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1. 
Inleiding
Het zorglandschap blijft enorm in beweging. Om in Nederland de totale uitgaven aan zorg in toom te 

houden, is de focus op zinnige en doelmatige zorg groot. De zorg verschuift steeds meer van het ziekenhuis 

naar huis en de ligduur in ziekenhuizen blijft afnemen. In 2015 zagen we zelfs even een dalende zorgvraag. 

Mogelijke oorzaken: uitstel van zorg door het hogere eigen risico, substitutie van tweedelijns- naar 

eerstelijns zorg, hoofdlijnenakkoorden met ziekenhuizen over een maximale stijging van de totale kosten en 

productieplafonds in contracten tussen verzekeraars en ziekenhuizen. 

Tegelijkertijd zien we dat de vergrijzing meer multi-morbiditeit met zich meebrengt met een stijgende vraag 

naar complexe zorg als gevolg. De roep om transparantie, kwaliteit, patiëntveiligheid, privacy en het effectief 

inzetten van zorggelden neemt toe. Media besteden in toenemende mate aandacht aan deze onderwerpen. 

Zo was in 2016 ook de kwaliteit van de verpleeghuiszorg regelmatig in het nieuws. Inmiddels worden 

geplande bezuinigingen op verpleeghuizen geschrapt en komt er meer geld beschikbaar in de Wet langdurige 

zorg voor ouderen en mensen met een handicap.   
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Meerwaarde zorggroep

Gezien bovenstaande dynamiek, willen we als St. Anna 

Zorggroep de meerwaarde van de eigen unieke combinatie 

van ziekenhuis, ouderenzorg en sportmedisch centrum 

nog beter inzetten voor onze patiënten en cliënten. Zo 

maken we verbindingen tussen Sport & Bewegen, Ananz 

en geriatrie, richten we ons op preventie met beweeg- en 

leefstijl programma’s, stellen we onze geriatrische expertise 

ook beschikbaar aan de huisarts en bieden we bijvoorbeeld 

oudere patiënten die een heupoperatie hebben ondergaan na 

een ziekenhuisopname een herstel- en revalidatieprogramma 

aan. 

Bijzonder betrokken

De manier waarop onze zorggroep haar dienstverlening 

vormgeeft blijft daarin onverminderd belangrijk; zorg vanuit 

een bijzondere betrokkenheid in een ‘Aangenaam Anna’. Die 

bijzondere betrokkenheid uit zich bijvoorbeeld in één-op-één 

contact met de eigen specialist, in vriendelijke en meelevende 

medewerkers en in de goede relatie met de eerste lijn. 

Huisartsen geven aan dat de korte lijnen met de specialist, die 

ze veelal persoonlijk kennen, hen helpt bij de zorgverlening 

in hun eigen praktijk. Patiënten voelen zich bij Anna op hun 

gemak, hetgeen een positief effect heeft op de kwaliteit van 

de behandelrelatie en het genezingsproces.

Value Based Healthcare

De St. Anna Zorggroep wil er zijn voor alle inwoners uit de 

regio, op de momenten die ertoe doen. Het leveren van 

kwalitatief hoogstaande, veilige en patiëntgerichte zorg 

staat daarbij voorop. Value Based Health Care is ons leidend 

principe. Dat betekent dat we steeds zoeken naar een 

optimum tussen het verlenen van zorg die tegemoet komt 

aan de wensen en behoeften van patiënten en inwoners 

van onze regio, en de bijbehorende kosten. We organiseren 

daarom een onvoorwaardelijke en continue verbetercultuur, 

waarin professionals zich kunnen blijven ontwikkelen en die 

mogelijkheden biedt voor ondernemerschap binnen de gehele 

zorgketen.

Gezond financieel fundament

Al jarenlang boeken wij als zorggroep goede financiële 

resultaten; zowel op het gebied van ziekenhuiszorg als in 

de ouderenzorg en de sportzorg. In de BDO benchmark 

Ziekenhuizen 2016 behaalden we zelfs met een 10 als 

rapportcijfer de 6e plaats. We willen ook in de toekomst een 

financieel gezonde organisatie blijven door actief in te spelen 

op ontwikkelingen in het zorglandschap, flexibel te zijn, 

verbindingen te leggen die waarde toevoegen voor patiënten 

en cliënten en door patiëntvriendelijke en doelmatige zorg te 

leveren.

Fusie

De kracht van de St. Anna Zorggroep zit in goede en 

brede medisch specialistische basiszorg. Om deze brede 

basiszorg toegankelijk en betaalbaar te houden is de St. 

Anna Zorggroep voornemens te fuseren met het Catharina 

Ziekenhuis in Eindhoven. Beide organisaties zijn van 

mening dat zij samen beter dan alleen in staat zijn om de 

toegankelijkheid van de basis- en topklinische (complexe) 

patiëntenzorg voor inwoners van het verzorgingsgebied te 

borgen. Met het oog op de voorgenomen fusie en het voor de 

nieuwe fusieorganisatie opgestelde Ondernemingsplan, vormt 

dit meerjarenbeleidsplan slechts een korte update van het 

voorgaande MBP 2013-2015. 
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De kracht van de 
St. Anna Zorggroep 
zit in goede en 
brede medisch 
specialistische 
basiszorg. 
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Het zorglandschap verandert. De ontwikkelingen stellen ons voor nieuwe uitdagingen 

waarop we ons moeten voorbereiden. We zien grofweg vier hoofdtrends: 

1. Ontwikkelingen in patiëntbehoeften en -vraag.

2. Toenemende invloed van zorgverzekeraars. 

3. Concurrentie en marktwerking. 

4. Technologische ontwikkelingen en mogelijkheden.

2.
Ontwikkelingen in
de gezondheidszorg
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2.1
Ontwikkeling in
Patiëntbehoeften en -vraag

2.
Ontwikkelingen in
de gezondheidszorg

2.1.1 Patiënten worden ouder en de 

zorg complexer 

De aard van de zorgvraag 

waar ziekenhuizen mee worden 

geconfronteerd verandert en wordt 

complexer. Dit komt door:

• Een ouder wordende bevolking.

Het aandeel 65-plussers neemt in de 

regio Zuidoost Brabant toe van de 

huidige 19% tot een verwachte 27% van 

de totale bevolking in 2040. Geldrop-

Mierlo kent een ‘grijze’ druk hoger dan 

het landelijke gemiddelde. Tevens ligt 

de verwachte toename daar boven het 

landelijke gemiddelde. Bron: Zorgatlas; 

CBS.

• Stijgend aantal chronisch zieken. 

Het percentage chronisch zieke 

inwoners is in Zuidoost Brabant gelijk 

aan het landelijk gemiddelde. Dit 

aantal zal verder toenemen gegeven 

de vergrijzing, de toegenomen 

aandacht in de maatschappij voor 

chronische ziekten, de programma’s 

om deze in een vroegtijdig stadium 

op te sporen en de toegenomen 

mogelijkheden voor behandeling van 

mensen met een chronische ziekte. 

Bron: GGD Brabant-Zuidoost. Regionaal 

rapport ‘Op weg naar een gezond 

Zuidoost- Brabant’. 2011

• Een toenemende multimorbiditeit. 

Er zullen meer (chronische) 

aandoeningen per patiënt zijn, onder 

andere door vergrijzing, het feit dat 

mensen steeds ouder worden en langer 

leven met een (chronische) ziekte. Bron: 

Nationaal Kompas; Zorgatlas. 

• Balans laag- en hoogcomplexe 

patiënten verandert. 

Door substitutie vindt een groter deel 

van de laagcomplexe behandelingen 

elders plaats. Patiënten zijn dus ‘zieker’ 

als ze naar het ziekenhuis worden 

doorverwezen. 

1) Bron: Zorgatlas; CBS. 

2) Bron: GGD Brabant-Zuidoost. Regionaal rapport 

‘Op weg naar een gezond Zuidoost- Brabant’. 2011

3)  Nationaal Kompas; Zorgatlas. 

2.1.2 Patiënten stellen zich steeds 

meer op als kritische zorg-

consument 

De eisen die patiënten aan zorg stellen 

veranderen: 

• Maatwerk. 

Patiënten hechten belang aan zorg die 

is afgestemd op de eigen behoeften.

• Vloeiend zorgpad. 

Patiënten verwachten een vloeiend 

proces gedurende hun gehele 

behandeltraject.

• Kwaliteit en toenemende 

transparantie. Patiënten stellen meer 

eisen aan (ervaren) kwaliteit van 

zorg en service-gerichtheid. Zij willen 

hier ook inzicht in (transparantie). 

Daarnaast verwachten patiënten dat 

hun behandeling wordt uitgevoerd 

gebruikmakend van de nieuwste 

medische technieken. 

• Zelfregie.

patiënten verwachten meer regie te 

krijgen in het zorgproces en een stem 

in de keuzes die tijdens hun zorgproces 

(moeten) worden gemaakt.

• Geïnformeerde keuze. 

Patiënten laten zich bij de keuze 

voor een zorgaanbieder, medisch 

specialist en/of behandeling vaker 

leiden door websites, social media en 

zorgverzekeraars. 

• Reisbereidheid. 

Patiënten zijn in toenemende mate 

bereid verder te reizen voor betere 

zorg. 

2.1.3 Kritische publieke opinie ten 

aanzien van zorg

Ook de maatschappij, de burger, heeft 

in toenemende mate een mening over 

de zorg. De roep om transparantie, 

kwaliteit, patiëntveiligheid, privacy en 

het effectief inzetten van zorggelden 

neemt toe. 
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2.2.1 Selectievere zorginkoop 

Zorgverzekeraars vertegenwoordigen 

hun verzekerden -de patiënten- in 

de afspraken die gemaakt worden 

tussen verzekeraar en ziekenhuis. 

Zorgverzekeraars sturen op kosten en 

kwaliteit. Zij zullen in hun inkoopbeleid, 

naast op kosten, naar verwachting 

nog sterker gaan sturen op inhoud en 

kwaliteit. Transparantie over kwaliteit 

wordt hierdoor steeds belangrijker.

2.2.2 Substitutie 

De zorgverzekeraar zet vanuit de 

gedachte van zowel kosten¬besparing 

als het leveren van zorg op de juiste plek 

in de keten, steeds meer in op substitutie 

van zorg naar de eerste en nulde lijn. 

Daardoor wordt het voor de patiënt 

belangrijker dat zorgaanbieders goed 

samenwerken. In de regio Eindhoven 

worden hierin reeds verschillende 

stappen gezet, onder andere door 

vervolg te geven aan het eerder 

ingezette ‘Slimmer met Zorg’.

2.3 
Concurrentie en marktwerking

2.3.1 Portfoliokeuzes 

Steeds meer ziekenhuizen en 

Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) 

kiezen voor een duidelijk profi el in 

de markt om zodoende specifi eke 

patiëntengroepen naar zich toe te 

trekken en te binden.  

2.3.2 Toenemende concurrentie

De bovengenoemde portfoliokeuzes 

worden verder versterkt door een 

hoge concentratie van topklinische en 

algemene ziekenhuizen én er is het 

afgelopen decennium een toename 

van het aantal ZBC’s in de regio 

waargenomen. 

2.3.3 Steeds striktere 

kwaliteitscriteria en volumenormen

Kwaliteitscriteria en volumenormen 

worden steeds verder 

aangescherpt, primair vanuit de 

wetenschappelijke verenigingen, 

gevolgd door de zorgverzekeraars en 

patiëntenverenigingen. Dit vraagt in 

toenemende mate om infrastructurele 

en/of technologische investeringen. 

Tevens geldt dat waar de volumenormen 

worden verhoogd, een versnelde verdere 

concentratie van laag-volume/ hoog-

complexe zorg plaatsvindt.

Patiënten verwachten ook dat de 

interactie met de medisch specialist en 

het ziekenhuis op hedendaagse wijze 

plaatsvindt. Niet alles hoeft per se face-

to-face en het delen van digitale data 

wordt steeds vanzelfsprekender geacht. 

Patiënten kunnen door technologische 

ontwikkelingen steeds meer samen 

met de arts/medisch specialist werken 

aan hun behandeling, gezondheid en 

herstel. Denk aan allerlei zelfmeet-

applicaties. De zelfverzamelde data 

kunnen vervolgens via digitale devices 

gebruikt worden in diagnostiek en 

behandeling. Een recent voorbeeld 

hiervan is de samenwerking tussen de St. 

Anna Zorggroep, Zuidzorg en Focuscura 

waarbij COPD-patiënten middels een 

thuismeet-app op afstand gemonitord 

worden. 

2.2 
Toenemende invloed zorgverzekeraars

2.4 

Technologische ontwikkelingen en mogelijkheden.
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Patiënten kunnen door 
technologische ontwikkelingen 
steeds meer samen met de arts/
medisch specialist werken aan 
hun behandeling, gezondheid en 
herstel.
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3.
Onze omgeving
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3.
Onze omgeving

Provincie Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant wonen 

bijna twee en een half miljoen mensen 

die binnen de provincie gebruik kunnen 

maken van een tiental ziekenhuizen 

en de keuze hebben uit zo’n tachtig 

verzorgings- en/of verpleeghuizen.

Als de provincie Noord-Brabant met de 

rest van Nederland wordt vergeleken, 

valt op dat het aandeel 65-plussers 

groter is dan gemiddeld. Het aantal 

personen dat lijdt aan ouderdomsziekten 

neemt tot 2025 (afhankelijk van 

het ziektebeeld) sterker toe dan het 

landelijke gemiddelde. Wanneer naar 

leefstijlfactoren gekeken wordt, blijkt dat 

Noord- Brabant significant hoger scoort 

dan het landelijk gemiddelde op het 

gebied van overmatig alcoholgebruik 

en zwaar rookgedrag. De frequentie van 

huisartsbezoeken en het gemiddelde 

gebruik van voorgeschreven medicijnen 

ligt significant hoger. Tevens ligt het 

aantal ziekenhuisopnamen hoger. Door 

deze ontwikkelingen zullen tot 2025 de 

zorgvraag en het zorgaanbod in de regio 

sterker uit balans zijn dan het landelijke 

gemiddelde.

Regio ‘Groot-Eindhoven’

De St. Anna Zorggroep opereert in 

de regio ‘Groot-Eindhoven’ waarin 

tevens twee grotere ziekenhuizen met 

topklinische functies in Eindhoven en 

Veldhoven gelegen zijn, een algemeen 

ziekenhuis in Helmond en vele 

aanbieders van verpleging en verzorging.

De regio Eindhoven is toonaangevend 

op het gebied van technologische 

innovaties. De Technische Universiteit 

Eindhoven (TU/e) en Philips zijn zeer 

actief op het gebied healthcare. 

Eindhoven kent ook het Brainport Healthy 

Living Lab en de coalitie Slimmer Leven 

2020. Bijdragen aan en het belang 

van dergelijke netwerken zal in de 

toekomst enkel toenemen. De St. Anna 

Zorggroep kent uitgebreide netwerken en 

verbindingen met paramedici, gemeenten 

en het bedrijfsleven. De zorggroep wil 

dicht op nieuwe ontwikkelingen zitten en 

investeert bewust in een rol in slimme 

netwerken en mogelijkheden tot co-

creatie.

St. Anna TopSupport heeft zich daarnaast 

in 2016 opnieuw vijf jaar verbonden aan 

PSV als medisch partner. Onderdeel van 

deze samenwerking is ook het werken 

aan gezamenlijke maatschappelijke 

projecten gericht op preventie en een 

gezonde leefstijl.

Geldrop-Mierlo en omgeving

Als St. Anna Zorggroep hebben we 

goede contacten met de gemeente 

Geldrop-Mierlo. Regelmatig wordt op 

project-basis samengewerkt; bijvoorbeeld 

in diverse beweegprogramma’s, tijdens 

open dagen en in 2016 in het project 

Gezond Zwanger Worden. 

Vanwege de hechte relatie met de 

huisartsen in het werkgebied ontstaan 

ook continu nieuwe  initiatieven. Denk 

bijvoorbeeld aan de ketensamenwerking 

op het gebied van hartfalen, aan  

nieuwe bloedafname- en service 

posten bij huisartsen en verpleeghuizen 

in Eindhoven en aan het project 

GezondDorp in Leende.  

STA17025 Beleidsplan v2.indd   11 31-05-17   13:24



Binnen de St. Anna Zorggroep leveren en organiseren wij zorg op het gebied 

van preventie, cure, care en nazorg.

De activiteiten op het gebied van preventie van de St. Anna Zorggroep 

worden momenteel vooral georganiseerd vanuit TopSupport (centrum voor 

gezondheid, sport en bewegen). Bij TopSupport kun je terecht voor (sport)

medische adviezen, onderzoeken en inspanningstesten, fysiotherapeutische 

herstelprogramma’s, bewegingsprogramma’s op maat en personal training. 

TopSupport biedt diensten aan sporters en sportverenigingen op alle niveaus 

van recreatief tot topsport. Ook is Topsupport er voor mensen die gewoon 

(weer) lekker willen bewegen en een gezonde(re) levensstijl willen realiseren. 

Daarbij maken we gebruik van onze ruime kennis van en ervaring met de 

topsport, zoals PSV voetbal, de PSV zwemploeg, het Nederlands heren hockey 

elftal en het Nederlands Daviscup heren tennisteam.

4. 
Ons Profiel
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De cure activiteiten (tweedelijns 

ziekenhuiszorg) van de St. Anna 

Zorggroep zijn geconcentreerd in 

het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop 

en op de locatie Eindhoven. Wij 

hebben op dit gebied een uitstekende 

reputatie bij patiënten, zorgpartners en 

zorgverzekeraars. Het ziekenhuis biedt 

medisch specialistische basiszorg in 

de volle breedte, waarbij wij dit voor 

bepaalde specifieke aandoeningen doen 

in samenwerking met onze regionale 

partners. Voor wat betreft de derdelijns 

ziekenhuiszorg hebben wij een goede 

samenwerking met verschillende 

topklinische ziekenhuizen in de regio en 

universitaire medische centra.

De care en nazorg (verpleging en 

woonzorgcentra) vinden plaats onder de 

merknaam Ananz op vier verschillende 

locaties in Geldrop en Heeze. Ananz 

biedt kwetsbare ouderen een gevarieerd 

aanbod van hoogcomplexe geriatrische 

zorg. Deze zorg wordt kleinschalig 

georganiseerd door professionele, 

betrokken en enthousiaste medewerkers 

in samenwerking met vrijwilligers en 

mantelzorgers. We spelen in op de 

individuele behoefte van iedere cliënt, 

met behoud van zelfstandigheid en eigen 

regie. Ananz beschikt onder andere 

over een geriatrisch expertisecentrum 

(GEC) om huisartsen en specialisten te 

ondersteunen. 

De St. Anna Zorggroep voelt zich 

verantwoordelijk voor de gezondheid van 

de inwoners in de regio. Daarom hechten 

wij, naast een uitstekende samenwerking 

met partners in de tweede en derde 

lijn, belang aan goede relaties met de 

eerste lijn en nulde lijn. Van huisartsen en 

verloskundigen tot thuiszorginstellingen 

en wijkverpleegkundigen.

4. 
Ons Profiel
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De St. Anna 
Zorggroep voelt zich 
verantwoordelijk voor 
de gezondheid van de 
inwoners in de regio.
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5. 
Onze ambitie
Onderstaand wordt de ambitie van de St. Anna Zorggroep omschreven: haar 

missie, profiel en identiteit. Hierna volgt een omschrijving van het fundament 

van de organisatie: de kernwaarden.

De St. Anna Zorggroep heeft een toonaangevende positie in de samenleving 

van Geldrop- Eindhoven als aanbieder van preventie, ziekenhuiszorg, 

ouderenzorg, nazorg en medische sportgezondheidszorg. Daarbij spelen we in 

op de veranderende zorgpopulatie en zorgvraag, de concurrentie in de regio, 

de toenemende kwaliteits- en volumenormen en de afnemende financiële en 

personele middelen.
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5. 
Onze ambitie

Onze missie

De St. Anna Zorggroep is er voor alle 

inwoners uit de regio op de momenten 

die er toe doen. Samen met onze (zorg)

partners bevorderen wij de gezondheid 

en kwaliteit van leven.

Op persoonlijke wijze leveren en 

organiseren wij zorg op het gebied van 

preventie, cure, care en nazorg. De reële 

behoefte van onze patiënten en cliënten 

stellen wij centraal.

Wij willen een betrokken en actieve 

zorggroep zijn die midden in de 

samenleving staat en een compleet 

aanbod van uitstekende zorg biedt. De 

gezondheid, de kwaliteit van leven en 

de zelfredzaamheid van de inwoners in 

de regio Geldrop-Eindhoven staan hierbij 

centraal. Dat wil zeggen dat naast op 

de behoefte afgestemde zorg, preventie 

en nazorg ook onderdeel zijn van ons 

zorgaanbod. Wij leveren onze zorg 

zelfstandig daar waar dat kan en als 

partner in het zorgnetwerk  daar waar 

nodig.

Voor onze medisch specialisten 

en medewerkers willen wij een 

aantrekkelijke werkgever zijn, waar het 

plezierig werken is en waar mensen op 

ieder niveau uitgedaagd worden om 

zelfstandig en met elkaar professioneel 

en oplossingsgericht te handelen.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn Professioneel en 

Persoonlijk, Vindingrijk en Verbindend. 

Deze kernwaarden zijn het fundament 

van onze organisatie en zijn bindend en 

sturend tegelijk. Ze geven aan waar we 

als St. Anna Zorggroep in geloven en 

waar we voor staan. Onze kernwaarden 

hebben niet alleen betrekking op onze 

eigen handelwijze maar drukken ook 

de verantwoordelijkheden uit naar 

onze stakeholders (maatschappij, 

medewerkers, patiënten, cliënten, eerste 

lijn en samenwerkingspartners).

Professioneel en Persoonlijk

De St. Anna Zorggroep is betrokken bij 

de gezondheid en kwaliteit van leven 

van de inwoners van de regio Geldrop-

Eindhoven. Ons zorgaanbod is kwalitatief 

hoogwaardig en wij zijn financieel 

gezond. Onze medisch specialisten en 

medewerkers handelen professioneel en 

oplossingsgericht. Vanuit onze bijzondere 

betrokkenheid bieden we een passend 

zorgaanbod dat op persoonlijke wijze, 

nabij en goedschalig georganiseerd 

is. De St. Anna Zorggroep gaat voor 

langdurige relaties en investeert 

nadrukkelijk in een aangename beleving 

(Aangenaam Anna). Onze processen 

zijn efficiënt en klantgericht, waarbij 

zelfredzaamheid van patiënten en 

cliënten tot zijn recht komt.

Vindingrijk en Verbindend

De St. Anna Zorggroep stelt de mens 

en zijn behoefte in iedere levensfase 

centraal en is hierbij vernieuwend en 

origineel. Onze betrokkenheid tonen 

we door samen met onze patiënten, 

cliënten en zorgpartners naar werkende 

oplossingen te zoeken, óók als deze 

niet direct voor de hand liggen. We zijn 

geworteld in de regio en vormen een 

verbindende schakel in de zorg. Wij zijn 

niet alleen bijzonder verbonden met 

onze patiënten, cliënten en zorgpartners, 

maar ook met elkaar. Wij zijn een 

aantrekkelijke werkgever, waar het 

plezierig en uitdagend werken is en waar 

eigen initiatieven worden gestimuleerd.
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Sport en Bewegen wordt 
één van de zorgmerken van 
de nieuwe fusieorganisatie 
Anna-Catharina.
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6. 
Ons aanbod
De St. Anna Zorggroep is er voor alle inwoners uit de regio (van jong tot oud) op de momenten die er toe 

doen: bij het gezond starten (geboorte), gezond blijven (preventie), gezond worden (behandeling), het leren 

omgaan met gezondheidsproblemen en het optimaliseren van de kwaliteit van leven (chronische, oncologische 

en geriatrische zorg) en een waardig levenseinde (palliatieve zorg). Dit doen wij in samenspel met andere 

publieke en/of private (zorg)partners.
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Voor ons brede aanbod van basiszorg bepalen onze programmalijnen de invulling 

van ons zorgaanbod en de keuzes voor onze samenwerkingspartners. 

Speerpunten

Daarnaast kennen we een viertal speerpunten waarin we willen excelleren met 

onze zorgpaden en onze samenwerking in de keten.

Programmalijnen passend bij behoefte  Zorgaanbod op hoofdlijnen

Gezond starten     Moeder en kind 

Gezond blijven en bewegen   Preventieve geneeskunde 

     Sport en bewegen 

Gezond worden     Kortdurende zorg (acuut en electief) 

Omgaan met gezondheidsproblemen Vasculaire zorg 

     Oncologische zorg 

     Overige chronische zorg (diabetes, COPD) 

Kwaliteit van leven optimaliseren   Geriatrie 

     Revalidatie 

Waardig levenseinde    Palliatieve zorg 

     Hospice 

1. Sport en Bewegen     ziekenhuis en TopSupport

2. Slimme Zorgpaden voor planbare operatieve zorg   ziekenhuis

3. Chronische Zorg     ziekenhuis

4. Anna voor ouderen                                                                      zorggroepbreed
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1. 
Sport en 
Bewegen

Wij merken dat er behoefte is aan een 

integraal aanbod van fysiotherapeutische 

zorg, die zowel klinische als poliklinische 

zorg omvat en zowel sportzorg als 

chronische beweegzorg. Voor wat 

betreft Bewegen richten we ons op 

gewrichtsvervanging voor heupen, 

knieën, schouders en enkels en 

algemene orthopedie. Voor patiënten 

met een acuut beweegletsel willen we 

een snelle(re) oplossing bieden door 

middel van spoedzorg voor beweeg- en 

sportletsels binnen de Spoedeisende 

Hulp in Geldrop. Voor Sport gaat het 

om de behandeling van klachten rond 

de meniscus, kruisbanden, schouder en 

voet/enkel alsook om de sportmedische 

begeleiding rond spieren en pezen. 

Als medisch sportgezondheidscentrum 

richten we ons uiteraard ook op preventie 

door middel van een gezonde leefstijl.

Sport en Bewegen wordt één van 

de zorgmerken van de nieuwe 

fusieorganisatie Anna-Catharina.

2. 
Slimme 
Zorgpaden 
voor planbare 
operatieve zorg 

Wij zien op het gebied van de electieve 

operatieve zorg mogelijkheden om 

onze logistiek en informatieverstrekking 

naar patiënten en cliënten zodanig te 

verbeteren dat dit leidt tot een hogere 

kwaliteit van zorg. Zorg die ook als beter 

ervaren wordt. Tevens zijn er kansen om 

het collegiale overleg met de huisartsen 

verder te verbeteren, wat ten goede komt 

aan de patiënt/cliënt. Vanuit het project 

Value Based Healthcare wordt gefocust 

op een aantal van deze zorgpaden; zo is 

het de bedoeling om in 2017 het zorgpad 

voor liesbreukbehandeling volledig te 

optimaliseren.

3. 
Chronische 
Zorg

Voor patiënten met een chronische 

aandoening is het van belang dat 

er goede afspraken bestaan tussen 

huisartsen en het ziekenhuis. Ook hier 

liggen kansen om het collegiale overleg 

met de huisartsen te optimaliseren. 

Bovendien zien wij steeds meer 

mogelijkheden op het gebied van 

zelf-monitoring, waardoor patiënten in 

toenemende mate zelf regie kunnen 

voeren in hun eigen behandeltraject. 

Wij hebben op dat gebied inmiddels 

ervaring opgedaan met een COPD-

app, telemonitoring bij hartfalen en 

online consulting op het gebied van 

dermatologie.Tenslotte zijn er kansen 

voor netwerksamenwerking en nog 

intensievere samenwerking binnen 

onze zorggroep als het gaat om 

revalidatieprogramma’s. Op het gebied 

van chronische zorg ligt de focus onder 

meer op patiënten met COPD, hartfalen 

en diabetes. 

4. 
Anna voor 
Ouderen

Voor onze zorggroep vormt de ouder 

wordende mens een belangrijke 

patiëntenpopulatie. Wij constateren 

dat ruim 18% van onze patiënten 

ouder is dan 65 jaar en een zorgvraag 

vertegenwoordigt van 42% van onze 

omzet. 

Ananz is expert op het gebied van 

ouderenzorg en heeft een duidelijke 

eigen strategische koers opgesteld voor 

de middellange termijn. Vanuit die koers 

blijft Ananz staan voor: 

1. Wonen, welzijn en zorg voor 

 psychogeriatrie en somatiek

2. Geriatrische revalidatiezorg

3. Palliatieve zorg

Daarnaast ontwikkelen we een 

toekomstvisie op somatische zorg, 

breiden we de capaciteit voor 

psychogeriatrie uit, komt er meer 

aandacht voor dagbesteding en wordt 

de samenwerking binnen de St. Anna 

Zorggroep verder geoptimaliseerd. In 

samenwerking met het ziekenhuis zal 

het geriatrisch expertisecentrum een 

steeds belangrijker rol gaan spelen; met 

inzet van expertise in de thuissituatie 

en in multidisciplinaire overleggen met 

de eerste lijn. Daarnaast focussen we 

met TopSupport op het voorkomen 

(beweegprogramma’s) en behandelen 

van gewrichtsslijtage middels diverse 

technieken inclusief prothesen.
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Ondersteunende programma’s

Om de kwaliteit en doelmatigheid van 

onze zorg nog verder te optimaliseren, 

kennen we binnen de St. Anna Zorggroep 

een tweetal programma’s.

1. Aangenaam Anna: 

 aanspreekcultuur en gastvrijheid

2. Value Based Healthcare

3. Marketingprogramma’s op de 

 speerpunten

Aangenaam Anna

Of je nu een afspraak hebt in het 

ziekenhuis in Geldrop, bij TopSupport 

binnenloopt, of op bezoek gaat bij één 

van de vestigingen van Ananz; op alle 

locaties moet je het ‘Aangenaam 

Anna’ kunnen ervaren dat wij als St. 

Anna Zorggroep graag willen uitdragen. 

Want als gehele organisatie staan 

wij voor dezelfde, optimale beleving 

van gastvrijheid als het gaat om onze 

service, de aandacht die we schenken, 

de ambiance die we bieden of de 

werkprocessen die we volgen.

Om samen nog betere resultaten te 

behalen, ook als het gaat om het 

realiseren van Aangenaam Anna, is 

een omgeving waarbinnen we elkaar 

durven aanspreken - een gezonde 

aanspreekcultuur - erg belangrijk.

Value Based Healthcare

Een aantal  zorgtrajecten zal komende 

periode uitgewerkt worden volgens 

de uitgangspunten van Value Based 

Healthcare. Value Based Healthcare 

is gericht op het maximaliseren van de 

waarde van zorg voor de patiënt of cliënt 

en het reduceren van de zorgkosten. 

Omdat Value Based Healthcare 

uitgaat van de medisch conditie en de 

toegevoegde waarde voor de patiënt 

of cliënt, wordt innovatie en verbetering 

onderdeel van de dagelijkse klinische 

praktijk. 

Marketingprogramma’s op de 

speerpunten

De speerpunten vragen om een 

scherpe marktvisie waarbij we op een 

onderscheidende wijze bestaande en 

nieuwe zorgconcepten in de markt willen 

zetten. Daartoe zullen we passende en 

vernieuwende commerciële initiatieven 

ontplooien voor gerichte doelgroepen.

 

Onze strategische doelstellingen 

2016-2018

De St. Anna Zorggroep voelt zich vanuit 

haar betrokkenheid verantwoordelijk voor 

de gezondheid en kwaliteit van leven 

van de inwoners uit de regio Geldrop-

Eindhoven.

Strategische domeinen en 

doelstellingen

De St. Anna Zorggroep heeft op de 

volgende vier strategische domeinen 

doelstellingen geformuleerd voor de 

periode 2016-2018:

• Zorgaanbod en zorgpartners:

De St. Anna Zorggroep levert en 

organiseert samen met haar (zorg)

partners een compleet aanbod van 

uitstekende, veilige en op de behoefte 

afgestemde zorg voor jong tot oud. 

Binnen het totale pakket van zorg 

wordt op een viertal speerpunten extra 

ingezet als het gaat om een excellent en 

onderscheidend aanbod. 

• Klant en markt:

De St. Anna Zorggroep heeft een 

onderscheidende reputatie als ‘bijzonder 

betrokken’ bij de inwoners en partners uit 

de regio. Op de vier speerpunten wordt 

een zeer concurrerend aanbod in de 

markt gezet.

• Bedrijfsvoering en financiën:

De St. Anna Zorggroep heeft een solide 

financiële positie, een transparante 

bedrijfsvoering en efficiënte en 

klantgerichte processen.

• Organisatieontwikkeling en   

 personeel:

De St. Anna Zorggroep is een 

aantrekkelijke organisatie om in te 

werken en de besturing en inrichting van 

de organisatie is passend bij de ambitie 

en kernwaarden.

Fasering en monitoring doelstellingen

De strategische doelstellingen 2016-2018 

worden door middel van kaderbrieven, 

exploitatiebegrotingen en de daaraan 

gekoppelde jaarplannen gefaseerd 

gerealiseerd binnen de beleids- en 

begrotingscyclus en gemonitord binnen 

de Planning & Control cyclus. 
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Of je nu een afspraak hebt
in het ziekenhuis, bij
TopSupport binnenloopt of
bij een van de locaties van
Ananz bent; op alle locaties
moet je het ‘Aangenaam
Anna’ kunnen ervaren dat
wij als St. Anna Zorggroep
graag willen uitdragen.
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Meerjarenbeleidsplan (MBP) St. Anna Zorggroep 2017-2019 
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