisch Centrum Anna: steeds een stap voor op het gebied van beweegzorg
Het Orthopedisch Centrum Anna gaat in de komende jaren verder groeien. Op het gebied van artrosezorg zijn we inmiddels een ‘Center of Excellence’ met een
bovenregionale functie. Wij bieden patiënten met artroseklachten een behandeling op maat. Dit kan uiteindelijk een operatie zijn, maar dat hoeft zeker niet.
Ook de inzet van gerichte fysiotherapie, leefstijlinterventies en/of medicatie behoren tot de mogelijkheden om mensen weer gewoon lekker te kunnen laten bewegen.
Goede voorlichting aan patiënten en samenwerking in de keten zijn volgens ons daarbij van groot belang. Daar zetten we dan ook fors op in.

Netwerk verbreden voor excellente ketenzorg rond sport- en beweegzorg
Met de beste partners werken we voortdurend aan het onderhouden en verdiepen van ons sport- en beweegnetwerk. Mensen kunnen bij sport- en beweegproblemen
in de hele keten rekenen op excellente zorg: van huisarts, tot fysiotherapeut, medisch specialist en andere zorgprofessionals.

Ontwikkeling ‘Sport Performance Centre’ voor (top)sporters met PSV, Philips en andere partners in de Brainportregio
Samen met Philips en PSV gaan we de komende jaren een topinstituut voor de sportzorg realiseren. Daarmee bundelen we veel bijzondere kennis in deze ‘Brainport’ regio.
We zorgen dat iedereen kan profiteren van de kennis, ervaring en innovaties die hieruit voortkomen.

Lees verder
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Door de bijzondere combinatie van
een medisch sportgezondheidscentrum en
ziekenhuis hebben we alle disciplines in huis om
mensen optimaal te kunnen laten bewegen.

14 / 24

Speerpunt: Planbare zorg (electief snijdend)
Maximaal aansluiten bij verwachtingen en wensen
Bij veel aandoeningen waarbij een operatie noodzakelijk is, is er geen sprake van ‘spoed’. Dan zijn alle stappen goed vooraf te plannen en willen we maximaal
aansluiten bij verwachtingen en wensen.

Kortere doorlooptijden, kortste toegangstijden regio
We maken de doorlooptijd voor patiënten van intake tot nazorg waar mogelijk nog korter. Ons continue streven is dat patiënten in deze regio voor deze zorg het snelst
bij ons terecht kunnen. We bekijken kritisch onze patiëntenstromen van de operatiepatiënt van polikliniek naar verpleegafdeling, OK, (evt. IC) en weer naar huis.
We maken deze efficiënter en steeds aangenamer voor onze patiënten.

Patiëntvriendelijke en gestroomlijnde behandelpaden (‘zorgstraten’) voor steeds meer aandoeningen
Voor steeds meer aandoeningen met een operatieve ingreep zullen we ‘zorgstraten’ gaan inrichten. Dat betekent dat we het hele zorgproces voor patiënten met
die aandoening zo soepel en flexibel mogelijk inrichten. Met bijvoorbeeld zo min mogelijk verschillende afspraken, op verschillende dagen. Soms is het zelfs mogelijk
om alle stappen van diagnose tot operatie op 1 dag te plannen.
Voor liesbreuken en meniscusletsel hebben we dergelijke zorgstraten al. De komende jaren zullen we steeds meer op
deze manier gaan werken. Daarbij gebruiken we de principes van Value Based Health Care, waardegedreven zorg.
Hiermee verbeteren we continu onze zorg aan de hand van uitkomsten die we meten.

Samen beslissen bij iedere behandeling
Binnen zorgstraten zijn alle stappen vooraf helder en is veel aandacht voor het vroegtijdig en goed voorlichten van
de patiënt om samen met de behandelaar te kunnen beslissen over de beste behandeling met het beste resultaat.
‘Samen beslissen’ betekent dat de patiënt of cliënt in goede dialoog met de behandelaar, verpleegkundige en/of
verzorgende goed geïnformeerd beslist welke zorg het beste past. Daarbij zetten we bijvoorbeeld de AnnaZorg(t)-app in.
Deze app geeft mensen over verschillende aandoeningen en behandelingen gedoseerd en op goed afgestemde
momenten heel toegankelijke voorlichting.

AnnaZorg(t)-app

Lees verder
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Bij veel aandoeningen waarbij een operatie
noodzakelijk is, is er geen sprake van ‘spoed’.
Dan zijn alle stappen goed vooraf te plannen
en willen we maximaal aansluiten bij
verwachtingen en wensen.

16 / 24

Speerpunt: chronische zorg
Groeiende vraag, soms anders organiseren
Chronische zorg is een van onze speerpunten. Daar hebben we sterke zorgprogramma’s voor waarin we samenwerken met andere zorgpartners. Er zijn steeds meer
mensen met een chronische aandoening. Vaak zelfs met een combinatie van aandoeningen waardoor de complexiteit van zorg alleen maar toeneemt. Om ook in
de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen geven die ook betaalbaar blijft, is het noodzakelijk dat zorg soms anders georganiseerd wordt.

Actief aan de slag met landelijk programma ‘de juiste zorg op de juiste plek’
De essentie van het landelijke programma ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is: het voorkomen van onnodig dure zorg, verplaatsen van zorg dichter bij mensen en het
ondersteunen, optimaliseren en vergemakkelijken van zorg door inzet van technologie (denk aan e-health toepassingen).
Samen met de zorgpartners in onze regio gaan we nadrukkelijker kijken: voor welke zorg is medisch-specialistische zorg in het ziekenhuis het beste en welke zorg kan
ook door andere zorgverleners, zoals de huisarts, gegeven worden? Maar het gaat ook om verplaatsing van zorg van academische ziekenhuizen of topklinische ziekenhuizen
naar algemene ziekenhuizen zoals het Anna. We gaan dus ook in gesprek met de topklinische ziekenhuizen om ons heen om te kijken welke zorg die zij nu nog bieden,
bij ons op de juiste plek is.
We hebben een team, met o.a. drie medisch specialisten die betrokken zijn bij chronische zorg, vrij gemaakt om dit vorm te geven. Te beginnen met de juiste zorg op
de juiste plek rond diabetes, COPD, hartfalen en artrose.

Optimaal benutten goede banden medisch-specialisten en huisartsen (THEMA)
Goede samenwerking met huisartsen en andere zorgpartners in de regio is belangrijker dan ooit. We zijn er trots op dat we al heel lang veel investeren in goede relaties
om de patiëntenzorg in ons verzorgingsgebied goed af te stemmen met als ‘linking pin’ THEMA (Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn, Medisch specialisten en het
St. Anna Ziekenhuis). We blijven THEMA verder versterken om deze goede banden nog beter te benutten.

Dankzij e-health meer thuis behandelen, minder vaak naar het ziekenhuis
Door e-health/zorgtechnologie in te zetten kunnen mensen met chronische aandoeningen ook (gedeeltelijk) thuis worden behandeld. Met e-health willen we patiënten
ondersteunen om zoveel mogelijk gewoon te leven ondanks hun chronische aandoening, ziekenhuisopnames voorkomen en poliklinische herhaalbezoeken verminderen.
Daarvoor gaan we onder andere samenwerken met Philips VitalHealth. Zo willen we de samenwerking in de zorgketen vergroten en patiënten ondersteunen en begeleiden,
ongeacht hun locatie.

Lees verder
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Met e-health willen we patiënten ondersteunen om
zoveel mogelijk gewoon te leven ondanks hun
chronische aandoening, ziekenhuisopnames voorkomen
en poliklinische herhaalbezoeken verminderen.

18 / 24

Bijzonder betrokken: patiënten, cliënten en medewerkers
Actievere rol, steeds meer partner van zorgprofessionals
Patiënten, cliënten en zorgprofessionals worden steeds meer partners. Bij het vinden van de beste oplossing voor een gezondheidsprobleem of bij de begeleiding
bij het halen van gezondheidsdoelen of een betere kwaliteit van leven. Wij doen iedere dag ons uiterste best zo goed en betrokken mogelijk persoonlijke zorg te bieden.
Maar het gaat er uiteindelijk om of patiënten en cliënten zorg ook als goed ervaren. Alleen samen kunnen we echt goede zorg op maat leveren.
We maken dus geen keuzes vóór mensen, maar samen met mensen.
We gaan er de komende jaren aan werken dat patiënten en cliënten nog beter partner kúnnen worden. We hebben hierbij aandacht voor verschillen in wensen,
behoeften en vaardigheden.

Meer inzicht in eigen (medische) informatie
We zijn volop bezig met de ontwikkeling van een patiëntenportaal (ziekenhuis) en een cliëntenportaal (Ananz). Dit is de plek waar patiënten en cliënten online hun eigen
(medische) informatie kunnen inzien en beheren. Die informatie helpt om zelf meer regie te nemen, vragen te stellen, meer overzicht te hebben, zorg zelf beter te regelen.
Dit is een belangrijk onderdeel van Anna NEXT, de naam voor alle projecten waarmee we werken aan het veilig en toegankelijk digitaal delen van relevante informatie
tussen patiënten/cliënten, verwijzers en zorgverleners.

Informatie beter online deelbaar maken in netwerk rondom patiënt/cliënt
We werken goed samen in een zorgnetwerk rond de patiënt of cliënt met veel verschillende zorgpartners. Dan is het belangrijk dat je onderling goed informatie kunt
delen en uitwisselen. In de praktijk is dat niet altijd gemakkelijk omdat iedereen gebruik maakt van andere systemen en andere manieren van informatie vastleggen.
We werken er aan om informatie eenduidig vast te gaan leggen volgens een landelijke standaard, zodat die gemakkelijk uit te wisselen is. Te beginnen met de
Basisgegevensset Zorg, eigenlijk een ‘patient summary’ van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze bijna altijd van belang zijn voor
continuïteit van zorg.

Samen beslissen is de norm
‘Samen beslissen’ betekent dat de patiënt of cliënt in goede dialoog met de behandelaar, verpleegkundige en/of verzorgenden goed geïnformeerd beslist welke zorg
het beste past. Als zorggroep gaan we hier meer aandacht aan besteden. Bijvoorbeeld door de inzet en uitbreiding van onze AnnaZorgt app. Deze app geeft mensen
over verschillende aandoeningen en behandelingen gedoseerd en op goed afgestemde momenten heel toegankelijke voorlichting. Ons uitgangspunt: hoe beter
mensen betrokken zijn bij de gemaakte keuzes, hoe beter ze een behandeling opvolgen en hoe tevredener ze zijn.
Samen beslissen draait in de kern steeds om 3 vragen:
• Wat zijn mijn mogelijkheden?
• Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
• Wat betekent dat in mijn situatie?

Ons verder onderscheiden met technologische mogelijkheden/e-health
De technologische mogelijkheden rond behandeling, gezondheid en herstel groeien razendsnel. We gebruiken zelfmeetapps voor bijvoorbeeld COPD om mensen
op afstand te kunnen volgen en in onze ouderenzorg zetten we bijvoorbeeld technologie in om mensen die kunnen gaan dwalen toch veel bewegingsvrijheid te geven.
We gaan deze technologische mogelijkheden/e-health verder ontwikkelen en nog meer benutten. We willen daar onderscheidend in zijn.

Lees verder
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Betere
gezondheid

Patiënt
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Betere
zorg

Kostenreductie

Verbeteren en veranderen met patiëntwaarde als belangrijke factor (Value Based Health Care)
We hebben de afgelopen tijd ervaring opgedaan met Value Based Health Care (VBHC), ook wel ‘waardegedreven zorg’ genoemd. Bij deze methode om continu de zorg
te verbeteren is ‘patiëntwaarde’ een belangrijke factor. We nemen het zorgproces hierbij kritisch onder de loep en meten uitkomsten die voor patiënten van belang zijn.
Wat er wordt gemeten is samen met patiënten en specialisten bepaald. De uitkomsten worden met specialisten en andere medewerkers besproken om te kijken wat er
beter kan. Doel is om de zorg zo efficiënt mogelijk te maken met zo hoog mogelijke patiëntwaarde, om de zorg voor de inwoners van deze regio goed en de kosten
beheersbaar te houden.
Value Based Health Care wordt de komende jaren een methodiek die we inzetten bij het voortdurend verbeteren van alles wat we doen.

Alles wat we doen, doen we in samenspraak met cliënt/patiënt en familie
Beleid maken we in samenspraak met cliënten/patiënten en familie. De cliëntenraden zijn belangrijke overlegpartners, maar ook via panels, focusgroepen en vragenlijsten
betrekken we de mening van patiënten/cliënten bij alles wat we doen. Bij kleinschaligere veranderingen en plannen betrekken we de betreffende patiënten of cliënten en
familie waar mogelijk individueel.

Intensief betrekken mantelzorgers
Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen die zorg nodig hebben als praktisch begeleider, meedenker en mentale steun bij ziekte en herstel en bij het ondersteunen
in de zorg. Die rol is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. In het ziekenhuis werken we aan een gericht mantelzorgbeleid waarbij we leren van de ervaringen
van Ananz met mantelzorg.

Lees verder
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Werkgeluk als basis om medewerkers te laten groeien, te werven en te behouden
Onze medewerkers maken het verschil bij de persoonlijke en kwalitatief goede zorg die wij geven. We zetten ons dagelijks hard in voor persoonlijke en gastvrije zorg.
Daarbij horen medewerkers die zich fijn voelen en plezier beleven aan hun werk en oprecht betrokken zijn. Tevreden medewerkers zorgen voor een gezondere organisatie
en (nog) grotere tevredenheid van patiënten en cliënten. Daar geloven wij in.
Als St. Anna Zorggroep zetten we de komende jaren ‘werkgeluk’ in als basis om onze medewerkers te laten groeien, te behouden en nieuwe medewerkers te werven.
De arbeidsmarkt is nu al heel krap en zal de komende jaren nog krapper worden. Werkgeluk raakt aan vrijwel alle onderwerpen die voor medewerkers én onze patiënten
en cliënten belangrijk zijn.

Voortrekkersrol binnen zorgsector, deelname aan 3-jarig onderzoek naar werkgeluk
We willen binnen de zorgsector een voortrekkersrol spelen als het om werkgeluk gaat. Zo doen wij als zorggroep als een van de eerste organisaties mee aan een uniek,
landelijk onderzoek naar werkgeluk van de Erasmus Universiteit. Wat verstaan medewerkers zelf onder werkgeluk? Wat kan er gedaan worden om dat te vergroten?
En neemt het werkgeluk inderdaad toe met bepaalde acties/interventies die we doen? Uit de eerste metingen zijn vijf factoren naar voren gekomen die binnen onze
zorggroep werkgeluk voor een groot deel bepalen.
Op deze factoren zullen de teams zich de komende jaren vooral op gaan richten:
• Balans werk-privé
• Inhoud werk
• Relatie met de leidinggevende
• Werksfeer
• Autonomie en inspraak

Lees verder
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Innovatieplatform Sparkle stimuleert ideeën- en ondernemingskracht medewerkers
Onze medewerkers zijn de oren en de ogen van de zorggroep. Zij zien kansen in hun dagelijks werk, maar lopen soms ook tegen knelpunten aan. Vanuit hun betrokkenheid bij
patiënten en cliënten hebben zij vaak goede ideeën hoe iets beter of anders kan. We besteden de komende jaren aandacht aan het stimuleren van kleine en grote innovaties
door medewerkers uit alle lagen van de organisatie.
We geloven dat het stimuleren van innovatiekracht onder medewerkers en ruimte geven aan ideeën (autonomie), werkgeluk kan bevorderen. Daarvoor is het innovatieplatform
Sparkle gelanceerd voor en door medewerkers. Dit platform krijgt steeds meer vorm. We stimuleren mensen om te experimenteren. Om te durven doen. In kleine stapjes en met
continue aandacht voor wensen van cliënt, patiënt of collega’s.
Via Sparkle kunnen medewerkers hun ideeën delen, anderen inspireren en praktische en financiële ondersteuning krijgen om met hun ideeën aan de slag te gaan.

Scrum: methode om sneller en beter in te kunnen spelen op veranderingen en kansen
We gebruiken voor (innovatieve) projecten de ‘scrummethode’. Deze methode helpt om sneller, betere resultaten te halen en goed in te kunnen spelen op veranderingen
en kansen. In ieder scrumteam benutten we de hele diverse kennis en kwaliteiten van de mensen door de hele organisatie heen.
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Samenvattend
Voorwoord (blz.2)

Speerpunt: Sport en Bewegen (blz. 13 t/m 14)

• Herkenbare kracht van onze bijzondere zorggroep
• Keuze voor persoonlijke aandacht en slim samenwerken
• Samen met een sterk netwerk aan (zorg)partners plannen realiseren

• Samen bouwen aan de beste sport- en beweegzorg in Zuid-Nederland
• Opzet Kennis- en onderzoekscentrum Sport en Bewegen: kan het beter? Dan moet het beter!
• Steeds meer zorg op basis van de bewezen beste uitkomsten voor de patiënt
• Gespecialiseerde interdisciplinaire teams rondom de top 5 aandoeningen
• Orthopedisch Centrum Anna: steeds een stap voor op het gebied van beweegzorg
• Netwerk verbreden voor excellente ketenzorg rond sport- en beweegzorg
•	Ontwikkeling ‘Sport Performance Centre’ voor (top)sporters met PSV, Philips
en andere partners in de Brainportregio

Over de St. Anna Zorggroep (blz. 4 t/m 6)
• St. Anna Ziekenhuis
• Ananz
• TopSupport
•	Extra waarde één zorggroep: slimme combinaties en soepele doorstroom voor
cliënten en patiënten
• Ruim 2000 medewerkers, 100 specialisten en vele vrijwilligers
• Banden met zorgpartners die we koesteren
• Financieel gezond
• Horizontaal toezicht: vertrouwen en transparantie rond zorguitgaven

Speerpunt: Planbare zorg / electief snijdend (blz. 15 t/m 16)
• Maximaal aansluiten bij verwachtingen en wensen
• Kortere doorlooptijden, kortste toegangstijden regio
•	Patiëntvriendelijke en gestroomlijnde behandelpaden (‘zorgstraten’)
voor steeds meer aandoeningen
• Samen beslissen bij iedere behandeling

Onze kernwaarden die door alles heen spelen, bij alles wat we doen (blz. 7)
• Professioneel en Persoonlijk
• Vindingrijk en Verbindend

Onze kernfuncties
Maximale inzet op vier kernfuncties als onmisbare basis voor ons zorgaanbod (blz. 8)
•	Geboortezorg: meer bevallingen, meer gynaecologen, nauwe samenwerking
verloskundigen
• Spoedeisende Hulp (SEH) 24/7 goed bemand
• Ook op SEH extra aandacht voor ouderen
• Onderzoek naar speciale aanpak kleine acute (sport)letsel
• Volwaardige Intensive Care (IC) dankzij nauwe samenwerking in de regio
• Hospicezorg

Onze speerpunten
Speerpunt: Zorg voor ouderen (blz. 10 t/m 12)
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg voor ouderen zit in ons DNA
Vindingrijk en verbindend zorg afstemmen rondom ouderen
Verdere ontwikkeling ketenzorg ouderen
Nog breder onze geriatrische expertise delen
Eén loket voor alle zorgvragen van ouderen
Herontwikkeling woonzorglocaties die passen bij onze belevingsgerichte zorg
Blijven verbeteren en uitbreiden geriatrische revalidatiezorg
Samen met Philips VitalHealth werken aan innovatieve zorg

Speerpunt: Chronische zorg (blz. 17 t/m 18)
•
•
•
•

Groeiende vraag, soms anders organiseren
Actief aan de slag met landelijk programma ‘de juiste zorg op de juiste plek’
Optimaal benutten goede banden medisch-specialisten en huisartsen (THEMA)
Dankzij e-health meer thuis behandelen, minder vaak naar het ziekenhuis

Onze werkwijze
Bijzonder betrokken: patiënten, cliënten en medewerkers (blz. 19 t/m 22)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actievere rol, steeds meer partner van zorgprofessionals
Meer inzicht in eigen (medische) informatie
Informatie beter online deelbaar maken in netwerk rond patiënt/cliënt
Samen beslissen is de norm
Ons verder onderscheiden met technologische mogelijkheden/e-health
Verbeteren en veranderen met patiëntwaarde als belangrijke factor (Value Based Health Care)
Alles wat we doen, doen we in samenspraak met cliënt/patiënt en familie
Intensief betrekken mantelzorgers
Werkgeluk als basis om medewerkers te laten groeien, te werven en te behouden
Voortrekkersrol binnen zorgsector, deelname aan 3-jarig onderzoek naar werkgeluk
Innovatieplatform Sparkle stimuleert ideeën- en ondernemerskracht medewerkers
Scrum: methode om sneller en beter in te kunnen spelen op veranderingen en kansen

Contact (blz. 24)
• Contactgegevens St. Anna Zorggroep

23 / 24

St. Anna Zorggroep april 2019.

”We staan klaar voor mensen
op momenten die ertoe doen.”

t. 040 - 286 40 40
communicatie@st-anna.nl
www.st-anna.nl
www.ananz.nl
www.topsupport.nl

| bijzonder betrokken |
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