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Voorwoord
Het is bijna niet meer voor te stellen, maar begin 2020 was de wereld om ons heen nog ‘normaal’. Er waren wel
berichten over een besmettelijk virus in China, maar niemand maakte zich daar écht zorgen over. We konden
allemaal nog gewoon naar ons werk, kwamen bij elkaar op bezoek, reisden naar het buitenland, schudden elkaar de
hand en omhelsden elkaar wanneer we wilden.
Hoe anders was dat een paar weken later. Het nieuwe coronavirus kwam naar Europa, naar Nederland en naar
Groningen en zette onze wereld op zijn kop. Het land ging in lockdown en als UMCG stonden we voor de immense
taak om de zorg voor vele coronapatiënten te verlenen. Daarvoor werd vrijwel alle andere zorg stilgelegd: alleen de
spoedzorg en meest urgente zorg gingen nog door. De impact van de coronapandemie op het leven en het werk
van onze collega’s was en is nog steeds enorm. Al meer dan een jaar wordt het uiterste gevraagd van onze
zorgmedewerkers.
Maar ook voor alle andere collega’s en voor onze studenten werd alles anders. Onderzoeksactiviteiten kwamen
tijdelijk stil te liggen en het onderwijs moest van het ene op het andere momenteel digitaal. Veel UMCG’ers werken
sinds voorjaar 2020 structureel thuis en hebben hun collega’s al meer dan een jaar niet of nauwelijks gezien.
Als Raad van Bestuur zijn we ongelofelijk trots op het werk dat in het coronajaar 2020 is verzet. Het heeft ons eens
te meer laten zien tot welke prestaties we in het UMCG met zijn allen in staat zijn en hoe exibel en creatief we
kunnen zijn. Als de nood het hoogst is, komt het beste in ons naar boven en zetten we voor onze patiënten,
studenten en voor de maatschappij die extra stap die nodig is.
We hebben er ook van geleerd. Nieuwe inzichten over Covid-19 door ons onderzoek. Andere vormen van
kennisoverdracht. En de nauwe samenwerking en afstemming tussen de noordelijke ziekenhuizen tijdens de
coronacrisis bleek succesvol en leert ons dat de grote vraagstukken in de zorg vragen om een gezamenlijke
aanpak. Die aanpak sluit ook aan bij de rol en taak die wel als umc hebben. Samen met onze ketenpartners zetten
we ons als UMCG ervoor in om meer gezonde jaren toe te voegen aan het leven van mensen. We bieden
grensverleggende en hoogwaardige complexe zorg, doen onderzoek naar nieuwe diagnostiek en behandelingen en
leiden de artsen van de toekomst op. Dat is ook de basis geweest voor de aanscherping van onze Koers25 en de
uitdaging voor de komende jaren: Samen grenzen verleggen voor een duurzame toekomst van gezondheid.
Raad van Bestuur UMCG
Ate van der Zee, Marian Joëls, Henk Snapper en Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit
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Over dit jaardocument
In dit digitale jaardocument 2020 rapporteert het UMCG volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative
(GRI Standards, core versie) en de criteria van de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische
Zaken. Het jaardocument gaat in op de ontwikkelingen in de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020, echter
de wordt in sommige gevallen meer actuele informatie beschreven, zoals op het gebied van covid-19.
Dit jaardocument laat zien wat het UMCG doet op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs &
opleiding en hoe in alle processen en kerntaken van het UMCG waarde wordt toegevoegd voor onze stakeholders.
Hiervoor hebben wij ons grotendeels gebaseerd op de structuur van het jaardocument 2019. Dit jaardocument is
bedoeld voor een brede groep belanghebbenden, van zowel binnen als buiten het UMCG.
Het jaardocument 2020 en de bijbehorende GRI-index zijn te vinden op www.umcg.nl. In de GRI-index staat voor de

indicatoren de verwijzing naar de plaats in het jaardocument waar meer informatie te lezen is over het onderwerp.
Naast de niet- nanciële indicatoren vanuit de GRI-richtlijn, bestaat dit jaardocument ook uit de jaarrekening.
De niet- nanciële gegevens in dit jaardocument hebben alleen betrekking op het UMCG (en dus niet op de UMCGgroep). Deze groepsmaatschappijen leggen – voor zover zij vallen onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZI) –
zelfstandig verantwoording af met een eigen jaardocument. Wij verwijzen in dit kader naar het jaarverslag van het
Ommelander Ziekenhuis Groningen (zie www.ommelanderziekenhuis.nl) en UMCG Ambulancezorg (zie
www.umcgambulancezorg.nl).
De gerapporteerde resultaten worden grotendeels in de UMCG planning-en-controlcyclus opgenomen en bewaakt.
De betrouwbaarheid van sommige indicatoren is vanwege de totstandkoming hoger dan andere indicatoren. De
assurance opdracht van de externe accountant heeft zich dan ook sec gericht op de ( nanciële) jaarrekening. Wel
toetst de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole of de informatie in het bestuursverslag niet strijdig is
met de informatie in de jaarrekening.
Daar waar signi cante veranderingen of wijzigingen in de nities of meetmethoden hebben plaatsgevonden worden
deze in de tekst toegelicht.
Mocht u naar aanleiding van dit jaardocument vragen en/of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met
communicatie@umcg.nl
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Waardecreatiemodel
Hoe het UMCG waarde creëert voor stakeholders en de maatschappij.
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01 Covid-19

13

1.1 Inleiding
In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Dit virus (covid-19) zorgde begin
2020 voor veel patiënten en slachto ers in China en in februari 2020 waren er de eerste patiënten en slachto ers
in Nederland. Begin maart 2020 nam de regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het nagenoeg
stilleggen van het openbare leven in geheel Nederland. De ziekenhuizen en umc’s stonden voor de taak om samen
met ketenpartners in ROAZ-verband een grote groep coronapatiënten de noodzakelijke acute en intensieve zorg te
verlenen. Voor de opvang van de met covid-19 besmette patiënten zijn aparte verpleegafdelingen en IC’s ingericht.
Hieronder een video dat een impressie geeft van hoe het er in de eerste maanden aan toe ging in het UMCG.
In juni 2020 heeft de regering de covid-19 maatregelen versoepeld, kon iedereen met klachten zich laten testen en
schaalden de ziekenhuizen en umc’s de reguliere zorg weer op. Echter, in september 2020 nam het aantal covid-19
positief geteste personen weer ink toe. Op 22 september 2020 sprak het RIVM over de start van een tweede golf,
waarna de regering in oktober overging tot het uitroepen van een noodzakelijke tweede (gedeeltelijke) lockdown. In
de ziekenhuizen en umc’s was het in de klinieken en op de spoedeisende hulp weer erg druk, maar bleef het aantal
IC-opnames iets achter in vergelijking met de eerste golf.
De situatie werd echter sinds december 2020 door sterk oplopende besmettingen, mede door mutaties van het
virus (Britse en Zuid-Afrikaanse variant), zorgwekkend. Halverwege december 2020 resulteerde dit in een tweede
volledige lockdown. Ziekenhuizen en umc’s stroomden weer vol en ook op de IC’s kraakte het. Ook deze tweede golf
heeft bij het UMCG geleid tot het verplicht afschalen van reguliere patiëntenzorg in toenemende mate vanaf
oktober 2020. In Nederland is begin januari 2021 het vaccineren gestart, beginnend met onder andere de
zorgmedewerkers.
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1.2 Covid-19 en de impact op het UMCG
Crisisorganisatie en besluitvorming
Op 1 maart 2020 is een Kernteam covid-19 in werking getreden. Dit kernteam heeft de structuur en opzet van een
Crisis Beleids Team (CBT). Een CBT komt in het UMCG bijeen bij een calamiteit of crisis, zoals bijvoorbeeld bij een
grote ICT-storing. Door inzet van het CBT konden de noodzakelijke acties snel en adequaat worden vastgesteld en
uitgezet. Dagelijks vond terugkoppeling met de Raad van Bestuur plaats en de genomen besluiten werden
gecommuniceerd met de regioziekenhuizen en intern gecommuniceerd via leidinggevenden, een interne
nieuwsbrief en Intranet.
Op 17 maart werd het CBT gewijzigd naar het Bestuurlijk kernteam waarbij een lid van de Raad van Bestuur ook
voorzitter van dit bestuurlijk kernteam werd. Nadat de eerste golf voorbij was, werd het kernteam opgeheven en is
het Capaciteitscoördinatieteam (CCT) opgericht. Het CCT kwam in de maanden daarna wekelijks samen. In deze tijd
was ruimte voor evaluatie, opschaling van reguliere zorg en werden de voorbereidingen getro en voor een
eventuele tweede golf. Die tweede golf begon in september toen het aantal besmettingen weer toenam. Net als in
de periode van maart – mei werd dagelijks vergaderd door een kernteam, ditmaal vanuit het CCT. Elke donderdag
kwam het CCT in uitgebreidere samenstelling samen.
Werkzaamheden CCT
Het CCT behandelt capaciteitsvraagstukken gerelateerd aan covid-19 en non covid-19 zorg. In het CCT zijn de
werkgroepen medisch, capaciteit, middelen & kritische processen, vaccinatie, infectiepreventie, P&O, onderwijs &
opleidingen vertegenwoordigd. Vanaf februari 2021 is hier ook nanciën aan toegevoegd. De werkgroepen geven
gevraagd en ongevraagd advies aan het CCT en agenderen voorgenomen besluiten. De leden van het CCT zijn ‘de
ogen en oren’ van de organisatie en vertegenwoordigen hun achterban in het CCT. Vragen vanuit de organisatie
kunnen ook direct aan het CCT worden gesteld.
Nieuwsbrieven en Covid-Live
Na elke vergadering van het CCT is een nieuwsbrief voor alle medewerkers opgesteld met het belangrijkste nieuws
uit de vergadering. Daarnaast worden via de Coronanieuwspagina het actuele Coronanieuws en belangrijke
informatie zoals beslisbomen en Q&A’s gedeeld. De online webinar Covid-Live voor alle medewerkers en
regelmatig een informatief overleg voor afdelingshoofden en Chef de Clinique’s is meermaals georganiseerd,
waarin een toelichting gegeven werd over de actuele situatie, ook werden vragen uit de organisatie beantwoord.
Een toelichting op het nanciële e ect van covid-19 op het UMCG vindt u in paragraaf 6.8 Financiële Analyse.
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1.3 Inrichting van zorg
Fysieke inrichting
Om op een veilige en verantwoorde wijze goede zorg te kunnen leveren aan (met covid-19 besmette) patiënten zijn
veel fysieke aanpassingen doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van IC’s, het ombouwen tot extra
IC’s, de ombouw van het personeelsrestaurant tot de Coronapoli, inrichting van vaccinatiestraten op verschillend
locaties en het coronaproof maken van poliklinieken.

Van personeelsrestaurant tot testlocatie in het UMCG

(Video)belconsult
In rap tempo werd het mogelijk gemaakt om een videoconsult te doen met de patiënt. In plaats van fysiek langs te
komen op de poli konden patiënten via de telefoon of via een videoverbinding een consult krijgen met de arts. Er
bestaat de wens om deze vorm van werken in de toekomst ook deels te gebruiken om de voordelen van een consult
op afstand te blijven behouden.
Artsen en verpleegkundigen van andere afdelingen ondersteunden bij het verlenen van covid-zorg
Een deel van de reguliere IC- en verpleegafdelingen werd ingericht als covidafdeling. Deze afdelingen zijn hierbij
ondersteund door verpleegkundigen en artsen van verschillende afdelingen uit het UMCG. Omdat medewerkers
van verschillende afdelingen kwamen, was het kennisniveau en waren de vaardigheden niet altijd gelijk. Daarom
zijn in het UMCG covidtrainingen opgezet. In e-modules, tijdens vaardigheidstrainingen in het Skills Center en
tijdens training-on-the-job werd naast inhoudelijke aspecten ook aandacht gegeven aan de mentale aspecten van
covidzorg. Daarnaast is er ook begeleiding op de werkvloer. Ondersteunende verpleegkundigen werden gekoppeld
aan een buddy-verpleegkundige. Artsen kregen in het dagelijkse team coaching en supervisie.
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Patiëntenzorg tijdens covid-19

Op- en afschaling van zorg
Vanaf het begin van de covidcrisis zijn scenario’s gemaakt voor op- en afschaling van zorg. Na de eerste covidgolf is
het opschalingsschema voor het land, de ROAZ regio en voor het UMCG ontwikkeld. In dit schema staat per fase van
de crisis aangegeven hoeveel IC- en verpleegbedden nodig zijn voor patiënten met covid-19, hoeveel bedden voor
non-covid over blijven. Dit schema geeft een richtlijn hoe covidzorg opgeschaald kan worden als de opnames weer
oplopen en hoe afgeschaald kan worden als het aantal opnames a oopt.
Inhaalzorg
De ziekenhuizen werken op dit moment aan een plan voor de zogeheten inhaalzorg, zorg die vanwege Covid-19 niet
kon worden verleend. Dit wordt besproken met de twee grootste zorgverzekeraars wat moet leiden tot een plan
waarin staat welke zorg het ziekenhuis gaat inhalen. Door alle plannen van de ziekenhuizen in een regio naast
elkaar te leggen en zo mogelijk te combineren, wordt duidelijk welk ziekenhuis welke zorg kan inhalen en in
hoeverre regionale samenwerking tot grotere capaciteit kan leiden. De verwachting is dat niet alle zorg in 2021
ingehaald kan worden, ook in 2022 en afhankelijk van het beloop van de pandemie mogelijk zelfs later zal nog zorg
ingehaald moeten worden.
Verdeling van capaciteit
Door de grote toeloop van covidpatiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen en de noodzakelijke inzet van ICbedden, heeft het UMCG in de eerste golf (maart-juli) moeten besluiten een groot deel van de reguliere zorg uit te
stellen. Hierbij sloot het UMCG aan bij afspraken die in ROAZ-verband werden gemaakt. De niet-uitstelbare zorg en
de spoedzorg konden wel doorgang vinden. Na de eerste golf kon de reguliere zorg tijdelijk weer zo veel als
mogelijk opgeschaald worden. Tijdens de tweede golf (oktober tot februari 2021) zijn opnieuw de beschikbare
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klinische capaciteit en het aantal OK’s voor non-covid-zorg gereduceerd. Op basis van data-analyses heeft de
werkgroep Capaciteit samen met het team Strategic Analytics van het UMCG gekeken hoe de verdeling van
capaciteit bij afschaling het beste georganiseerd en gerealiseerd kon worden.
Consequenties voor de zorg in het Centrum voor Revalidatie en het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)
Niet alleen in het Centraal Medisch Complex van het UMCG, maar ook in het Centrum voor Revalidatie in Haren en
in het Universitair Centrum Psychiatrie is de impact van covid-19 op de geleverde zorg groot geweest.
Centrum voor revalidatie (CvR)
Een groot deel van de patiënten in het CvR is tijdens de covidcrisis ontslagen. Voor patiënten met een klinische
dwarslaesie, CVA of amputatie was ontslag geen optie, zij bleven wel. Een deel van de bedden is gebruikt voor
patiënten van het UMCG. Het betrof patiënten die in het UMCG wachtten op een plek in een verpleeghuis. Ook in
het CvR is een kernteam ingericht voor de coördinatie, het kernteam kwam dagelijks bijeen.
Alle poliklinische afspraken op locatie werden afgezegd. In plaats daarvan werd in eerste instantie vooral
telefonisch contact met patiënten gezocht. De infrastructuur voor beeldcontact was in het CvR al opgezet en werd al
op kleine schaal toegepast. Hierdoor kon het beeldbellen snel opgeschaald worden.
Voor de opschaling van zorg in het CvR zijn veel aanpassingen gedaan om bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand te
kunnen waarborgen. Door de continu wijzigende regelgeving is intensief met patiënten gecommuniceerd.
Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)
In de eerste covid-19 golf zijn zowel intake als poliklinische- en deeltijdbehandelingen geheel online gecontinueerd
en heeft weinig afschaling van zorg plaatsgevonden. Medewerkers hebben in hele korte tijd hun behandelmethoden
drastisch aangepast. Daarnaast heeft een klein gedeelte van de poliklinische zorg (onder andere crisiscontacten)
en de gehele klinische zorg face-to-face plaatsgevonden. Gedurende de covidcrisis is een relatief groot deel van de
psychiatrische zorg wel face-to-face georganiseerd omdat online consulten en online behandelingen niet in alle
gevallen het gewenste e ect en soms zelfs negatieve e ect sorteerde. Anderzijds zullen (door een aantal positieve
e ecten van de online behandelingen) de mogelijkheden van online behandelingen in combinatie met face-to-face
onderdelen, de zogenaamde blended care, in de toekomst verder ontwikkeld en toegepast gaan worden.
Vanaf het begin van de eerste covidgolf is er vanuit het ROAZ afstemming geweest over de zorg voor patiënten met
een acuut psychiatrische opname-indicatie en een covidbesmetting. Het UCP richtte een zogenaamde covid unit in
voor de patiëntengroep uit de provincies Groningen en Drenthe.
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1.4 Impact op onderzoek en onderwijs
Onderzoek
Het onderzoek is in 2020 sterk beïnvloed door de covid-19 uitbraak. De UMCG onderzoekslaboratoria moesten in
het voorjaar van de ene op de andere dag gesloten worden en het onderzoek kon pas na een onderbreking van 3
maanden weer geleidelijk opgestart worden. Het onderzoek met patiënten en gezonde proefpersonen lag nog
langer stil. Ook subsidierondes voor nieuw onderzoek werden tijdelijk stilgelegd of afgelast, iets wat de komende
jaren nog door zal werken.
Toch zijn er uit de covidsituatie ook nieuwe onderzoeksimpulsen voortgekomen. Het onderzoek naar covid-19 en de
gevolgen daarvan op gezondheid is voortvarend door UMCG-ers opgepakt in vele tientallen onderzoeksprojecten,
in goede landelijke afstemming. Een mooi voorbeeld is het uitzetten van vragenlijsten over de psychische en fysieke
gezondheid onder Lifelines deelnemers, een project waar onder andere de Aletta Jacobs School of Public Health
een belangrijke rol bij speelde. Zo’n 50.000 Lifelines deelnemers hebben aan deze frequente uitvraag deelgenomen
waardoor continu een goed beeld van de betekenis van Corona voor de gezondheid van bewoners in de noordelijke
provincies gevolgd kon worden. Actuele gegevens zijn te vinden op de Coronabarometer van Lifelines (klik hier voor
de coronabarometer). Maar ook op andere gebieden is covid-gerelateerd onderzoek opgezet. in veel gevallen
ondersteund door extern verworven subsidies.
Ook voor onderzoek is een Regenboogschema ontwikkeld om waar nodig snel op en af te kunnen schalen. Vanaf de
herstart van onderzoek dat in laboratoria plaatsvindt is er gewerkt volgens een strikt protocol (afstand
houden/mondkapjes) met 2 shifts van 6 uur per dag om de lab-capaciteit zo maximaal mogelijk te benutten. Door
de sluiting van 3 maanden in het voorjaar van 2020 is ondanks alle maatregelen echter veel onderzoek vertraagd.
Nog steeds werkt dit door in met name het onderzoek met gezonde vrijwilligers en een deel van het patiëntgebonden onderzoek. Dit raakt met name promovendi, postdoc’s en andere onderzoeksmedewerkers met tijdelijke
aanstellingen. In 2021 is duidelijk geworden dat hiervoor landelijk extra middelen ter beschikking komen, o.a. via het
Nationaal Onderwijs Akkoord (NPO). Deze zullen gebruikt worden om tijdelijke contracten van medewerkers die
aanzienlijke vertraging hebben opgelopen waar mogelijk te verlengen.
Onderwijs
Half maart 2020 is vrijwel acuut al het fysieke onderwijs opgeschort. Dit betrof ondermeer de opleiding
geneeskunde, tandheelkunde, bewegingswetenschappen; de twee researchmasters, alsmede het curriculaire
onderwijs dat het UMCG uitvoert voor derden waaronder de Faculty of Science & Engineering. De uitzondering
hierop was de Semi-Arts-Stage in het laatste jaar van de master Geneeskunde. Deze studenten konden een
bijdrage leveren aan de zorg en waren in een aantal gevallen belangrijk voor de continuïteit. Of deze studenten de
stage vervolgden was afhankelijk van de stage-verlenende instantie en de student. Voor alle andere studenten is in
het onderwijs zo snel mogelijk omgeschakeld naar online varianten.
Om studievertraging voor de master studenten Geneeskunde en Tandheelkunde te beperken is de
wetenschappelijke stage naar voren gehaald en beperkt tot projecten waarvoor studenten niet in het UMCG
aanwezig hoefden te zijn. Hiertoe zijn binnen een aantal dagen vanuit de onderzoeksgroepen ruim 700 projecten
voorgesteld.
Daarnaast hebben studenten Tandheelkunde voorrang gekregen bij de herstart van de klinische praktijk van het
CTM en is voor de master studenten Geneeskunde, na landelijk overleg, een aangepast curriculum ingevoerd.
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Voor de zorgopleidingen zijn er in de zomerperiode (diagnostische) toetsen uitgevoerd om eventuele lacunes in
kennis of vaardigheden van de studenten in kaart te brengen om op basis hiervan maatwerk te kunnen leveren.
Al in de periode voor de zomervakantie zijn voorbereidingen getro en voor het nieuwe opleidingsjaar. In overleg is
de beperkte ruimte voor fysiek onderwijs verdeeld en zijn een aantal onderwijsruimten aangepast om hybride
onderwijs te faciliteren. Om het geven van online onderwijs te faciliteren zijn er zowel via de RUG als het WIOO
online instructies voor docenten gepubliceerd, wordt vanuit het team docentprofessionalisering ondersteuning
geboden en kunnen docenten bij online colleges de hulp inroepen van moderators. Vrijwel het gehele curriculum
van studiejaar 2020/2021 is online verzorgd, met uitzondering van noodzakelijk praktisch onderwijs bij de
opleidingen geneeskunde en tandheelkunde.
Voor een aantal speci eke faciliteiten (Skills Center, Anatomie Snijzalen) is een protocol vastgesteld waarin het
gebruik van de ruimten, voorzorgsmaatregelen en prioritering is geregeld.
Binnen de medische vervolgopleidingen geeft het merendeel van de AIOS vertegenwoordigers op het moment aan
dat er sprake is geweest van een kortdurende verandering waarna naar de normale situatie werd teruggekeerd. Bij
een klein aantal specialismen heeft men vertraging opgelopen in de opleiding.
Het UMCG als stage-instituut
Het UMCG verzorgt stages zowel in het zorgproces als bij de onderzoeksgroepen. Op dit moment zijn veel
zorgstages hervat en wordt voor stagiairs hetzelfde beleid gevolgd als voor zorgmedewerkers. Ook kon in
studiejaar 2020/2021 op beperkte schaal het stageonderwijs van studenten in de researchmasters, van Biomedical
Engineering en Biomedical Sciences weer hervat worden. Wel zijn voor de onderzoeksstages een tekort aan
stageplekken met een laboratoriumcomponent geconstateerd. Voor de meeste studenten kon echter toch een
oplossing worden geregeld.
Speci ek covid-19 onderwijs
Tijdens de crisis zijn in het Skills center spoedtrainingen gegeven voor essentiële werknemers. Daarnaast heeft het
WIOO in maart een online leerplatform voor medewerkers die (tijdelijk) ingezet worden in de zorg opgestart. Vanaf
één centrale plek worden medewerkers voorzien van de informatie die nodig is om snel en goed inzetbaar te zijn.
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1.5 Impact op medewerkers, studenten en patiënten
In maart 2020 begon het allemaal met de maatregel
om geen handen meer te schudden. Als snel volgde
1,5 meter afstand houden en waar mogelijk
thuiswerken. In oktober werd ook het mondkapje
verplicht in het UMCG. Dit was razendsnel
ingeburgerd. Bij de ingangen werden mondkapjes
uitgedeeld door vrijwilligers. Gedurende het jaar werd
in het Regenboogschema weergegeven welke
maatregelen in welke fase gelden in het UMCG. De
UMCG-brede richtlijnen en protocollen, zoals
isolatiemaatregelen, beslisbomen, testbeleid en
inrichting van ruimten, hadden invloed op zowel de patiëntenzorg, als op medewerkers en studenten.
Vaccinatie
Begin januari 2021 werd ervaren als een hoogtepunt, omdat de eerste vaccinatie in het UMCG gezet kon worden.
Lees hoe dat werd ervaren op https://www.umcg.nl/w/nieuws/eerste-covid-vaccinaties?inheritRedirect=true

Inmiddels zijn alle zorgmedewerkers gevaccineerd. De hoop is dat zo spoedig mogelijk de rest van de medewerkers
gevaccineerd kan worden. Naast medewerkers werden ook hoog-risicopatiënten, huisartsen uit de regio en
ambulancemedewerkers gevaccineerd in het UMCG en vindt er onderzoek plaats naar een kandidaat vaccin.
Doordat er steeds wijzigende regels zijn omtrent vaccineren moet er door de werkgroep vaccinatie van het CCT
veel en snel geschakeld worden om elke keer weer op tijd de vaccins te kunnen toedienen. Hieronder een video met
een toelichting op het vaccineren in het UMCG.
Druk op medewerkers
Op de afdelingen wordt toenemende druk ervaren door de lange periode waarin iedereen een stapje meer moet
doen. Collega’s vallen uit of worden ingezet voor de covidzorg. Daarnaast kost het organiseren van inventieve
oplossingen, om zoveel als mogelijk non-covidzorg, onderwijs, opleiding en onderzoek door te laten gaan, veel tijd
en energie van veel verschillende medewerkers op afdelingen.
Ook zijn er inmiddels collega’s die al meer dan een jaar thuiswerken en nieuwe collega’s die volledig digitaal zijn
ingewerkt. Het gemis aan persoonlijk contact herkennen de thuiswerkers allemaal. Toch blijkt uit enquêtes dat veel
medewerkers over het algemeen tevreden zijn en ook na de crisis wil een deel van de medewerkers voor wie
werkzaamheden het toelaten een aantal dagen per week vanuit huis willen blijven werken. In de toekomst zal het
zogenaamde hybride werken (plaats- en tijdonafhankelijk werken) vast onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Het
UMCG ontwerpt hiervoor een structurele regeling.
Psychosociale steun en zorg voor medewerkers
In het voorjaar is een P&O Coronasite gelanceerd met daarin veel informatie voor medewerkers en
leidinggevenden om goed om te kunnen gaan met de nieuwe situatie. Aanvullend is snel professionele steun
opgezet door nieuwe en goede samenwerking tussen disciplines te organiseren vanuit een kernteam psychosociale
zorg. Laagdrempelige binnenloopmogelijkheden bij bedrijfsmaatschappelijk werk op de Intensive Care en
covidafdelingen is later in 2020 opgezet en in 2021 gecontinueerd. Met hulp van de Sofoklessubsidie worden in
2021 extra instrumenten ontwikkeld om psychosociale ondersteuning onder de aandacht van medewerkers te
brengen.
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Covid-uitbraken
Naast de toenemende druk die covid-19 met zich meebrengt heeft het UMCG ook te maken gehad met covid-19
uitbraken. De besmettingen onder de medewerkers hadden een inke impact op de zorg. Veel medewerkers van de
betrokken afdelingen zijn ziek geworden of zaten thuis in quarantaine. Hierdoor ontstond veel onrust en
onzekerheid onder medewerkers. Mede door uitgebreid bron- en contactonderzoek en snelle maatregelen zijn de
covid-19 uitbraken beperkt gebleven.
Covid-vrijwilliger
Doordat stages, coschappen en/of onderwijs werden geannuleerd hebben studenten zich massaal aangemeld om
hun steentje bij te dragen aan om de zorg in Noord-Nederland draaiende te houden. Via het zelf opgezette platform
‘Covid Vrijwilliger’ kon een goede match worden gemaakt tussen studenten en zorginstellingen. Op deze manier
konden de studenten betaalde werkervaring opdoen en de zorg ondersteunen in de coronapandemie. Meer dan
1000 geneeskunde, verpleegkunde en andere paramedische studenten hebben zich aangemeld. Lees hier meer
over ‘Covid vrijwilligers’: https://www.umcg.nl/w/nieuws/studenten-helpen-de-zorg?inheritRedirect=true

Uitgevoerde evaluaties
De maanden tussen de eerste en de tweede golf zijn gebruikt om de covid-19 aanpak zeer uitgebreid te evalueren.
Hieruit kwam naar voren dat het UMCG leiderschap heeft getoond op het moment dat dit nodig was. De
slagvaardige structuur en standvastige koers van het Kernteam Covid en de onderliggende werkgroepen werden
geprezen. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur op basis van de evaluatie 8 aandachtspunten benoemd en
gevraagd aan het CCT om dat projectmatig aan te pakken en te coördineren. Meerdere aandachtpunten hadden
relatie met de betrokkenheid van de medewerkers. Zo voelden niet alle medewerkers zich verbonden met het CCT.
Ook voelden medewerkers zich soms overvallen of niet betrokken bij de besluitvorming. Hier is aandacht aan
gegeven door vertegenwoordigers van bepaalde groepen medewerkers aan te laten sluiten in het CCT en door
duidelijke af- en opschalingsscenario’s te maken. Daarnaast is er extra aandacht gekomen voor psychosociale
belasting van medewerkers door bijvoorbeeld verhoogde werkdruk of thuiswerken. Een nieuwe evaluatie eind 2020
liet zien dat de genomen maatregelen e ectief waren en dat groepen medewerkers als verpleegkundigen en AIOS
zich beter betrokken voelden tijdens de tweede golf.
Ook op landelijk niveau en binnen het ROAZ zijn evaluaties uitgevoerd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat
bepaalde partijen niet goed vertegenwoordigd werden in de gebruikte structuren in de eerste golf. Hierop zijn
acties ondernomen, zoals het opnieuw ontwerpen van de structuur en samenwerking in ROAZ verband.
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1.6 Rol van het UMCG in de regio
Het UMCG en de regio hebben eerder kunnen anticiperen op deze crisis dan elders in het land. Hierdoor was er meer tijd voor de
voorbereidingen. De jarenlange samenwerking tussen de crisiscoördinatoren in de regio met de GHOR, GGD en de veiligheidsregio’s hebben
draagvlak en vertrouwen gecreëerd waardoor de regionale crisisbeheersingsstructuur snel tot stand kwam. Ook andere bestaande
samenwerkingsstructuren tussen professionals in de regio – zoals het netwerk Antibioticaresistentie (ABR), het netwerk van traumachirurgen en
het netwerk tussen IC’s – hebben ervoor gezorgd dat de regionale samenwerking voor de verdeling van capaciteit snel gerealiseerd werd. In het
ROAZ wordt dagelijks de regionale capaciteit afgesproken.
Vooral in de eerste en tweede golf werden veel patiënten overgenomen uit andere delen van het land. Hieronder een overzicht van de door het
UMCG ontvangen patiënten uit andere delen van het land.

Ontvangen patienten uit andere ziekenhuizen

Aantal patienten

60

39

40

37

35
27

21

20
7

20

7
2

2

0

0
maart

1

april

mei

0

0
juni

0

0
juli

0

0

augustus

0
september

oktober

november

december

Maand in 2020
Klinisch

IC

Bron: RCPS

De samenwerking met externe partners (regionaal en landelijk) is waardevol gebleken. Er is de wens om dit in de toekomst ook vast te houden.
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1.7 Steun van zorgverzekeraars en overheden
Bij alle onzekerheden als gevolg van covid-19 kan het UMCG gebruik maken van de toezeggingen van de Minister
van VWS en de afspraken die met Zorgverzekeraars Nederland zijn gemaakt via de continuïteitsbijdragen (CB) voor
2020 en het onderhandelakkoord over de MSZ 2021.
Voor zowel 2020 als 2021 zijn door de ziekenhuizen, en dus ook door het UMCG, afspraken gemaakt met de
verzekeraars over een vergoeding voor misgelopen inkomsten, het zogeheten vangnet. Beide regelingen bevatten
daarnaast hardheidsclausules voor zowel 2020 als 2021 indien de compensatie via vangnet en overige afspraken
onvoldoende is.
Met de landelijke Regeling MSZ 2021 beogen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en umc’s comfort te bieden aan
algemene ziekenhuizen en umc’s voor 2021. Naast het eerder genoemde vangnet bevat de regeling afspraken over
de bekostiging van de reguliere zorg, covidzorg, inhaalzorg en een deel van de uitbreiding van de IC. Voor de
inhaalzorg is in de regeling opgenomen dat in Q1 2021 een Plan Inhaalzorg wordt vastgesteld voor het jaar 2021
De pandemie zorgt ook voor ink wat extra kosten. Ook over deze zogeheten meerkosten zijn met de verzekeraars
afspraken gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan materiaalkosten of bepaalde personele kosten. In de loop van 2021
gaan we weer rond de tafel om te kijken of die vergoeding voldoende blijkt te zijn.
Er bestaan inmiddels ook verschillende landelijke subsidieregelingen vanuit het ministerie van VWS. Er is een
subsidieregeling voor de kosten van de opschaling van de ic’s en het is mogelijk een vergoeding te krijgen voor
tijdelijk ondersteunend personeel vanwege covid-19.
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1.8 Vooruitblik
De komende periode zal voor het UMCG in het teken staan van het volledig opstarten van de FMS klasse 3, 4 & 5
zorg, waarbij blijvend aandacht zal zijn voor het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit.
Daarbij zal in afstemming met de organisatie en met de regio gekeken worden hoe achterstanden kunnen worden
ingehaald.
Voorts zal het UMCG in het kader van leren en verbeteren evaluaties uitvoeren met betrokken medewerkers en de
inspraakgremia (Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verpleegkundige Adviesraad en Stafconvent).
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02 Structuur en Strategie
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2.1 Structuur van de organisatie
Identi catie UMCG/Verslagleggende rechtspersoon
Universitair Medisch Centrum Groningen
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon: 050 - 361 61 61
E-mailadres: communicatie@umcg.nl
Kamer van Koophandel: nr. 01169570
Internetpagina: http://www.umcg.nl

Juridische structuur
Het UMCG is een samenwerkingsverband tussen de publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis
Groningen (AZG) en de Faculteit Medische Wetenschappen (FMW), onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG).
UMCG groep 2020
De UMCG groep bestaat naast het UMCG zelf uit verschillende (klein)dochter-BV’s en stichtingen. Meer informatie
over de groepsmaatschappijen is te vinden in de jaarrekening. De niet- nanciële gegevens in dit jaardocument
hebben alleen betrekking op het UMCG (en dus niet op UMCG groep), tenzij anders vermeld. Deze
groepsmaatschappijen leggen – voor zover zij vallen onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) – zelfstandig
verantwoording af met een eigen jaardocument. Wij verwijzen in dit kader naar het jaarverslag van het
Ommelander Ziekenhuis Groningen (zie www.ommelanderziekenhuis.nl) en UMCG Ambulancezorg (zie
www.umcgambulancezorg.nl).
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Toelating
Het UMCG biedt zorg aan op grond van de Zorgverzekeringswet. De verplichte toelating in het kader van de WTZi
(Wet toelating zorginstellingen) van het UMCG heeft instellingsnummer 1435.
Zorg, onderwijs & opleidingen en onderzoek zijn in het UMCG verdeeld over vijf sectoren en het Comprehensive
Cancer Center (zie organogram).
De ( nanciële) besturings loso e van het UMCG gaat uit van decentrale resultaatverantwoordelijkheden, waarbij
de controlfunctie in belangrijke mate functioneel is vormgegeven bij de sectoren/centra. Jaarlijks maakt de Raad van
Bestuur afspraken met de sectoren/centra over de doelstellingen en de middelen. Binnen de sectoren/centra
functioneren afdelingen die de basis vormen voor de ordening van de patiëntenzorg, het onderzoek, de opleiding en
het onderwijs in het UMCG. Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen op de
kerntaken binnen de nanciële en organisatorische kaders. De afdelingshoofden leggen rechtstreeks
verantwoording af aan de Raad van Bestuur over beleid ten aanzien van patiëntenzorg, onderwijs & opleidingen en
onderzoek. Voor een drietal speerpunten van het beleid kent het UMCG comprehensive centers; het
Oncologiecentrum, het Transplantatiecentrum en het in 2020 opgerichte Centrum Acute Zorg. Een comprehensive
center is een organisatiemodel voor een meer integrale, multidisciplinaire werkwijze, afdelings- en sector
overstijgend, en georganiseerd rondom de patiënt.
Kernactiviteiten
Het bestuursreglement van het UMCG noemt de volgende taken voor het UMCG:
patiëntenzorg in de meest brede zin van het woord;
het verzorgen van een opleiding tot medisch specialist;
het verzorgen van medisch-wetenschappelijk onderwijs;
opleiding en bij- en nascholing van medici, althans het leveren van een bijdrage hieraan en de opleiding, bij- en
nascholing van onder meer verpleegkundigen, (para)medici en ondersteunend personeel;
het bijdragen aan de ontwikkeling en het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdzaken UMCG in cijfers
2020

2019

Patientenzorg
Eerste administratieve consulten

74.926

89.227

347.856

339.662

Verwijzingen uit andere instellingen

77.134

89.296

Klinische opnames

27.977

28.878

263.071

261.456

9,4

9,1

4.205

4.742

Overige consulten

Verpleegdagen
Gemiddelde verpleegduur,
inclusief Revalidatie en Psychiatrie
Totaal aantal meldingen van incidenten in het IMS
Onderwijs en onderzoek
Aantal promoties

257

243

Aantal (refereed articles) publicaties

3.999

3.678

Aantal ingeschreven studenten (1 oktober)

4.280

4.168

394

397

Aantal AIOS (fte)
Bedrijfsvoering (geconsolideerd)
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Opbrengsten (x miljoen euro)
Resultaat (x miljoen euro)
Aantal fte (gemiddeld)
Ziekteverzuim

2020

2019

1.565

1.459

9,9

4,2

11.513

11.437

5,2%

5,6%

De resultaten, vooral binnen onze kerntaak patiëntenzorg, zijn in grote mate beïnvloed door de covid-19 pandemie.
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2.2 Missie, visie en strategie
Missie en visie
In alle kerntaken (patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen) streeft het UMCG
naar excelleren én innoveren. Het afgelopen jaar hebben we met elkaar onze koers voor de komende jaren
aangescherpt. De missie van Koers25 is 'Samen verleggen we grenzen voor een duurzame toekomst van
gezondheid'. Als lonkend perspectief hebben we onze visie als volgt omschreven. In de eerste plaats bieden we
grensverleggende en hoogwaardige complexe zorg voor en door de mens in een geïntegreerd zorglandschap.
Daarnaast fungeren we in al onze kerntaken als innovatiemotor – in de regio, nationaal en internationaal.
Binnen Koers25 hebben we drie UMCG brede thema’s als prioriteiten gede nieerd: Healthy Ageing (gezond ouder
worden), een mensgerichte en waardegedreven aanpak en tot slot data geïnformeerd werken. De komende jaren
werken we met elkaar en onze regionale partners de vijf gekozen strategische pijlers uit, concretiseren de
geformuleerde doelstellingen en zetten deze vervolgens om in resultaten. In de piramide van Koers25 staan de
verschillende elementen overzichtelijk bij elkaar.

Klik hier voor meer informatie over onze missie, visie en strategie.
Healthy Ageing
Healthy Ageing, ofwel meer gezonde jaren, is al meer dan een decennium het speerpunt van het UMCG. Het thema
maakt een enorme ontwikkeling door. Zo is uitgangspunt van de Healthy Ageing onderzoeksstrategie om meer
gezonde jaren toe te voegen aan het leven. Onderzoek richt zich op drie pijlers: voorkómen van ziekte (preventie),
innovatieve diagnostiek en behandeling en mechanismen van ziekte.
Het UMCG houdt zich volop bezig met preventie. Daarbij gaat het niet alleen om kennisontwikkeling en toepassing
binnen een klinische en maatschappelijke context, maar ook om het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van
een gezonde leefstijl bij patiënten en bezoekers van het UMCG heeft prioriteit. Zo kunnen patiënten, bezoekers en
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medewerkers van het UMCG bij de Leefstijlwijzer (Fonteinstraat 11) terecht voor gratis leefstijladvies. Ruim 700
deelnemers hebben dit al ontvangen.
Als onderdeel van de healthy ageing visie zijn met ingang van 1 januari 2019 het hele UMCG-terrein en de
gebouwen rookvrij geworden. Het UMCG is pionier op dit gebied en een belangrijke gesprekspartner voor andere
organisaties, zowel regionaal als landelijk.
In 2020 is de Aletta Jacobs School of Public Health – een gezamenlijk initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen,
UMCG en de Hanzehogeschool – succesvol geweest. Onder deze vlag worden alle initiatieven rond Healthy Ageing
in Noord-Nederland bij elkaar gebracht en worden maatschappelijke vraagstukken op het gebied van public health
en preventie behandeld door middel van onderwijs, onderzoek, advies en integrale samenwerkingen. Verschillende
faculteiten en onderzoekers hebben zich aan Aletta verbonden. Klik hier voor meer informatie.
Op initiatief van de Aletta Jacobs School of Public Health is begin 2020 het Preventie Overleg Groningen gestart. In
dit overleg komen kennisinstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders (uit 1e en 2e lijn), de GGD en
de provincie bij elkaar. Op basis van 6 prioriteiten, die gebaseerd zijn op de belangrijkste uitdagingen in de regio,
wordt gezamenlijk een werkagenda uitgevoerd.
Afgelopen jaar is het UMCG gestart met het Groningen Leefstijl Interventie Model (GLIM) dat als doel heeft leefstijl
te integreren in de behandelingen. GLIM omvat prehabilitatie ( tter maken van de patiënt voor operatie) en
chronische leefstijlbegeleiding (tijdens behandeling en herstel). GLIM is de basis voor onderzoek en onderwijs als
het gaat om leefstijlgeneeskunde.
Het UMCG werkt met kennisinstellingen in binnen- en buitenland, regionale overheden, maatschappelijke partners
en bedrijven aan kennisontwikkeling én het vertalen van die kennis naar concrete producten en diensten voor
patiënt, consument en zorgprofessional. Hiertoe heeft het UMCG een belangrijke infrastructuur gerealiseerd met
het populatiecohort Lifelines (klik hier voor meer informatie) en ERIBA, instituut voor fundamenteel onderzoek naar
de biologie van veroudering (klik hier). In 2020 is uitvoerig gebruik gemaakt van Lifelines om de impact van Covid-19
onder de noordelijke bevolking te volgen. Er is een onderzoeksproject gestart om risicofactoren op te sporen die
ervoor kunnen zorgen dat mensen ernstig ziek worden door een corona-infectie. Psychische en maatschappelijke
gevolgen van de Covid-19-pandemie zijn tevens in kaart gebracht. Voor de resultaten verwijzen we u naar de
Lifelines coronabarometer.
Samenwerking in de regio
Het UMCG heeft samenwerkingsovereenkomsten met diverse ziekenhuizen in de noordelijke regio en in de Duitse
grensregio en met zorginstellingen die langdurige zorg bieden aan ouderen en chronisch zieken. In de Koers25
willen we nog nadrukkelijker de samenwerking in de regio vergroten. Samen en op basis van gelijkwaardigheid
willen we met onze partners een visie ontwikkelen op het gebied van duurzame zorg en (geestelijke en lichamelijke)
gezondheid in de regio. Hierbij maken we gebruik van kennis en ontwikkelingen in onze landelijke en internationale
netwerken. De samenwerking van het UMCG met andere (zorg)organisaties in de regio is gericht op de
speerpunten acute zorg, oncologie, het overkoepelend thema Healthy Ageing en de transitie naar complexe zorg.
Lees hier meer over regionale samenwerking.
Arbeidsmarkt en het UMCG als duurzame en inspirerende werkgever
In 2020 was er blijvende aandacht voor het aanpakken van werkdruk en de tekorten op verschillende plaatsen in de
organisatie. De ziekenhuizen en ambulanceorganisaties in de regio laten via het initiatief Zorg voor het Noorden
( www.zorgvoorhetnoorden.nl) concrete verbeteringen zien in het samen opleiden en het vernieuwen van de
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opleidingen, om zo de tekorten in personeel in te lopen. De inspanningen om de tekorten in te lopen zorgen ervoor
dat de neergaande lijn omgezet is in een voorzichtig stijgende lijn.
Tegelijkertijd investeert het UMCG in het binden en boeien van collega’s. Dit komt tot uiting in ons beleid op
duurzame inzetbaarheid. Dit beleid kent 3 pijlers: @work, @risk en @home. Bij @work ligt de nadruk op de vele
ontwikkelingskansen voor alle collega’s. Bij @risk ligt de nadruk op het creëren van een veilige werkomgeving
waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. In het spoor @home benadrukken we de waarde van werk voor
gezondheid en zetten we ons in om onnodig verzuim te reduceren. Meer informatie over personele ontwikkelingen
en arbeidsmarkt vindt u in hoofdstuk 6.1 (Medewerkers).
Duurzaamheid
Het UMCG wil signi cant bijdragen aan een gezond leven en een gezonde maatschappij, ook voor de kinderen van
onze kinderen, door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te handelen en daarin een voorbeeld te zijn voor
anderen. We streven naar maximale positieve impact op de gezondheid en de maatschappij en minimale negatieve
impact op het milieu. Duurzaam handelen moet vanzelfsprekend zijn bij alles wat we doen. Daarom hebben wij in
het UMCG een integraal duurzaamheidsbeleid ontwikkeld, genaamd 'Duurzaam UMCG’. De zes speerpunten liggen
in lijn met de Green Deal voor duurzame zorg die partijen in de zorg, overheid en bedrijfsleven in oktober 2018
hebben gesloten en gaan over het terugdringen van de CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondsto en, minder
medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerker.
Meer over onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid leest u in de hoofdstukken 6.4, 6.5 en 6.6
(Duurzaamheid, Milieu en Bereikbaarheid).
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2.3 Bestuur en toezicht
Governancecode
Het UMCG voldoet aan de Zorgbrede Governancecode. De governancecode is gepubliceerd
op www.governancecodezorg.nl.

Raad van Bestuur
In het bestuursreglement UMCG zijn de speci eke taken voor het UMCG opgenomen die voortkomen uit de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De Raad van Bestuur is benoemd door de Raad van
Toezicht. In het vierde kwartaal van 2020 is na een zorgvuldige procedure Stephanie Klein NagelvoortSchuit benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.
De samenstelling van de Raad van Bestuur van het UMCG is in 2020 als volgt geweest:
Prof. dr. A.G.J. (Ate) van der Zee, voorzitter
Drs. H.A. (Henk) Snapper RA RC, portefeuille bedrijfsvoering, vicevoorzitter
Prof. dr. M. (Marian) Joëls, decaan
Prof. dr. S.C.E. (Stephanie) Klein Nagelvoort-Schuit, portefeuille patiëntenzorg, kwaliteit & veiligheid en
medische vervolgopleidingen (per 1 oktober 2020).

De Raad van Bestuur is als collectief verantwoordelijk voor alle kerntaken. De nevenfuncties van de Raad van
Bestuur zijn opgenomen in de bijlagen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het UMCG is als toezichthouder in het UMCG benoemd door de minister van onderwijs,
cultuur en wetenschap (OCW). Op grond van artikel 12.12 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het houden van een voortdurend toezicht op al wat het
UMCG aangaat. De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk toezicht uit op het UMCG; er is geen sprake van enige
belangenverstrengeling tussen de leden van de Raad van Toezicht en het UMCG en geen van de leden is oudmedewerker van het UMCG. Het verslag van de Raad van Toezicht is opgenomen in hoofdstuk 8 van dit
jaardocument.
De samenstelling van de Raad van Toezicht van het UMCG is in 2020 als volgt geweest:
Mw. drs. A. Ch. (Andrée) Van Es, voorzitter
Drs. J.P.P. (Jan) Bos RA, vicevoorzitter en voorzitter van de Audit Committee
Prof. dr. B. (Bob) Löwenberg
Ir. B.P. (Bart) Voet
Mw. dr. ir. M.J. (Margrethe) Jonkman
De nevenfuncties van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de bijlagen.
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2.4 Besluitvorming en advies
Overlegstructuur
Naast de in onderstaande paragrafen beschreven (werkzaamheden van deze) inspraakgremia kent het UMCG ook
het Stafconvent, gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Daarin is bepaald
dat het Stafconvent meewerkt aan het bestuur van het ziekenhuis. Het Stafconvent stelt zich ten doel om, mede
sprekend namens alle medisch specialisten en de onderzoekers die werkzaam zijn in het UMCG, inbreng te leveren
bij de vorming van het beleid op het gebied van de patiëntenzorg, het onderzoek en het onderwijs. In het
Stafconvent zijn de afdelingshoofden vertegenwoordigd.
Studenten hebben een stem via de Onderzoek- en Onderwijsraad (O&O-raad). De O&O-raad bestaat uit 14 leden.
Hiervan zijn zeven student, de andere zeven leden zijn personeelsleden.
De centrale opleidingscommissie (COC) fungeert als overlegorgaan dat de Raad van Bestuur informeert en
adviseert over de kwaliteit en veiligheid van de medische (inclusief pro elregistraties), tandheelkundige en klinisch
technologische vervolgopleidingen, huisartsgeneeskunde, de opleidingen tot GZ-psycholoog
(Gezondheidszorgpsycholoog) en klinisch psycholoog en overige medische vervolgopleidingen, aandachtsgebieden
en specialisaties. De COC heeft een toezichthoudende rol om een gunstig en veilig opleidingsklimaat te handhaven
en een stimulerende rol en een bemiddelende rol bij con icten tussen AIOS en opleider.

Medezeggenschap
Ondernemingsraad, Onderwijs en Onderzoeksraad, Onderdeelcommissies
Net als vorig jaar zal hier verwezen worden naar het jaarverslag 2020 van de Ondernemingsraad (volgt begin mei).
Cliëntenraad
De cliëntenraad is een onafhankelijke adviesorgaan waarin patiënten, gewezen patiënten of hun
vertegenwoordigers zitting hebben om vanuit hun speci eke positie en expertise een bijdrage te leveren aan de
kwaliteitsbewaking van de zorg.
De Covid-19-crisis heeft in 2020 grote impact gehad op de patiëntenmedezeggenschap. De cliëntenraad UMCG
heeft gedurende het eerste half jaar vanaf de zijlijn gezien hoe de zorgmedewerkers de grote toestroom van covid19-patiënten moesten opvangen. Covid-19 was nieuw, behandeling nog onbekend en de speciaal ingerichte
verpleegafdelingen en IC’s stroomden snel vol.
In deze situatie deed de cliëntenraad een stap terug, want wetten en rechten op het gebied van de
patiëntenmedezeggenschap worden dan tijdelijk van onderschikt belang. Het draaide om noodzakelijk
crisismanagement. De cliëntenraad heeft nog steeds veel bewondering voor de manier waarop het zorg- en het
ondersteunend personeel het hoofd heeft geboden aan de eerste, overweldigende Covid-19-golf. De manier
waarop wordt omgegaan met de enorme werkdruk, maar ook de wijze waarop werd omgegaan met het verdriet die
het overlijden van veel patiënten met zich meebracht, verdienen respect. De cliëntenraad heeft meermaals in
woord en schrift zijn steun betuigd. Voor de Raad van Bestuur en het crisisteam was er grote waardering voor het
adequaat vormgeven van het crisismanagement en het zichtbaar zijn voor het personeel. In deze eerste periode
werd de cliëntenraad frequent bijgepraat over ontwikkelingen over de covidzorg en het afschalen van de reguliere
zorg.
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Tegelijkertijd had de prioritering van de covidzorg grote gevolgen voor de planbare zorg die moest worden
afgeschaald. Moeilijke keuzen die - hoe begrijpelijk ook - onmiskenbaar gevolgen hebben (gehad) voor de reguliere
patiënten van het UMCG. Diagnostiek en behandeling moesten worden uitgesteld. Onderzoek wijst inmiddels uit dat
er aanzienlijke gezondheidsschade is ontstaan bij patiënten van wie operaties moesten worden uitgesteld. De
cliëntenraad heeft daarover grote zorg. Maar bijvoorbeeld ook zaken als bezoekregelingen, hygiënevoorschriften
en de organisatie van de zorg werden aangepast, zonder dat de cliëntenraad daarop invloed kon uitoefenen.
Rond de zomerperiode werden hierover gesprekken gevoerd met Raad van Bestuur en werd daar waar mogelijk
weer meer vorm gegeven aan de medezeggenschap. In het najaar was de patiëntenmedezeggenschap grotendeels
weer op orde.
De cliëntenraad heeft in 2020 veelal via videobellen met elkaar, de Raad van Bestuur en andere geledingen in de
organisatie overlegd. Met kanttekeningen en aanbevelingen werd tijdens het verslagjaar positief geadviseerd over:
Beleid ‘Waarschuwing en ontzegging toegang tot het UMCG’;
Oprichting en inrichting Centrum voor Acute Zorg ;
(Reactie gegeven op) Medisch beleidsplan stafconvent;
Missie en visie op Kwaliteit van Zorg ;
Beleid 'Monitoring van logging op toegang patiëntendossiers';
Pro elen nieuwe leden Raad van Toezicht.
Daarnaast werd in 2020 de procedure met betrekking tot de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur,
tevens de beoogd nieuwe gesprekspartner van de cliëntenraad, afgerond. Ook de adviesprocedure rondom de
verplaatsing apotheek De Sprong kreeg een sluitstuk in 2020.
Andere zaken zijn in 2020 als gevolg van de Covid-19-pandemie blijven liggen of stonden op de waakvlam. Zo moest
een netwerkbijeenkomst van de noordelijke cliëntenraden van ziekenhuizen worden uitgesteld. Ook de geplande
activiteiten van de Leidende Coalitie Patiëntenparticipatie, zoals de ’nulmeting patiëntenparticipatie’ bij afdelingen
en de implementatie van aspecten van het zogenaamde Cappuccinorapport, liepen vertraging op.
Een mijlpaal was de (wettelijk voorgeschreven) tussen Raad van Bestuur en cliëntenraad overeengekomen nieuwe
Medezeggenschapsregeling. Een soepel verlopend proces waarop met tevredenheid wordt teruggekeken.
Tenslotte evalueerde de cliëntenraad in het najaar zijn functioneren en stelde een factsheet Focusplan 2021 vast,
waarin de voornaamste speerpuntenjaar werden vastgelegd. Daarin o.m. aandacht voor regionalisering van de
zorg en netwerkvorming, Healty Ageing en preventie en Waardegedreven zorg.
Lees hier meer over de Cliëntenraad UMCG.
Verpleegkundige Adviesraad (VAR)
De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is een onafhankelijk adviesorgaan van, voor en door verpleegkundigen. De
VAR oefent namens de verpleegkundige beroepsgroep invloed uit op het ziekenhuisbeleid door het geven van
gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. Het doel is het waarborgen en verbeteren van de
kwaliteit van de verpleegkundige zorg en de deskundigheid van verpleegkundigen, om zodoende de kwaliteit van de
patiëntenzorg en de patiënttevredenheid blijvend te verbeteren.
Daarnaast vervult de VAR een schakelfunctie tussen de raad van bestuur en de verpleegkundigen en andere gremia
binnen het UMCG, zoals het Hoofdverpleegkundigen netwerk en het Verpleegkundig Platform.
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Binnen de VAR hebben we de inhoudelijke thema’s verdeeld over vijf kerngebieden:
1. UMCG breed beleid
2. Verpleegkundig vakinhoudelijk
3. Kwaliteit en veiligheid
4. Scholing- en ontwikkelmogelijkheden
5. Communicatie/PR
Aan ieder kerngebied zijn een DB-lid en VAR-leden toegewezen, waarbij de onderwerpen op het gebied van UMCG
breed beleid behandeld worden door het dagelijks bestuur. De VAR heeft in 2020 gevraagd en ongevraagd advies
uitgebracht over onder andere de volgende thema’s:
Bedrijfskleding Verpleging
Benoeming Lid RvB Kwaliteit en Veiligheid
Pro elschets nieuwe leden Raad van Toezicht
Bezwaar Verpleegkundig Specialisten
Oprichting en inrichting CAZ
Positionering van de verpleegkundige organisatie
Diversiteit en Inclusiviteit
Koers ICV
Koers25
Beddencapaciteit
Medisch beleidsplan
Visie op verplegen
Beleid waarschuwing en ontzegging toegang tot UMCG
Monitoring van logging op toegang EP
Missie – Visie Kwaliteit van Zorg
Jaargesprek IGJ
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, dat heel positief startte met de aanstelling van vijf nieuwe VAR-leden, maar
dat vooral gekenmerkt werd door Covid-19. Gezamenlijk met het Verpleegkundig Platform werden in drie rondes
medezeggenschapsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij inbreng van de werkvloer werd gerapporteerd en onder
andere werd besproken met de raad van bestuur en het Capaciteits Coördinatie Team (CCT).
Vanaf juni 2020 nam de voorzitter van de VAR zitting in het Capaciteits Coördinatie Team van het UMCG. Daarnaast
was zij één van de opdrachtnemers in de projectgroep Klinische Bedrijfsvoering en nam de VAR actief deel aan de
vorming van de plannen hieromtrent. Bovendien hadden leden van het dagelijks bestuur van de VAR zitting in
werkgroepen met betrekking tot de nieuwe koers van het UMCG, functiedi erentiatie en beleid rondom
vaccinatiestrategie en duurzaamheid. Tevens nam de VAR deel aan externe overleggen op regionaal en landelijk
niveau.
In de zomer van 2020 werd er door de VAR een enquête uitgezet ter inventarisatie van de wensen rond nieuwe
bedrijfskleding voor de verpleegkundige beroepsgroep. 1500 verpleegkundigen namen van de mogelijkheid gebruik
om hierop input te geven.
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Speerpunten 2021:
In 2021 staan er vier belangrijke ontwikkelingen op het programma die grote impact hebben op de verpleegkundige
organisatie:
1. Positionering van de verpleegkundige beroepsgroep en de daarbij behorende vervolg opdrachten
2. Vervolg opdracht klinische bedrijfsvoering en de impact daarvan op de uitoefening van het verpleegkundig vak
en de ontwikkeling daarvan.
3. Functiedi erentiatie
4. Fase 2 Koers 25: inrichten van een nieuw besturingsprogramma voor het UMCG
De VAR zal nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen rond bovengenoemde onderwerpen, door actief deel te
nemen aan werkgroepen en door het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur en
andere stakeholders.
Ondanks de uitdagingen naar aanleiding van Covid-19 hebben we meer dan te voren de stem van de
verpleegkundige beroepsgroep laten horen. We maken onderdeel uit van besluitvorming en zijn betrokken bij de
vorming van een organisatie voor de gezondheid van de toekomst.
We bouwen verder als verpleegkundige professionals aan onze beroepsidentiteit en leiderschap ten dienste van
ons prachtige vak en kwaliteit van zorg voor onze patiënten.
Kinderadviesraad (KAR)
De Kinder AdviesRaad (KAR) van het Beatrix Kinderziekenhuis bestaat, op het moment van dit schrijven, op de kop
af, vijf jaar. Op dit moment bestaat de KAR uit twaalf actieve en enthousiaste leden tussen 13 en 21 jaar. De KAR
geeft gevraagd en ongevraagd advies en de afgelopen jaren heeft dit mooie acties en resultaten opgeleverd.
De KAR heeft drie werkgroepen gecreëerd met ieder hun eigen portefeuille:
1. De werkgroep eten en drinken in het Beatrix Kinderziekenhuis.
Deze werkgroep heeft (ongevraagd) een advies geschreven met voorstellen over verbeteringen rondom het
eten. Dit advies is voorgelegd aan de werkgroep voeding en het MT van het BKZ. Daarnaast is ook uit de
Patiënt Ervarings Monitor gebleken dat kinderen het avondeten niet lekker vinden. Aan de KAR is gevraagd mee
te denken hoe we dit kunnen verbeteren. Een van de KAR leden heeft in haar pro elwerkstuk het idee van de
“frietkar” ontwikkeld, een ets waarmee friet én gezonde snacks naar de kamers van de patiënten gebracht
kunnen worden. Binnenkort wordt dit idee aan de ‘werkgroep eten en drinken’ van het BKZ gepresenteerd.
2. De werkgroep PR en werving van nieuwe leden
De KAR heeft een Instagram account en laat daar met enige regelmaat zien wat er speelt en welke successen
er zijn behaald. De werkgroep heeft het afgelopen jaar, toen er enkele leden afzwaaiden, actief geworven onder
patiënten en nieuwe leden ingewerkt. Hierbij hebben dokters geholpen door bij kinderen en hun ouders de KAR
onder de aandacht te brengen in de spreekkamer.
3. Werkgroep activiteiten en aankleding
Deze werkgroep richt zich op vragen vanuit het kinderziekenhuis die te maken hebben met materialen en
activiteiten die kinderen kunnen a eiden/vermaken tijdens in de wachtkamer van de polikliniek of op de
verpleegafdelingen. Zo hebben zij het afgelopen jaar advies uitgebracht over a eidingsmateriaal voor jongeren.
Aan de mooie resultaten in 2020:
Het organiseren van de Landelijke KAR dag in 2018.
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Bijdrage aan (wetenschappelijk) onderzoek naar het toepassen van een nieuwe technologie (met EMC sensoren
op de huid) om benauwdheid bij kinderen te kunnen meten.
De KAR heeft meegedacht over de rol van jongerenparticipatie in het nieuwe beleid van de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
Bijdrage aan de ontwikkeling van PROSA (een methodiek die bewustwording ondersteunt van de factoren
binnen ons eigen handelen en manier waarop wij onze zorgverlening hebben georganiseerd, welke distress
opleveren voor patiënt en zijn/haar systeem maar ook comfort kunnen opleveren en dus distress wegnemen of
in elk geval verminderen)
De KAR heeft samengewerkt met een onderzoeker van het BKZ en ontwerper om de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar een infographic
Landelijk aandacht gevraagd voor het thema ‘onderwijs voor zieke kinderen’, dit heeft geresulteerd in de keuze
voor het thema ‘onderwijs en zieke kinderen’ van de laatste landelijk KAR dag (2020)
Vanuit de KAR is er een afvaardiging in de ‘leidende coalitie patiëntenparticipatie en de ‘gebruikersgroep
MijnUMCG’
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2.5 UMCG-brede programma's en projecten
Transitie van zorg
Het UMCG heeft – net als de andere umc’s – de opdracht vanuit het ministerie van VWS om regionale
samenwerking en netwerkzorg te faciliteren volgens het principe ‘de juiste zorg op de juiste plaats’. In het kader van
deze opdracht, en van de (meerjaren)afspraken met verzekeraars, maakt het UMCG in toenemende mate
afspraken met ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in de regio rondom de transitie van zorg. Uitgangspunt is
dat de zorg indien mogelijk dichtbij huis plaatsvindt. Op zorgvuldige wijze wordt beoordeeld welke zorg verplaatst
kan worden en hoe de kwaliteit en continuïteit hierbij gewaarborgd zijn. Het programma Transitie van Zorg UMCG –
OZG faciliteert sinds een aantal jaren de afdelingen in het realiseren van deze verplaatsing van zorg naar het OZG.
De situatie dat medisch specialisten zowel werkzaam in het UMCG als OZG zijn, werkt bevorderend in de
samenwerking en transitie van zorg. De samenwerking tussen afdelingen maakt niet alleen uitplaatsing van
basiszorg mogelijk, maar ook uitbreidingsmogelijkheden in de opleiding van medisch specialisten, een gezamenlijke
verhoging van kwaliteit van zorg, en het verbreden van de onderzoekspopulatie voor wetenschappelijk onderzoek.
Een voorbeeld hiervan is dat de A-opleiding tot KNO arts ook in het OZG plaatsvindt.
In 2015 is de transitie naar complexe zorg door het UMCG al ingezet. We zien bij de transitie van zorg naar het OZG,
maar ook naar andere omliggende ziekenhuizen als Nije Smellinghe (Drachten), Wilhelmina Ziekenhuis Assen als
het Martini Ziekenhuis (Groningen) dat er nauwelijks nog basiszorg is uit te plaatsen vanuit het UMCG. De focus is
afgelopen jaar dan ook steeds meer komen te liggen op het organiseren van zorg in netwerken, waarbij met
meerdere 1e en 2e lijnsinstellingen samen wordt gewerkt om de zorg rondom de patient optimaal in te richten. Een
goed voorbeeld hiervan is Hartnet Noord Nederland (zie https://www.hartnetnoordnederland.nl/).

Programma waardegedreven zorg
Het UMCG streeft naar het constant verbeteren van de kwaliteit van zorg waarbij de patiënt centraal staat.
Gekoppeld aan de ambitie van het ministerie van VWS om behandelaanbod en behandeluitkomsten transparanter
te maken, werkt het UMCG sinds 2018 op een gecoördineerde en onderzoekende wijze in vijf waardetuinen:
Hartzorg, CVA-zorg, longoncologie, niertransplantaties en het passend behandelplan voor oudere oncologische
patiënten. Doelstellingen variëren qua inhoud en omvang per waardetuin.
De focus van waardegedreven zorg in het UMCG ligt op 3 punten: terugkoppeling van uitkomsten in de
spreekkamer/samen beslissen, actieve betrokkenheid van patiënten en de waardetuin gaat over zorg in de regio.
In 2020 is evaluatie van onderzoek naar de e ectiviteit van de waardetuinen gestart en zijn diverse
onderwijsmodules gegeven aan afdelingen en beroepsgroepen. In de Koers25 is heel bewust mensgerichte,
waardegedreven zorg als UMCG brede prioriteit gekozen. Komend jaar zullen er dus verdere initiatieven worden
opgestart om een mensgerichte en waardegerichte aanpak nog meer als vanzelfsprekend onderdeel in al onze
kerntaken terug te laten komen.
Bekijk hieronder de video waarin waardegedreven zorg wordt toegelicht:
Ruimte voor Groei & Innovatie
Het programma Ruimte voor Groei & Innovatie (RvG&I) moet in de periode 2016-2021 leiden tot een structurele
besparing van € 50 miljoen. De helft van deze baten wordt geïnvesteerd in groei passend bij de doelstellingen van
het UMCG. De andere helft wordt gebruikt om de toegenomen kosten als gevolg van CAO, bouw en IT-investeringen
te dekken. Zo bouwen we aan een wendbare, nancieel gezonde en toekomstbestendige organisatie.
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RvG&I kent twee stadia. In de periode 2016-2017 is een structurele kostenreductie behaald van € 15 miljoen door
verschillende projecten en initiatieven, bijvoorbeeld beperking van medicatieverspilling en reductie van inhuur
extern personeel.De tweede periode (2018-2021) moet een structurele kostenreductie van € 35 miljoen opleveren.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de programmalijnen Inkoopvoordelen & Inhuur en Stafondersteuning &
Management.
2020 heeft wat betreft Ruimte voor Groei & Innovatie vooral in het teken gestaan van de programmalijn
Stafondersteuning & Management (looptijd t/m 2021 en een nanciële doelstelling van € 12,6 miljoen). Hierbij is
gekeken naar het optimaliseren en ontdubbelen van werkprocessen in de stafondersteuning.
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2.6 Samenwerkingsrelaties
Voor het UMCG begint en eindigt goede zorg niet bij de muren van het ziekenhuis. Om mensen optimale zorg te
kunnen bieden, dient de zorg van verschillende zorgaanbieders goed op elkaar te zijn afgestemd. Van preventie of
verwijzing door de (huis)arts, tot aan de nazorg thuis, poliklinisch of in een verpleeg- of revalidatie-instelling.
Daarom werkt het UMCG aan het ontwikkelen van sterke en innovatieve samenwerkingsverbanden met andere
zorgaanbieders in de regio. Het UMCG heeft samenwerkingsovereenkomsten met diverse ziekenhuizen in de
noordelijke regio en in de Duitse grensregio (congenitale hartpatiënten, common care) en met zorginstellingen die
langdurige zorg bieden aan ouderen en chronisch zieken. Ook vanuit onze kerntaken onderzoek en opleiding
bestaan diverse academische werkplaatsen waarin we met regionale partners samenwerken. Het UMCG is
bijvoorbeeld actief (initiërend, coördinerend, actieve partner) in onder andere de volgende
samenwerkingsverbanden en -netwerken:
Coöperatie Zorgnazorg (zie: www.zorgnazorg.nl);

Punt voor Parkinson (zie: www.puntvoorparkinson.nl)
Transmurale Zorgbrug, Verpleegkundige topzorg (zie: www.verpleegkundigetopzorg.nl);
het Universitair Netwerk Ouderenzorg (www.uno-umcg.nl)
het Akkoord van Groningen
Hartnet (klik https://www.hartnetnoordnederland.nl/).
Psychiatrisch netwerk Noord Nederland (https://www.rgoc.nl/)
Academisch Huisartsen Ontwikkel Netwerk (AHON) (https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon)
Aletta Jacobs School of Public Health (https://www.rug.nl/aletta/)
Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland en covid-19
Het UMCG vervult in de noordelijke regio van oudsher een belangrijke rol in de keten van acute zorg. In het Acute
Zorg Netwerk Noord-Nederland werken alle organisaties samen, die betrokken zijn bij de zorg aan mensen in acute,
levensbedreigende situaties. Het kan hierbij gaan om ‘gewone’ acute zorg of om zorg in situaties van crises of
rampen. Als landelijk erkend traumacentrum met een Mobiel Medisch Team en eigen helikoptervoorziening heeft
het UMCG een regierol in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In het ROAZ maken alle aanbieders van acute
zorg in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe afspraken over de beschikbaarheid, bereikbaarheid en
kwaliteit van de acute zorg. Samen zorgen zij ervoor dat een patiënt met een acute zorgvraag snel, adequaat en op
de juiste plaats, passende en veilige zorg krijgt. Met de aanvang van de Covid-19-pandemie heeft het ROAZ een
cruciale rol gespeeld om de acute zorg in de regio op te schalen en voorbereid te zijn op extra toestroom van Covid19-patiënten, zowel uit onze eigen regio als vanuit de rest van Nederland. Zeker tijdens de eerste golf lagen de
noordelijke ziekenhuizen voornamelijk vol met Covid-19-patiënten uit het westen en zuiden van Nederland.
Klik hier voor meer informatie over het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland en de aanpak tijdens de Covid-19
pandemie.
Samenwerking rondom behandeling met 3D-implantaten
Samen met bedrijven in de regio en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kan het UMCG het proces voor 3Dgeprinte, gepersonaliseerde implantaten in het menselijk lichaam drastisch verkorten: van een aantal weken naar 3
à 4 dagen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft hiervoor, mede namens het Ministerie van
EZK en de Gemeente Groningen, een Europese subsidie van zo’n 3,5 miljoen euro verstrekt.
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"Met een 3D-operatieplan en een implantaat op maat kunnen we meer patiënten sneller en beter
behandelen"
Max Witjes, kaakchirurg-oncoloog UMCG
Opening UMCG Pijncentrum en start netwerk Pijnnet Noord-Nederland
Het UMCG Pijncentrum is een samenwerking van het Anesthesiologie Pijncentrum, de Pijnrevalidatie, het
Wervelkolomcentrum en het Bekkenpijncentrum. Vanaf nu is achter één voordeur de juiste zorg voor patiënten met
complexe pijn. Binnen het UMCG Pijncentrum wordt voor iedere patiënt gekeken wie de meest passende
zorgprofessional is en is er de mogelijkheid met verschillende disciplines gezamenlijk tot een pijndiagnose en/of
behandeladvies te komen. Ook op gebied van onderzoek en onderwijs worden de handen ineengeslagen. Doel van
het onderzoek is om beter te begrijpen wat (chronische) pijn is en welke behandelingen meer e ectief kunnen zijn.
Grensoverschrijdende samenwerking
Het UMCG, de RUG en de Universiteit van Oldenburg hebben begin 2020 een Memorandum of Understanding
getekend. Hierin zijn gezamenlijke inspanningen vastgelegd om het aantal studenten dat de studie geneeskunde
aan de European Medical School volgt, te vergroten van 40 naar 200. Ook is de oprichting van een
grensoverschrijdend instituut, dat initiatieven op gebied van volksgezondheid en medisch onderzoek organiseert
en ondersteunt, in voorbereiding.
Groningen en Oldenburg/Niedersachsen willen de onderlinge samenwerking verstevigen. Hierbij gaat het niet
alleen om grensoverschrijdende netwerken en infrastructuur voor medische zorg, maar ook om samenwerking op
het gebied van medisch onderzoek, volksgezondheid en regionale economie. Er is al interregionale samenwerking
over antibiotica-resistentie, gezondheidsgeletterdheid, geestelijke gezondheid en andere gebieden van preventieve
geneeskunde. Om de transregionale uitwisseling van kennis verder te stimuleren, worden nu voorbereidingen
getro en voor een nieuw grensoverschrijdend instituut. Zo kan de kwaliteit en e ciëntie van de medische zorg in
de regio Groningen/Niedersachsen worden verbeterd. Dit kan leiden tot vermindering van de economische last, die
de vergrijzing met zich meebrengt.
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2.7 Risicomanagement
Sinds begin 2020 vallen de teams Audit en Riskmanagement onder dezelfde afdeling, deze afdeling rapporteert
direct aan de raad van bestuur. Dit is de eerste stap om de integratie tussen risicomanagement en audit verder te
intensiveren.
Het UMCG heeft te maken met verschillende risico’s. Het gaat daarbij om risico’s van operationele aard tot
strategische risico’s, om interne en externe risico’s. Een praktische voorbeeld van hoe het UMCG hiermee omgaat
zijn de risicoanalyses bij de introductie van nieuwe apparatuur in zorgprocessen of bij projecten. Bij het
identi ceren van onze strategische risico’s kijken wij naar externe ontwikkelingen zoals o.a. veranderende wet- en
regelgeving, veranderingen in de maatschappij en signalen zoals dreigingen op het gebied van cybersecurity.
Covid-19 heeft laten zien dat risico’s zich in korte tijd kunnen ontwikkelen van kleine naar grote risico’s en dat risico’s
met elkaar zijn verbonden en elkaar beïnvloeden. Voor onze grootste strategische risico’s zijn daarom
risicobeheersingsplannen opgesteld. Deze plannen helpen om de dynamiek en complexiteit van deze risico’s beter
in kaart te brengen en daarmee beter te kunnen beheersen. In 2020 heeft het UMCG tevens gewerkt aan het verder
integreren van risicomanagement in de besturingscyclus en staat risicomanagement op de agenda van de
besprekingen tussen de afdelingen en de raad van bestuur.
Vooruitblik
In 2021 zal risicomanagement steeds meer worden geïntegreerd in onze processen, waarbij wordt aangesloten bij
de nieuwe strategie Koers 25 Dit doen we door aan te sluiten bij het traject Koers25-besturingsmodel. Daarnaast
zal er aandacht zijn voor trainingen over de prospectieve risicoanalyse, zodat medewerkers in het primaire proces
voldoende uitgerust zijn om, bij veranderingen in zorgprocessen, risico’s te kunnen identi ceren.
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03 Patientenzorg
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3.1 Kwaliteit & Veiligheid
Het UMCG kiest voor de zorg voor patiënten met complexe en vaak meervoudige aandoeningen die vrijwel altijd
door multidisciplinaire teams behandeld worden. Daarbij wordt de hoogste prioriteit gegeven aan kwaliteit en
veiligheid van de zorg.
Als uitgangspunt voor het beleid van kwaliteit en veiligheid heeft het UMCG gekozen voor de principes van ‘Clinical
Governance’, hierbij wordt de praktijk van de zorgprofessional verbonden met de wereld van regels, nanciën en
beleid door te werken vanuit de vijf basiselementen:
1. denken in processen
2. samenwerken in teams
3. communicatie
4. leiderschap
5. eigenaarschap
Op grond van dezelfde principes heeft het UMCG gekozen voor ISO-certi cering als kwaliteitsmanagementsysteem.
De ISO-systematiek maakt het mogelijk om, binnen de daartoe aanwezige wettelijke en professionele kaders, zelf
doelen te formuleren, performance indicatoren vast te stellen en deze vervolgens in een PDCA (Plan-Do-CheckAct)-cyclus te volgen.
Om hoogstaande kwalitatieve en veilige zorg te kunnen bieden, streeft het UMCG ernaar het aantal calamiteiten en
incidenten te beperken en tegelijkertijd de meldingsbereidheid ervan onder medewerkers te blijven stimuleren. Op
basis van aantallen, soorten en oorzaken van incidenten en calamiteiten zijn kwalitatieve en concrete doelstellingen
voor kwaliteit & veiligheid van zorg geformuleerd.
Voor het meten van kwaliteit, patiëntgerichtheid en veiligheid van zorg wordt binnen het UMCG gebruik gemaakt
van de kwaliteitsindicatoren die zijn opgesteld door het Zorginstituut en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Om inzicht te geven in de kwaliteit van medische zorg worden onder meer gegevens aangeleverd aan de Stichting
DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing). DICA faciliteert klinische registraties volgens een vast format waardoor
op basis van gegevens afspraken worden gemaakt over geleverde en in te kopen zorg. De kwaliteitsinformatie
wordt gebruikt door verschillende externe partijen. Zo baseren zorgverzekeraars de inkoop van zorg mede op de
door het ziekenhuis aangeleverde informatie als een maat voor geleverde kwaliteit.
Ook patiënten vragen vaker naar informatie over de kwaliteit van zorg en geboden faciliteiten om op basis daarvan
de keuze voor een zorgverlener te maken.
Het kwaliteitswiel
Het kwaliteitswiel geeft weer hoe het UMCG continu werkt aan het verbeteren van kwaliteit. Het vertrekpunt is de
patiënt als mens. Daaromheen de vijf basiselementen van Clinical Governance, deze vormen de basis van een
lerende en transparante cultuur. Het geeft aan hoe wij met elkaar werken aan het continue verbeteren van onze
zorg, onderzoek en opleidingen
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Het kwaliteitswiel UMCG

Kwantitatieve doelstellingen Kwaliteit en Veiligheid
Op basis van overkoepelende thema’s van jaarrapportages van Centrale en Decentrale
Incidentmeldingencommissie (CIM/DIM), Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg (CCP), Commissie Onderzoek
Overleden Patiënten (COOP) en de Commissie Medicatieveiligheid worden vanaf 2015 jaarlijks kwantitatieve
doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste doelstellingen voor 2020 waren; 'Minder calamiteiten in de zorg' (is
licht gedaald), 'Aantal gemelde ernstige incidenten' (% is gedaald), 'Terugbrengen aantal medicatie
incidenten'(gelijk gebleven), 'Terugbrengen incidenten die veroorzaakt zijn door onduidelijkheden in
protocollen'(gelijk gebleven), 'Minder antistolling incidenten' (iets gedaald), 'Hogere score op handhygiëne' (iets
gedaald), en 'Daling percentage patiënten dat decubitus heeft opgelopen in UMCG' (gehaald). Het werken met
concrete doelstellingen zorgt voor gerichte aandacht en is daardoor e ectief. Gedurende het hele jaar zijn acties
uitgezet en is de voortgang van de doelstellingen gemeten.
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Certi cering en accreditatie
De ambitie van het UMCG is om op de kerntaken zorg, onderwijs & opleidingen en onderzoek tot de top in
Nederland en daarbuiten te horen. Het UMCG voldoet aan de eisen ISO 9001:2015, ISO 27001/NEN7510 en ISO
22000:2005. Daarnaast gelden voor bepaalde afdelingen en organisatieonderdelen aanvullende normen en/of
eisen zoals ISO 15189, HKZ, ISO17025 en JACIE. Ook voldoet het UMCG aan geldende wet- & regelgeving zoals
onder andere de Wet Kwaliteit Lichaamsmaterialen, Kernenergiewet, Arbeidsomstandighedenwet, de regeling
genetisch gemodi ceerd organismen en omgevingsvergunning (milieuwetgeving). Net als in voorgaande jaren
heeft het UMCG in 2020 de certi cering volgens een internationale accreditatie laten uitvoeren door Det Norske
Veritas (DNV-GL) en de Raad van Accreditatie voor zover dat binnen de regels van Covid-19 mogelijk was. Voor de
verbeterpunten zijn plannen van aanpak opgesteld die door DNV getoetst en goedgekeurd zijn.

Sterftecijfer UMCG 2019
Jaarlijks worden van alle ziekenhuizen in Nederland de sterftecijfers (Hospital Standardized Mortality Ratio – HSMR)
berekend. Als de HSMR-uitkomst 100 is, dan is de werkelijke sterfte gelijk aan de verwachte sterfte. Bij een score
boven de 100, dan is de werkelijke sterfte hoger dan de verwachtte sterfte. Bij een HSMR onder de 100, dan is de
werkelijke sterfte lager dan de verwachtte sterfte. In 2020 is de HSMR over het jaar 2019 berekend. De HSMR over
2019 voor het UMCG is 95. De sterfte in het UMCG wijkt niet af van het landelijk gemiddelde. De HSMR 2017-2019
voor het UMCG is 98. Ook hiermee wijkt het UMCG niet af van het landelijk gemiddelde.

Inspectiebezoeken
In 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een aantal bezoeken aan het UMCG gebracht.
22 januari 2020 bezocht het meldingenteam van de IGJ het UMCG. Het meldingenteam kwam zelf onderzoek doen
naar aanleiding van een gemelde zorgcalamiteit en bracht in verband daarmee een bezoek aan de afdelingen
Neurochirurgie en Radiologie. De Inspectie concludeerde dat de verbetermaatregelen hebben geleid tot
risicoreductie en heeft geen nadere maatregelen opgelegd.
Op 4 februari 2020 bezocht de IGJ verschillende afdelingen in het UMCG waarbij het een herbezoek betrof naar het
verantwoord bereiden en toedienen van High Risk Medicatie (parenteralia). Aanleiding voor dit bezoek waren de
resultaten van het vorige bezoek met hetzelfde thema, op 28 oktober 2018. De Inspectie concludeerde dat het
UMCG niet op alle bezochte afdelingen voldeed aan alle voorwaarden voor goede zorg bij de bereiding en
toediening van High Risk Medicatie. De voortgang op het herstel van de tekortkomingen – die binnen drie maanden
hersteld dienden te worden – kan door de Inspectie in een onaangekondigd bezoek getoetst worden.
De Inspectie heeft het jaargesprek, dat deel uitmaakt van het risicogestuurde toezicht van de Inspectie, in deze
Covid-19 pandemie opgeschort. In plaats daarvan vond op 9 november 2020 een voortgangsgesprek plaats. De
Inspectie wilde op deze wijze in gesprek blijven over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Ook wilde de
Inspectie met deze gesprekken aandacht vragen voor het welzijn van de zorgverleners. Het gesprek is goed
verlopen.

VMS (veiligheidsmanagement)-thema’s
Op basis van patiëntveiligheidsonderzoek van NIVEL/EMGO zijn landelijk inhoudelijke thema’s (VMS-thema’s)
vastgesteld waarop winst te behalen is als het gaat om het terugdringen van de onbedoelde vermijdbare schade in
ziekenhuizen. Lees hier meer over de VMS-thema's. Voor enkele VMS-thema’s zijn in het UMCG leidende coalities
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geformeerd. Hieronder worden leidende coalities en commissies kort beschreven.
Commissie Medicatieveiligheid
In 2020 is een pilot medicatie gereedmaken door apothekersassistenten op de verpleegafdeling uitgevoerd. De
resultaten volgen in 2021 en leiden tot verdere concretisering van visie en beleid op ondersteuning door de
apotheek. Voor het bereiden en toedienen van parenteralia zijn procedures aangepast, is er een EPD-aanpassing
geïntroduceerd en zijn er scholingsbijeenkomsten gehouden. Het vlekkenplan voor fysieke werkplekken is
gerealiseerd voor medicatieveri catie bij zowel de hoofdingang als bij ingang noord. In aanloop daar naartoe zijn er
in december noodcabines geplaatst. De pilot 'telefonische controle thuismedicatie kort voor opname' is uitgevoerd.
Deze wordt in 2021 uitgebreid naar andere specialismen. De medicatieveri catie bij ontslag is met 50%
toegenomen ten opzichte van 2019.
Infectiecommissie 2020
De reguliere taken van de Infectiecommissie worden uitgevoerd door de Infectiepreventiecommissie, de Commissie
Antimicrobiële Middelen (CAM) en de Tuberculosecommissie.
De Infectiepreventiecommissie
In 2020 staat met name het (griep)vaccinatiebeleid, handhygiëne, bouwprojecten surveillance op Bijzonder
Resistente Micro Organismen (BRMO) en op ziekenhuisinfecties centraal in de activiteiten van de commissie. Onder
druk van de Covid-19 werkzaamheden in het UMCG heeft de commissie geen reguliere overleggen gehad, maar
hebben hun werkzaamheden wel doorgang gevonden. De Griepcampagne 2020 is bijzonder succesvol geweest. Er
zijn bijna 5500 medewerkers gevaccineerd, een stijging van tien procent ten opzichte van 2019. Iets meer dan de
helft van deze medewerkers werd gevaccineerd op een centrale locatie, de rest op de eigen afdeling of bij de
huisarts. Het thema voor 2021 is Afweer & Immuniteit.
De Commissie Antimicrobiële Middelen (CAM)
De CAM heeft in 2020 zeven UMCG-brede richtlijnen en protocollen aan de Infectiecommissie aangeboden ter
vaststelling. Ook heeft de CAM 96 SWAB-ID-adviezen beoordeeld en gepubliceerd (SWAB-ID-adviezen zijn adviezen
opgesteld door de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) over therapie en profylaxe van de gangbare
infectieuze ziektebeelden). Daarnaast is de CAM betrokken geweest bij de SARS-COV-2 gerelateerde documenten.
Het A-team
Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica waardoor infecties in de toekomst minder goed te
bestrijden zijn. Alle ziekenhuizen in Nederland moeten daarom sinds 1 januari 2014 een A-team hebben dat bekijkt
of de antibiotica die voorgeschreven worden, ook echt nodig zijn en veilig gebruikt kunnen worden door de
patiënt. In 2020 heeft het A-team de eerder geïmplementeerde activiteiten op drie verpleegafdelingen voortgezet
en daarnaast de dag-2-bundel geïmplementeerd op nog eens drie verpleegafdelingen. Op alle overige volwassen
verpleegafdelingen zijn audits uitgevoerd om in kaart te brengen welke activiteiten er in het kader van het
antimicrobial stewardship programma reeds zijn ingebed. Op ICT-niveau worden de technische mogelijkheden
geëxploreerd om op een veilige en verantwoorde wijze data te kunnen extraheren uit het EPD voor eigen analyses
en voor de landelijke Antimicrobial Stewardship Monitor. Voor meer informatie het het A-team klik hier.
Tuberculosecommissie
In 2020 is door middel van het uitvoeren van twee contactonderzoeken bij circa 160 medewerkers getoetst of de
opgestelde protocollen uit 2019-2020 werkbaar zijn. Hierbij zijn enkele kleine inhoudelijke aanpassingen gedaan.
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Door de Covid-19 pandemie heeft het regionaal samenwerken op TBC-gebied wat stilgestaan. Inmiddels is eind
2020, begin 2021 een automatiseringsslag gemaakt, waardoor externe TBC-uitslagen dagelijks automatisch
binnenkomen bij de TBC-commissie, waardoor sneller indien nodig acties uitgezet kunnen worden.
Leidende coalitie kwetsbare ouderen en delier
De Leidende coalitie KOD heeft in 2020 gewerkt aan het komen tot een minimale dataset voor de medische
besluitvorming bij kwetsbare ouderen. De dataset is besproken met de chefs de clinique en over de implementatie
is afgestemd met diverse afdelingen. Naast een UMCG-brede de nitie voor kwetsbare ouderen is een uniforme
basisset voor de screening van kwetsbare ouderen ontwikkeld die wordt ingebouwd in het EPD (gereed voorjaar
2021).
Door de Covid-19 maatregelen kon het geplande congres niet doorgaan en is dit verplaatst naar mei 2021.

Centrale Incident Meldingen (CIM)
Het aantal incidentmeldingen in 2020 bedraagt 89% ten opzichte van het aantal in 2019. De lichte afname van het
aantal meldingen heeft hoogstwaarschijnlijk een relatie met de Covid-19 crisis. De bedrijfsvoering UMCG breed
toont productiecijfers van 92% ten opzichte van 2019. De focus van de melders en de beschikbare tijd voor het
melden en analyseren van incidenten is veranderd in deze periode.
De verdeling van de incidenten vertoont een stabiel beeld. De uitzondering vormt hierop het aantal valincidenten;
deze neemt evenals in 2019 absoluut en relatief toe. Een analyse naar de inhoud van de valincidenten lijkt geen
noodzakelijk verband te houden met de eerdere wijziging in beleid rondom het gebruik van vrijheidsbeperkende
interventies waarbij het gebruik van deze middelen veranderd is naar 'Nee tenzij'. Waarschijnlijk speelt de
toenemende complexiteit van de patiënten in het UMCG hier een belangrijke rol.
Covid-19 meldingen
Zowel tijdens de eerste Covid-19 uitbraak als tijdens de tweede uitbraak is tweewekelijks een overzicht gemaakt van
de meldingen die een relatie tonen met Covid-19. De inhoud van de meeste meldingen zijn in beide periodes voor
een groot deel gerelateerd aan de testafname van patiënten. Testen die niet volgens afspraak zijn verlopen,
monsters die zoek zijn geraakt, opvang van patiënten die een andere routing volgen dan gewenst zijn de meest
voorkomende incidenten. De meldingen zijn opgepakt in de organisatie met verbetermaatregelen.
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Opbouw ernst categorieën incidenten
De verdeling van de ernstcategorie blijft ongeveer gelijk. De ernstige categorie 4 meldingen is ook dit jaar gelukkig
zeer klein. Het aantal categorie 4 meldingen is nagenoeg gelijk aan 2019. Een drietal meldingen is geanalyseerd
door de Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg (CCP). Na analyse van de categorie 4 incidenten blijkt dat het vaak
om zeer speci eke incidenten gaat die zeer verschillend zijn.

Categorie incidenten
Overzicht ernst categorieën (van 1 'minder ernstig' naar 4 'meer ernstig') afgesloten meldingen 2019 en 2020
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Antistollingscommissie
In het najaar van 2020 heeft de Antistollingscommissie de, eerder fysiek geplande scholing, online verzorgd. De
opnames hiervan zijn opgenomen in het Leer Management Systeem (LMS). Verdere verkenning van gebruik van het
LMS vindt momenteel plaats. Hierbij zoekt de commissie naar meer interactievere mogelijkheden om de antistolling
aanspreekbaar te maken voor verpleegkundigen en artsen. Een koppeling naar het Antistollingsprotocol is hier ook
mogelijk. Het protocol is ondertussen zeven keer aangepast en voldoet aan een behoefte. In 2020 is 7577 keer
gebruik gemaakt van dit document en bevindt zich hiermee op de zesde plaats van de meest gebruikte documenten
in DocPortal, alleen voorgegaan door Covid-19 documenten. Er zijn 119 incidenten gemeld waarbij een relatie is
aangegeven met medicatie rondom de antistolling. Dit aantal komt nagenoeg overeen met 2019 (n=129). De
incidenten zijn bekeken door leden van de Antistollingscommissie en hebben zo mogelijk verbeteracties
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opgeleverd. Samenwerking heeft voor gebruikers van antistolling in de regio geleid tot een plan voor regionaal
gecoördineerde ketenzorg.. Verbetering van de inrichting van antistolling in het EPD heeft vooral plaatsgevonden
binnen de apotheek; er zijn Best Practice Alerts (BPA’s) toegevoegd om fouten in het voorschrijven van antistolling
te voorkomen.

Convenant veilige toepassing medische technologie
Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in
een omgeving die veilig gebruik kan garanderen. Deze veiligheid wordt met name beoordeeld bij de toelating. In
2020 is een gebruiksvriendelijke tool gemaakt (in iTask) voor de toelating van medische hulpmiddelen gericht op het
reduceren van risico’s bij de ingebruikname. Hierbij spelen het betrekken van de juiste expertises bij de
implementatie en de (bij)scholing een belangrijke rol.
Het ‘Veilig omgaan met medische hulpmiddelen’ is voor een belangrijk deel gemeengoed in het UMCG en
ondergebracht bij de afdelingen. In 2020 is gewerkt aan het versterken van het netwerk en kennisniveau op en
tussen afdelingen:
• Per afdeling is een coördinator benoemd die support biedt bij de toelating van een nieuw medisch hulpmiddel. De
Medische Middelen Commissie is de verbindende factor en gaat dit netwerk onderhouden en versterken.
• Elke afdeling heeft een presentatie gevolgd over klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen en heeft een
controle uitgevoerd op alle opstartende en lopende studies aan de hand van verbeterde procedure beschrijvingen
(onderdeel van project ‘Evaluatie studies met Medische Hulpmiddelen’).
In 2021 worden procedures rond de levensfase van medische hulpmiddelen verder uitgekristalliseerd en aangepast
onder de drijvende kracht van de nieuwe Europese wetgeving (Medical Device Regulations, MDR). Nieuwe
procedures zullen beschreven worden voor in huis ontwikkeling van medische hulpmiddelen en het ziekenhuis als
fabrikant.

Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg (CCP)
Meldingen 2020
Mogelijke zorgcalamiteiten worden gemeld aan de Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg (CCP). Wanneer de CCP
de gebeurtenis beoordeelt als een daadwerkelijke calamiteit, wordt die aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ) gemeld. De bedoeling is dat het aantal calamiteiten kleiner wordt.
In 2020 zijn in totaal 95 gebeurtenissen aan de Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg (CCP) gemeld als mogelijke
zorgcalamiteit. In 2019 waren er 115 meldingen. In 2020 zijn 21 meldingen middels de PRISMA methodiek
onderzocht; van deze 21 meldingen zijn er 20 aan de Inspectie doorgeleid. In 2019 zijn 36 calamiteiten gemeld bij
de Inspectie.
Het aantal meldingen ligt daarmee lager dan voorgaande jaren; dit wordt met name teruggevoerd op de Covid-19
pandemie, waardoor de geplande zorg in 2020 voor een deel werd afgeschaald. Zie voor een meerjarenoverzicht
[gra ek 1]. Met uitzondering van één melding moest uitstel worden verleend met betrekking tot aanlevering van de
rapportage aan IGJ.
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Prisma onderzoekers
In 2020 werden er geen nieuwe PRISMA onderzoekers opgeleid. Tot tweemaal toe werd er een cursus gepland;
beide keren moest deze worden geannuleerd in verband met de maatregelen rond de Covid-19 pandemie. Een
groot aantal onderzoeken werd in 2020 door twee in plaats van drie onderzoekers uitgevoerd. Het ligt in de
bedoeling om in 2021 weer een PRISMA cursus aan te bieden.
Peer support
Op 3 november 2020 werd een digitale ‘support-the-peer supporter’ meeting georganiseerd. Jo Shapiro was daarbij
één van de sprekers. Er werd door ruim 20 personen geparticipeerd.
In 2020 werden alle bij een incident of zorgcalamiteit betrokken zorgprofessionals benaderd met het aanbod tot
peer support. Dit heeft echter niet geleid tot toename van het gebruik van peer support.
Bijeenkomsten
In 2020 werden door de Covid-19-crisis vrijwel alle bijzondere bijeenkomsten, waarbij de CCP een rol speelt,
geannuleerd. Zo vond er geen ‘Dag van de Patiëntveiligheid’ plaats en moest een UMCG-brede casuïstiekbespreking eerst uitgesteld en vervolgens geannuleerd worden. Evenmin zijn er in 2020 bijeenkomsten geweest
van het landelijke OPEN netwerk. Ook de uitwisseling van zorgcalamiteiten in NFU-verband kwam stil te liggen door
de Covid-19-crisis.

Crisisorganisatie
In 2020 hebben zich in het UMCG zes incidenten voorgedaan waarbij het crisisbeleidsteam (CBT) bijeen is geweest.
Voor één noodstroomtest is beperkt opgeschaald met een ‘klein’ CBT.
De incidenten betro en het uitschakelen van de Citrix in verband met veiligheidsproblemen, traag werkende ICTapplicaties, ontruiming van een verpleegafdeling ten behoeve van de opvang van Covid-19 patiënten, telefonische
bereikbaarheidsproblemen ten gevolge van een Vodafone-storing, toegangsproblemen voor medewerkers tot het
EPD en leveringsproblemen van het Logistiek Centrum Eemspoort.
Vanwege de Covid-19 pandemie heeft het accent in voor de crisisorganisatie in 2020 vooral gelegen op het
consolideren van de bestaande afspraken, het inwerken van nieuwe sleutelfunctionarissen en het ondersteunen
van de in- en externe Covid-19 beheersstructuur.
In 2021 wordt de focus gelegd op het bestendigen van de nieuwe crisisbeheersstructuren die ten behoeve van de
Covid-19 pandemie zijn ingericht en wordt -opnieuw- een aanvraag gedaan voor het implementeren van digitale
tools ten behoeve van het alarmeren en informeren van medewerkers tijdens een crisis.
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Kwantitatieve doelstellingen
Op basis van overkoepelende thema’s van
jaarrapportages van Centrale en Decentrale
Incidentmeldingencommissie (CIM/DIM), Commissie
Calamiteiten Patiëntenzorg (CCP), Commissie
Onderzoek Overleden Patiënten (COOP) en de
Commissie Medicatieveiligheid worden vanaf 2015
jaarlijks kwantitatieve doelstellingen geformuleerd. De
belangrijkste doelstellingen voor 2020 waren; 'Minder
calamiteiten in de zorg' (is licht gedaald), 'Aantal
gemelde ernstige incidenten'(% is gedaald),
'Terugbrengen aantal medicatie incidenten'(gelijk
gebleven), 'Terugbrengen incidenten die veroorzaakt
zijn door onduidelijkheden in protocollen'(gelijk
gebleven), 'Minder antistolling incidenten' (iets
gedaald), 'Hogere score op handhygiëne' (iets
gedaald), en 'Daling percentage patiënten dat decubitus heeft opgelopen in UMCG' (gehaald). Het werken met
concrete doelstellingen zorgt voor gerichte aandacht en is daardoor e ectief. Gedurende het hele jaar zijn acties
uitgezet en is de voortgang van de doelstellingen gemeten.
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3.2 Onze patient als stakeholder
Onverwacht lange opname duur (OLO)
Uit het rapport Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) blijkt dat de OLO in het UMCG, conform voorgaande
jaren, hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (het landelijk gemiddelde is 15,3%). Het UMCG had in 2019 29.474
klinische opnamen, waarvan 6.839 patiënten een opnameduur hadden die minimaal 50% langer was dan verwacht.
Daarmee is het OLO-percentage van het UMCG 23,2% (vorig jaar was het OLO-percentage 22,6%). In het afgelopen
jaar is een grondige analyse gedaan van de OLO-registratie binnen het UMCG. Op basis van uitgebreide
steekproeven is geconstateerd dat het UMCG de correcte start- en einddatum van de opname bij Dutch Hospital
Data (DHD) aanlevert. Ondanks alle inspanningen is onduidelijk waarom het OLO-percentage in het UMCG hoger is
dan gemiddeld. Daarom neemt het UMCG deel aan een project dat DHD eind 2020 heeft gestart en waarbij met
een klein aantal ziekenhuizen de waarde en duiding van de OLO-cijfers zal worden gewogen.

Leidende coalitie Patiëntenparticipatie
Het academische jaar 2019-2020 stond in het teken van 'patiëntenparticipatie en zorg'. Door de Covid-19
maatregelen is gekozen om dit thema met een jaar te verlengen en te focussen op de uitvoering van het project
'Samen beslissen, samen sterker', het doen van een nulmeting patiëntenparticipatie en, door de invoering van de
10 aanbevelingen van het Cappuccino-rapport, te werken aan het verder inbedden van patiëntenparticipatie in de
UMCG-zorgprocessen. In het najaar van 2020 is in vervolg op de nulmeting een start gemaakt met een (digitale)
gespreksronde langs de medisch specialistische afdelingen om in multidisciplinair verband de diverse aspecten
rondom de implementatie van de aanbevelingen uit het Cappuccino-rapport te bespreken. In 2020 is door middel
van een aantal bijeenkomsten ook ingezet op de verdere uitbouw van het Lerend netwerk patiëntenparticipatie. Het
themajaar 'Patiëntenparticipatie en onderwijs' is opgeschoven naar het academische jaar 2021-2022.

Patiëntgerichtheid
In 2020 is voor de tweede keer een jaarverslag spiegelbijeenkomsten gepubliceerd. Het volgende citaat uit dit
jaarverslag benadrukt het belang van spiegelbijeenkomsten als kwaliteitsinstrument:

“We nemen zelden de tijd om met elkaar stil te staan bij hoe patiënten onze zorg ervaren, de
spiegelbijeenkomst laat dit op een integere manier zien. Evaluatie van zorg is zo vaak uitsluitend
medisch technisch. Dit is een van de weinige manieren waarop de waarde voor de patiënt
aandacht krijgt.”
Vanwege de Covid-19 maatregelen was het aantal spiegelbijeenkomsten beperkt en werd waar mogelijk gebruik
gemaakt van online instrumenten om patiënten te betrekken bij participatievraagstukken.
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Patientenervaringen
In 2020 is voor het eerst het gehele jaar continu
gemeten met de patiëntervaringsmonitor (PEM)
vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden na een
klinische opname en/of een poliklinisch bezoek
uitgevraagd, zowel bij volwassenen als kinderen. In
juni 2020 is daar een vragenlijst voor
(beeld)belconsulten aan toegevoegd. De uitrol van de
continue meting is goed gegaan met een hoge
respons van de patiënten. De uitkomsten van de
patiëntervaringen zijn overall erg goed te noemen en
het vertrouwen in (de kennis en kunde van) onze
zorgprofessionals is hoog. 83.682 patiënten zijn voor
deelname benaderd voor deelname en 35.132
patiënten hebben de vragenlijsten ingevuld. Het
responspercentage is daarmee 44,7%. Het UMCG
kreeg in alle kwartalen gemiddeld een 8,6 als rapportcijfer. De kwartaalrapportages worden gedeeld met de
organisatie en zijn terug te vinden op het intranet. De meetuitkomsten (en ruwe data) zijn laagdrempelig
toegankelijk via een digitaal dashboard. Het gebruik van de uitkomsten door de afdelingen in de verbetercyclus
moet nog meer vorm krijgen in het UMCG. De uitkomsten worden (op hoofdlijnen) extern gedeeld via
uwervaring.umcg.nl.

Wachttijden
Net als ieder ziekenhuis heeft het UMCG te maken met wachttijden. De wachttijden verschillen per specialisme,
maar ook per behandeling en deze worden op de website van het UMCG vermeld (klik hier voor de UMCG
wachttijden). Ze geven een gemiddelde weer en worden maandelijks bijgewerkt.
Bij het inplannen van patiënten geeft het UMCG voorrang aan patiënten die complexe zorg nodig hebben. Dit kan
leiden tot hogere wachttijden voor minder complexe zorg.
Gedurende de Covid-19-crisis bleek het noodzakelijk om een deel van de reguliere zorg af te schalen om voldoende
capaciteit beschikbaar te kunnen stellen voor het kunnen leveren van (veilige) zorg voor Covid-19 patiënten. Dit
heeft tot gevolg dat operatiekamers en verpleegafdelingen gedeeltelijk zijn gesloten, waardoor de wachtlijsten
oplopen en daarmee ook de wachttijden voor patiënten bij de meeste specialismen. We proberen alle poliklinische
zorg doorgang te laten vinden, waar mogelijk via een telefonische- of een video-afspraak. Zodra we de reguliere
zorg weer volledig kunnen hervatten, zullen we ons tot het uiterste inspannen om de achterstanden in te lopen.

Klachten 2020
Patiëntinformatie & Klachtenopvang
Bij de afdeling Patiëntinformatie & Klachtopvang (PIKO) komen informatievragen, opmerkingen en klachten binnen
via telefoon, e-mail en sociale media. Het totaal aantal klachten en signalen in 2020 was 170, dit zijn 122 minder
geregistreerde klachten dan een jaar eerder. Mogelijke oorzaak is Covid-19, waarbij met name tijdens de eerste
lockdown er nagenoeg geen klachten binnen kwamen. Tijdens de tweede lockdown werd bij de PIKO een toename
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aan klachten geregistreerd, echter nog steeds minder dan in voorgaande jaren. Organisatorische klachten en
klachten over communicatie blijven centrale onderwerpen. Daarnaast zagen we klachten over het niet naleven van
de Covid-19 maatregelen.
De klachtenfunctionaris
In 2020 was er sprake van een daling van het aantal klachten bij de klachtenfunctionaris. Er zijn 151 klachten
afgehandeld. Ook deze afname wordt toegeschreven aan de Covid-19-crisis.
Belangrijkste onderwerpen blijven klachten over de communicatie tussen de arts en de patiënt, het medisch
technisch handelen en organisatorische klachten.
Klachtencommissie
In 2020 heeft de Klachtencommissie zeven klachtbrieven ontvangen waarvan vier in behandeling zijn genomen. Eén
klachtbrief is (alsnog) elders in het UMCG in behandeling genomen, twee zijn er weer ingetrokken. De behandeling
van twee klachtbrieven wordt in 2021 voortgezet.
De Klachtencommissie heeft in 2020 over drie klachtbrieven een uitspraak gedaan, waarvan één over een
klachtbrief uit 2019.
De klachten waarover in 2020 door de Klachtencommissie een uitspraak is gedaan, hadden onder andere
betrekking op medisch- en verpleegkundig handelen, bejegening en communicatie.
Bij uitspraken over klachten heeft de Klachtencommissie in een aantal gevallen een advies aan de Raad van Bestuur
gegeven.
Geschillencommissie Ziekenhuizen
Als bemiddeling door de klachtfunctionaris niet lukt, of de klager is niet tevreden met het oordeel van de
zorgaanbieder over de ingediende klacht, is er sprake van een geschil. De cliënt kan een geschil voorleggen de
Geschillencommissie Ziekenhuizen. De Geschillencommissie Ziekenhuizen is onafhankelijk en ingesteld op grond
van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. De Geschillencommissie Ziekenhuizen geeft een voor
zorgaanbieder én klager bindend oordeel over geschillen. De Geschillencommissie Ziekenhuizen kan desgevraagd
door een klager ook een schadevergoeding van maximaal € 25.000,- toekennen.
In 2020 zijn drie geschillen voorgelegd aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Klachten
2019

2020

Totaal aantal klachten en signalen via Patiënteninformatie en Klachtopvang

292

170

Totaal aantal afgehandelde klachten via de Klachtenfunctionaris

206

151

Totaal aantal klachten ontvangen door Klachtencommissie

8

7

Totaal aantal geschillen voorgelegd aan Geschillencommissie Ziekenhuizen

3

3

Bron: volgt

Dossieronderzoek 2019
In 2020 heeft de Commissie Onderzoek Overleden Patiënten (COOP) ruim 400 dossiers onderzocht van patiënten
die in een periode van acht maanden in 2019 zijn overleden. De COOP heeft inmiddels vijf jaarrapporten afgerond
en deze laten een daling zien in potentieel vermijdbare (optelsom van mogelijk en waarschijnlijk vermijdbaar)

56

sterfte vergeleken met het eerste onderzochte jaar (2014). De NIVEL-rapporten berekenen alleen de waarschijnlijk
vermijdbare sterfte en deze ligt in het UMCG sinds 2018 onder de 1%.
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De COOP doet aanbevelingen om de e-learning module “delier” verplicht te stellen, een protocol te maken voor
profylaxe en behandeling van pneumonie bij een immuun-gecompromitteerde patiënt, een werkgroep te formeren
voor een betere afstemming van behandelbeperkingen bij oncologische patiënten (de perceptie is dat er te vaak
onterecht geen beperkingen zijn afgesproken), en om het EPD te verbeteren door een verbeterslag in het
verpleegkundig dossier (ingevoerde gegevens zijn niet goed terug te vinden) en in een alertering omtrent
ontslagbrieven.
In 2020 is vanwege de Covid-19 epidemie besloten om het dossieronderzoek tijdelijk te staken.
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3.3 Actuele ontwikkelingen in het zorgproces
30 miljoen subsidie voor UMCG-onderzoek naar veelbelovende kankerbehandeling
Een baanbrekende kankerbehandeling waarbij bloedcellen van een patiënt naar de Verenigde Staten worden
gestuurd en weken later genetisch gemodi ceerd aan de patiënt teruggegeven worden, kan nu helemaal in het
UMCG worden uitgevoerd. Opsturen naar de VS is dus niet meer nodig, met niet alleen grote tijdwinst, maar vooral
kwaliteitswinst en een enorme kostenbesparing als gevolg. Zorginstituut Nederland en ZonMw kennen een subsidie
van 30 miljoen toe aan onderzoek van het UMCG waaruit moet blijken of deze variant net zo succesvol is als de ‘VSroute’ en inderdaad de verwachte besparing oplevert.
Sinds eind vorig jaar kunnen uitbehandelde patiënten met lymfeklierkanker zeer succesvol behandeld worden met
hun eigen T-cellen die buiten het lichaam genetisch gemodi ceerd worden. De behandeling die in Nederland door
enkele UMC’s gegeven wordt, is zeer kostbaar, gemiddeld zo’n €330.000,0 per patiënt. Dat komt mede doordat het
proces lang en ingewikkeld is.
Bij de patiënt worden T-cellen (een bepaald type witte bloedcellen) uit het bloed gehaald. Deze cellen, die een
belangrijke rol spelen in de afweer van het lichaam tegen kankercellen, worden in een laboratorium genetisch
aangepast: er wordt een zogeheten CAR aan de T-cel toegevoegd. Die CAR is een extra stukje DNA dat ervoor zorgt
dat de T-cel (die na de behandeling een CAR-T-cel is geworden) de kankercellen herkent, en aanvalt. Het eigen
afweersysteem van de patiënt wordt dus afgericht om de kankercellen uit te schakelen.
Het UMCG kan in de eigen ziekenhuisapotheek nu ook deze CAR (CAR staat voor chimeric antigen receptor)
produceren. Daarmee wordt kostbare tijd gewonnen: de gehele procedure inclusief vervoer naar en van Amerika
kostte gemiddeld 4 tot 6 weken, tijd die uitbehandelde patiënten vaak niet meer hebben. Dat kan nu worden verkort
naar een kleine twee weken. Naast waardevolle tijdwinst levert dit naar verwachting ook kwaliteitswinst op. Doordat
het oogsten en modi ceren van de witte bloedlichamen op één plek plaatsvindt, kan er direct met de verse cellen
worden gewerkt. Invriezen is dan niet meer nodig. Ook belangrijk is de kostenbesparing: de behandeling met de in
eigen laboratorium geproduceerde CAR T-cellen kost naar verwachting zo’n 80.000 euro per patiënt, tegen 330.000
euro voor de behandeling met de commerciële CAR T-cellen. Het onderzoek is een samenwerking met
Radboudumc, Erasmus MC en Amsterdam UMC. Ook in Rotterdam en Amsterdam zullen patiënten met CAR-Tcellen uit Groningen behandeld worden.

"Dit onderzoek is een echte game-changer. Dit zijn uitbehandelde patiënten, met grote kans op
verslechtering in de wachttijd. Van de patiënten die CAR T-celtherapie ondergaan, is ongeveer 40
procent na twee jaar nog steeds kankervrij. Dat is veel vergeleken met andere kankersoorten en
behandelingen. Met productie door academische ziekenhuizen kunnen we veel sneller en beter
behandelen.”
Tom van Meerten, onderzoeksleider en internist-hematoloog van de afdeling Hematologie van het UMCG
De tot voor kort experimentele behandeling is zó succesvol, dat deze sinds begin dit jaar aan alle patiënten met
lymfklierkanker die hiervoor in aanmerking komen wordt gegeven. Bijna de helft is inmiddels kankervrij. De
behandeling lijkt ook kansrijk voor patiënten met andere vormen van uitbehandelde kanker, maar studies moeten
uitwijzen of dat zo is.
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De methode CAR-T-celtherapie staat nog in de kinderschoenen. Wereldwijd zijn er maar enkele medische
onderzoekscentra die de methode uitvoeren en er onderzoek naar doen. De verwachting is dat in de toekomst
meer patiënten in aanmerking komen voor deze therapie. Wellicht ook als eerste optie, en niet pas nadat andere
(chemotherapie)behandelingen mislukt zijn. Zonder subsidie is een onderzoek als dit lastig te nancieren. Hiermee
worden de hoge kosten van de behandeling gedurende het meerjarige onderzoek betaald. Meestal vormen juist die
kosten de bottleneck in de nanciering van onderzoek naar innovatieve zorg. De standaardbehandeling waarmee in
het onderzoek wordt vergeleken, wordt betaald door de zorgverzekeraars.
Er doen 299 patiënten mee aan het onderzoek, dat zes jaar duurt. Aan het eind van het onderzoekstraject neemt
het Zorginstituut binnen 6 maanden een standpunt in of de behandeling bewezen e ectief is en daarmee direct via
de basisverzekering kan worden vergoed.

Mobiele app helpt tegen vermoeidheid bij kanker
De mobiele app van Untire helpt om vermoeidheid bij kanker te verminderen. Dit blijkt uit een onderzoek van het
UMCG onder 800 (ex-)patiënten in Engeland, de Verenigde Staten, Australië en Canada die allemaal last hadden
van ernstige vermoeidheid.
Nederland telt ruim 900.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. Vermoeidheid is een van de meest
voorkomende en invaliderende bijwerkingen van kanker- en kankerbehandelingen. Tachtig procent van alle mensen
met kanker is tijdens de behandelingen in het eerste jaar na de diagnose ernstig vermoeid. Ruim dertig procent
heeft daar veel langer last van, soms tot meer dan tien jaar na dato. Vermoeidheid heeft een zeer negatieve invloed
op hun kwaliteit van leven en belemmert hen om hun dagelijkse leven te leiden zoals zij dat graag willen.
Minder vermoeid, betere levenskwaliteit
De Untire app is erop gericht iemands vermoeidheid te verminderen en levenskwaliteit te verhogen door
gebruikers mentaal en fysiek te activeren en daarmee de vicieuze cirkel van vermoeidheid te doorbreken. Uit het
onderzoek van het UMCG blijkt dat deelnemers die de app gebruiken na 12 weken signi cant minder
vermoeidheidsklachten hebben en een betere kwaliteit van leven ervaren. Mensen die de app regelmatig
gebruiken, boeken de meeste vooruitgang.

"Drie tot negen keer de app gebruiken leidt al tot goede resultaten, daarmee is een
laagdrempelige mHealth (mobile Health) oplossing zoals Untire een e ectieve
behandelingsmogelijkheid naast de bestaande face-to-face therapie of therapeutgeleide online
interventies."
Simon Spahrkäs, UMCG-onderzoeker
Van de 800 mensen die meededen aan het gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, heeft zestig procent alle
kankerbehandelingen achter de rug. Bijna tien procent van de proefpersonen kreeg eerder professionele hulp voor
het bestrijden van vermoeidheid. Bij het onderzoek kreeg twee derde van de deelnemers de mogelijkheid om direct
te starten met het gebruik van de Untire app. De overige proefpersonen vormden een controlegroep die twaalf
weken later toegang kreeg tot de app. Aan het begin en na 4, 8 en 12 weken werd gemeten hoe vermoeid de
proefpersonen zich voelden en hoe het gesteld was met hun kwaliteit van leven.
Meer patiënten helpen
Untire is een Digital Therapeutic ontwikkeld voor kankerpatiënten die vermoeid zijn, ongeacht geslacht, leeftijd, type
kanker en behandelfase. De app biedt psycho-educatie, onder andere in de vorm van animaties, oefeningen voor
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het verhogen van de lichamelijke activiteit, ontspanningsoefeningen, het leren managen van energie en dagelijkse
positieve tips. Ook is er een besloten online community voor het uitwisselen van ervaringen. De Untire app is
ontworpen door psychologen, onderzoekers en patiënten om veel meer vermoeide (ex-)kankerpatiënten te kunnen
helpen dan nu gebeurt. ‘De behandelmogelijkheden voor vermoeidheid bij kanker bereiken vaak maar een beperkt
aantal patiënten, terwijl er in Nederland naar schatting 350.000 vermoeide (ex-)kankerpatiënten leven’, zegt Door
Vonk van Untire. De app is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits en sinds de lancering in 2018 zijn er al
meer dan 27.000 gebruikers.
Het onderzoek is te vinden via deze link.

Toediening van zuurstof aan donornieren zorgt voor minder afstoting van de nier
Getransplanteerde nieren baat hebben bij extra zuurstof voorafgaand aan de transplantatie. Dat blijkt uit
onderzoek van UZ Leuven, UMC Groningen en Oxford University, dat vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift
The Lancet is gepubliceerd. De onderzoekers toonden aan dat nieren die zuurstof hadden gekregen, een jaar na de
transplantatie veel minder worden afgestoten en vaker overleven. Voor patiënten die een niertransplantatie nodig
hebben, is dit een grote stap voorwaarts.
Donornieren kunnen tijdens het wachten op transplantatie op verschillende manieren koud worden bewaard: op ijs
of op een machine die een koelvloeistof door de nier pompt.

“Tien jaar geleden is al bewezen dat machinebewaring beter is voor de nieren. Wat echter nog
niet is onderzocht, is de impact van het zuurstofgebrek dat tijdens koude bewaring optreedt.
Intussen heeft onderzoek echter aangetoond dat zuurstofgebrek een belangrijk probleem is in
transplantatie.”
Sijbrand Hofker, transplantatiechirurg UMCG
Onderzoekers van UZ Leuven, het UMCG en Oxford University hebben daarom onderzocht of het toedienen van
zuurstof aan een donornier gunstig is voor het orgaan. Elke donor heeft twee nieren die aan twee verschillende
ontvangers worden gegeven. De onderzoekers dienden zuurstof toe aan één nier. De andere nier van dezelfde
donor kreeg geen zuurstof. Een jaar na de transplantatie controleerden ze de nierfunctie van de ontvanger door te
meten hoeveel bloed de nier per minuut kon zuiveren (glomerulaire ltratiesnelheid).
Minder afsterving en afstoting
Als beide nieren van dezelfde donor na een jaar nog goed functioneerden, was er geen signi cant verschil in
nierfunctie tussen de nieren met en zonder zuurstoftoediening. “Toen we echter keken naar de nieren die in dat jaar
helemaal niet meer functioneerden en daarom 'verloren' waren, of acute afstotingsverschijnselen vertoonden, was
er een verschil. Het relatieve risico op acute afstoting was met bijna de helft verminderd in nieren die zuurstof
hadden gekregen, en het nierverlies was sterk verminderd ”, zegt Ina Jochmans, transplantatiechirurg in het UZ
Leuven.
Bekend mechanisme
Deze resultaten komen overeen met wat wetenschappers nu weten over het mechanisme waarmee zuurstoftekort
schade kan veroorzaken. “Zuurstoftekort vóór transplantatie zet een complexe reactie in gang die een
ontstekingsreactie in de nier na transplantatie veroorzaakt”, zegt Ina Jochmans. “Deze ontstekingsreactie kan het
orgaan gevoeliger maken voor afstoting. Dit kan op zijn beurt leiden tot littekens in het weefsel, waardoor de
nierfunctie afneemt en de nier zelfs helemaal niet meer functioneert.”
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‘Hartdood’ of hersendood
Het onderzoek is uitgevoerd op organen van zogenaamde ‘hartdode’ donoren. Dit betekent dat het overlijden van
de donor wordt bepaald op basis van het stilvallen van de circulatie. Het hart pompt dus geen bloed meer op het
moment van donatie. Deze organen hebben een ernstig zuurstofgebrek voordat de orgaandonatie plaatsvindt.
Daarom kunnen ze mogelijk meer baat hebben bij zuurstoftherapie dan organen van ‘hersendode’ donoren, van wie
de dood wordt bepaald op basis van neurologische criteria. In de afgelopen jaren is het aantal ‘hartdode’ donoren
sneller gestegen dan het aantal hersendode donoren.
Internationale studie
Deze studie werd uitgevoerd binnen het COPE-consortium (Consortium on Organ Preservation in Europe), dat
verschillende klinische en fundamentele studies omvat. Het consortium mag rekenen op nanciële steun van de
Europese Unie. Deze niertransplantatiestudie, waarvan UZ Leuven het hoofdcentrum was, is een van de drie
klinische studies binnen het consortium. Alle niertransplantatiecentra in België en Nederland, enkele Engelse
niertransplantatiecentra en alle aangesloten donorziekenhuizen namen deel aan dit grootschalige onderzoek. “Dit
consortium is een mooi voorbeeld van het feit dat samenwerken over de landsgrenzen heen loont. Het succes van
het consortium is te danken aan het internationale partnerschap en de inzet van zeer veel mensen uit verschillende
disciplines”, zegt Rutger Ploeg van Oxford University en coördinator van het COPE-consortium.

Nieuwe behandeling van gevorderde endeldarmkanker leidt tot minder
uitzaaiingen
De kans op terugkeer van endeldarmkanker is minder groot als een patiënt vóór de operatie kortdurend wordt
bestraald en aansluitend chemotherapie krijgt. Dit blijkt uit een internationale studie die werd gecoördineerd door
het UMCG, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Karolinska Institutet en de Uppsala Universitet uit Zweden.
De onderzoekers verwachten dat deze resultaten zullen leiden tot aanpassing van de standaard behandeling van
gevorderde endeldarmkanker. De resultaten zijn inmiddels verschenen in The Lancet Oncology.
Samen met meer dan vijftig andere ziekenhuizen is gekeken of een andere behandelstrategie van
endeldarmkanker kan leiden tot minder uitzaaiingen elders in het lichaam. De huidige behandeling van gevorderde
endeldarmkanker bestaat uit zes weken radiotherapie gecombineerd met een lage dosis
chemotherapie(radiochemotherapie). Vervolgens wordt de tumor operatief verwijderd. Bij de nieuwe behandeling
ontvangt de patiënt één week bestraling gevolgd door 18 weken chemotherapie. Daarna vindt de operatie plaats.
Uitzaaiingen in vroeg stadium aanpakken
“Bestraling met lage dosis chemotherapie zorgt ervoor dat de tumor zo klein mogelijk wordt en dus makkelijker te
verwijderen is tijdens de operatie en chemotherapie doodt tumorcellen die uitzaaiingen vormen”, zegt
radiotherapeut in het LUMC en Antoni van Leeuwenhoek Corrie Marijnen. “Door chemotherapie voor de operatie te
geven, pakken we mogelijke uitzaaiingen in een vroeg stadium aan. Zo kan tussentijds de bestraling langer
doorwerken, waardoor de tumor nog kleiner kan worden voor de operatie.”
Minder terugkeer tumor
“We hebben in totaal 920 patiënten uit zeven landen met gevorderde endeldarmkanker behandeld volgends de
standaard of nieuwe behandeling. Daarna hebben we ze jarenlang gevolgd”, legt oncologisch chirurg in het LUMC
Cock van de Velde uit. In de jaren die volgden op de behandeling, ontwikkelden patiënten die de vernieuwde
behandelstrategie ontvingen minder uitzaaiingen. “Na 3 jaar was dit 20% van de patiënten, in vergelijking tot 27%
van de patiënten die de standaardbehandeling ontvingen.”
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Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat door de nieuwe strategie de tumor zo klein werd dat in 28% van de
gevallen geen tumorcellen meer in de endeldarm en omliggende lymfeklieren te vinden waren. Bij de standaard
behandeling was dit slechts 14%. In de toekomst zou bij deze patiënten mogelijk een operatie achterwege gelaten
kunnen worden. Hiervoor is meer onderzoek nodig.
Minder ziekenhuisbezoeken
Hoewel de resultaten positief zijn, melden de patiënten meer bijwerkingen. Dit komt doordat de chemotherapie
zwaarder is. “Maar deze bijwerkingen hebben er niet toe geleid dat patiënten niet geopereerd konden worden. Ook
was het aantal complicaties na de behandeling in beide groepen gelijk,” legt UMCG oncologisch chirurg Boudewijn
van Etten uit.
“Een bijkomend voordeel is dat patiënten veel minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. In de standaard
behandeling komen de patiënten 25 tot 28 keer naar het ziekenhuis en in de experimentele behandeling maar 12
keer.”
Nieuwe standaard
Om aan te tonen dat een nieuwe behandeling werkt, is jarenlang onderzoek nodig. Al in 2006 lag er een ‘proof of
concept’, vertelt Geke Hospers, medisch oncoloog in het UMCG. Met de inzet van vele instituten en een subsidie van
KWF Kankerbestrijding is het nu eindelijk gelukt de bijdrage van deze behandeling aan te tonen. “We verwachten dat
er nu stappen worden gezet om van deze experimentele strategie een standaard behandeling te maken.
Behandeling van de patiënt voorafgaand aan de operatie is een leidende therapie voor deze vorm van
endeldarmkanker, met helemaal niet meer opereren als mogelijke extra optie in de toekomst.”

VR-therapie motiveert tbs’er wel, maar leidt niet tot afname agressief gedrag
Agressietraining bij tbs-patiënten met behulp van virtual reality leidt niet tot een signi cante afname van agressief
gedrag. Wel zijn patiënten zeer gemotiveerd om deel te nemen aan deze vorm van behandeling. Dit blijkt uit de
eerste grote behandelstudie met virtual reality in de forensische psychiatrie van forensisch psycholoog en
onderzoeker Stéphanie Klein Tuente van het UMCG. Zij promoveert 21 december aan de Rijksuniversiteit
Groningen.
“Veel patiënten die in een tbs-kliniek verblijven, hebben moeite om hun agressie onder controle te houden”, zegt
Klein Tuente. “Dit heeft niet alleen negatieve consequenties voor hun eigen emotionele en fysieke welzijn, maar
beïnvloedt ook de voortgang van de behandeling, én het leefklimaat in een tbs-kliniek.”
Virtual reality agressie preventie therapie
Momenteel zijn er weinig e ectieve behandelingen voor agressieproblematiek. Daarom ontwikkelden het UMCG en
de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Universiteit Tilburg, TU Delft en CleVR B.V. een virtual reality
agressie preventie therapie (VRAPT). Met een VR-bril op oefenen tbs-patiënten in de virtuele wereld met
verschillende lastige situaties. “Bijvoorbeeld iemand die voordringt bij de kassa van de supermarkt”, zegt Klein
Tuente, “of de portier van een nachtclub die je niet binnen wil laten.” Zo’n virtueel rollenspel voelt heel levensecht
aan, aldus de onderzoeker: “De behandelaar heeft de controle over de virtuele wereld en maakt een situatie steeds
uitdagender. Het is de bedoeling dat mensen leren om hun agressie in toom te houden.”
Draagvlak voor verder onderzoek
Aan het promotieonderzoek van Klein Tuente deden 128 tbs-patiënten mee uit vier tbs-klinieken in Nederland. Het
doel was om de e ectiviteit van de nieuwe behandeling te onderzoeken, maar ook om de kennis over agressief
gedrag te verbeteren. “In tegenstelling tot onze verwachtingen leidt behandeling met VR niet tot een signi cante
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afname van agressief gedrag”, aldus Klein Tuente. “Wel blijkt dat patiënten zeer gemotiveerd zijn om mee te doen
aan deze vorm van therapie. Een bijkomende bevinding is dat een aantal patiënten na a oop van de VR-therapie
ook meer interesse toonden in deelname aan andere therapieën. Deze eerste studie is een belangrijke eerste stap
voor de ontwikkeling van VR-behandelingen in de forensische psychiatrie. We hebben laten zien dat verdere
stappen nodig zijn, en dat daar draagvlak voor is bij zowel patiënten als therapeuten.”
Meer over haar onderzoek is te lezen en te zien in een eerder artikel van KennisInZicht, het wetenschappelijk
magazine van het UMCG: https://kennisinzicht.umcg.nl/Paginas/Agressietraining-met-een-VR-bril.aspx
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04 Onderzoek
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Inleiding
Covid-19 situatie
Zoals eerder beschreven is het onderzoek is in 2020 sterk beïnvloed door de Covid-19 uitbraak. De UMCG
onderzoekslaboratoria moesten in het voorjaar 2020 van de ene op de andere dag gesloten worden en het
onderzoek kon pas na een onderbreking van 3 maanden weer geleidelijk opgestart worden. Het onderzoek met
patiënten en gezonde proefpersonen lag nog langer stil. Inmiddels is het meeste onderzoek weer opgestart, zij het
nog wel met veel restricties. Gelukkig is er zicht op een landelijke regeling waarmee eventuele verlenging van
tijdelijke onderzoekscontracten kan worden bekostigd.
Onderzoeksstrategie
Ondanks de Covid situatie is in 2020 de Onderzoeksstrategie van het UMCG, met het overkoepelende thema Meer
Gezonde Jaren (Healthy Ageing) en de drie aandachtsgebieden: -Mechanismen van Ziekten; Regio & Preventie; en
Innovatieve Diagnostiek & Behandeling-, grotendeels volgens plan uitgevoerd. Vooral rond de infrastructurele
voorzieningen zijn enkele grote projecten afgerond. Zo is in zomer 2020 de KVI-CART faciliteit vanuit de RUG
organisatorisch bij het UMCG ondergebracht, waardoor het preklinische onderzoek naar protonentherapie
versterkt wordt. De faciliteit maakt een nieuwe start onder de naam PARTREC. Ook voor het Medical Imaging Center
is een mooie stap gemaakt door de oplevering van GronSAI, een imaging omgeving voor kleine proefdieren. Een
ander voorbeeld betreft de betere toegankelijkheid van Lifelines data voor UMCG onderzoekers, onder andere wat
betreft de mogelijkheid voor geavanceerde analyses. In 2020 is ook een groot project gestart om de harmonisatie,
koppeling en vindbaarheid van UMCG cohorten te verbeteren.
Op het gebied van academisch loopbaanbeleid is al in 2018 een start gemaakt met een nieuw ontwikkel- en
bevorderingsbeleid. Het nieuwe stelsel is gebaseerd op 4 pro elen, te weten; onderwijs, kliniek, onderzoek en
valorisatie en de bevorderingen worden beoordeeld door een vaste, UMCG-brede bevorderingscommissie. Ook de
geregelde instroom in de Talent Track verloopt sinds 2020 via dezelfde brede bevorderingscommissie. Op basis van
de ervaringen is in 2020 een start gemaakt met een aparte route Educational Leadership en de verdere
ontwikkeling ingezet van het pro el Clinical Leadership.
De onderzoeksstrategie zal ook in 2021 de basis vormen voor de inhoudelijke lijnen, academisch loopbaanbeleid en
investeringen in infrastructuur, maar er zal nadrukkelijk aansluiting worden gezocht bij de nieuwe strategieën van
de RUG en het UMCG (Koers25).
Onderzoeksinstituten
Het UMCG kent vijf grote onderzoeksinstituten die m.n. als taak hebben om wetenschappelijke communities te
verbinden en zorg te dragen voor inhoudelijke kwailiteitsverbetering :
1. GUIDE Institute: Groningen University Institute for Drug Exploration
2. B&C Institute: Brain and Cognition
3. SHARE Institute: Science in Healthy Ageing and healthcaRE
4. W.J. Kol Institute: Medische Technologie
5. CRCG Institute: Cancer Research Center Groningen
Voor deze instituten wordt informatie over output, werfkracht, wetenschappelijke en maatschappelijke impact
aangeleverd in de vorm van fact sheets.
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De evaluatie van het onderzoek middels het Strategische Evaluatie Protocol (SEP) eind 2021zal langs de lijnen van
de instituten en de daarin ondergebrachte programma’s plaatsvinden. Ter voorbereiding daarop, en om de fact
sheets te evalueren, is aan het eind van 2020 een overzicht gegenereerd van de vijf onderzoeksinstituten. Voor het
SEP wordt ook gekeken naar het functioneren van de managementteams van de onderzoeksinstituten en wordt
gere ecteerd op de voortgang die is bereikt met het opvolgen van de commentaren van de peer review commissie
van de vorige evaluatie, in 2015. Vanaf begin van 2021 loopt de voorbereiding voor het SEP op volle toeren.
Voor de afdelingen is een vergelijkbaar fact sheet systeem in voorbereiding. Het is duidelijk dat de ontwikkeling van
nieuwe indicatoren voor maatschappelijke en wetenschappelijke impact een belangrijk thema is. Hiermee kunnen
strategische keuzes van afdelingen of eenheden beter geïnformeerd worden ondersteund.
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4.1 Kwaliteit & Veiligheid
Research IT en Data Management faciliteiten
Door de aanstelling van een CSIO (Chief Scienti c Information O cer) en aanpassing van de IT-structuur is de
organisatie van de Research IT sterk verbeterd. De eerste fase van het Research IT project is in 2020 afgerond. Er
zijn verschillende duurzame oplossingen voor opslag en verwerking van onderzoeksdata opgeleverd en het beheer
van de services is ingebed in de IM-MIT organisatie. Daarnaast is een start gemaakt met het vervolgtraject waarbij
de nadruk ligt op de communicatie rondom de service portfolio en de brede uitrol in de UMCG organisatie via een
digitale roadshow. Andere belangrijke afgeronde projecten in 2020 zijn het EPIC ‘data voor Research’ project (het
ontsluiten van gegevens uit het EPD), de integratie van AI en Data Science services in het XNAT platform (verwerken
van klinisch beeldmateriaal) en de start van de ontwikkeling van een Learning Health System.
Uit de pilot Datastewardship, die in 2020 is afgerond, is gebleken dat er een team met centrale datastewards
ingericht dient te worden om datastewardship in het UMCG duurzaam vorm te geven. Er is gekozen om hiervoor
een Digital Competence Center (DCC) op te richten om landelijke ontwikkelingen te volgen. Deze is gestart per 1
januari 2021.
De Data in Health Science (DASH) community, bestaande uit de UMCG koplopers in Big Data, Machine Learning en
AI-toepassingen in het UMCG, heeft zich het afgelopen jaar goed ontwikkeld.
Research Register en Research Toolbox
In 2020 zijn in het UMCG Research Register 880 wetenschappelijke onderzoeken geregistreerd. Hiervan is 33%
WMO-plichtig, een kwart van de WMO-plichtige studies heeft een medium of hoog risicoclassi catie. Van de 880
onderzoeken is bij driekwart het UMCG zelf de sponsor/verrichter.
75% van de onderzoekers verantwoordt zich over het gebruik van persoonsgegevens middels het invullen van de
privacytab in het Research Register. Dit is bijna 20% meer dan in 2019. De frequentie van raadplegen van
kwaliteitsondersteunende documenten in de Toolbox bleef stabiel ten opzichte van voorgaande jaren.
Wat betreft het nWMO-plichtig onderzoek zijn in 2020 in totaal 212 studies ingediend, waarvan 136 bij de CTc en 76
bij de LTc’s. In 2020 heeft de CTc 107 en LTc’s 87 aanvragen afgerond met een beoordeling.
In 2020 is het nWMO toetsingsstelsel geëvalueerd in het UMCG. Door de voorzitters van de METc en CTc is eind
2020 een advies opgeleverd hoe het nWMO toetsingsstelsel volledig geïmplementeerd kan worden in het UMCG.
Hierbij is geadviseerd om verregaande samenwerking te bewerkstelligen tussen zowel de ethische commissies als
de ondersteunende bureaus om de aanvragen van onderzoekers beter en e ciënter te kunnen behandelen. Dit zal
in de loop van 2021 worden ingevoerd.
Implementatie AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
In 2019 is gestart met het project ‘Privacy Proof in Research’ waarbinnen onder meer de resultaten van de
deelprojecten worden ondergebracht in een AVG e-learning voor onderzoekers. Afstemming vindt plaats met de
RUG en met de andere UMCs via de NFU werkgroep Privacy, Ethiek en Recht in Gezondheidsonderzoek. In 2020 is
een e-learning module voor het toepassen van de AVG bij onderzoek opgeleverd die door gebruikers zeer goed
wordt beoordeeld.
Coördinatie BROK (Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers)
In 2020 hebben in het UMCG 11 Centrum Speci eke Bijeenkomsten van de BROK plaatsgevonden, hiervan was er 1
‘live’-bijeenkomst en na 13 maart online . Deze zijn bijgewoond door 178 cursisten in totaal. Daarnaast zijn er op
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verschillende data BROK examens afgenomen. In totaal is het examen in Groningen bij 159 cursisten afgenomen.
Het gemiddelde slagingspercentage in het UMCG is 75%.
Centrale Dienst Proefdieren
In de Centrale Dienst Proefdieren (CDP), een gezamenlijke faciliteit van de RUG en het UMCG, worden met
inachtneming van alle geldende regelgeving onderzoeken met proefdieren uitgevoerd. De IvD (Instantie voor
Dierenwelzijn), onderdeel van de CDP, draagt zorg voor een verantwoorde en professionele uitvoering van ethisch
goedgekeurde experimenten met dieren. Vergunningen worden afgegeven door de landelijke Centrale Commissie
Dierproeven (CCD). In 2020 zijn binnen de CDP 10 CCD-aanvragen, 103 dierstudies (IvD-protocollen) en 104
amendementen door de IvD in behandeling genomen. In 2020 is, ondanks het stringente Covid-19 beleid binnen het
UMCG, het faciliteren van het proefdieronderzoek optimaal verlopen.
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4.2 Publicaties, promoties en prijzen
Publicaties
Het jaarlijks aantal UMCG-publicaties in internationaal erkende wetenschappelijke tijdschriften is stijgende (tabel 3.1). Een recente landelijke
benchmark laat zien dat ook de voor het onderzoeksveld genormeerde citaties van het UMCG –dat wil zeggen de wetenschappelijke impactoverall blijven stijgen.

Tabel 3.1: totaal aantal publicaties afgelopen jaren
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Sinds 2017 voert het UMCG een beleid dat aansluit op landelijke richtlijnen rond Open Access publiceren. Om het proces van open access
publiceren voor onderzoekers te vergemakkelijken zijn als resultaat van een 2-jarig Open Access Services project (eind 2018 – eind 2020;
samenwerking tussen de Universiteitsbibliotheek (UB) en de Centraal Medische Bibliotheek (CMB)) een aantal (ver)nieuw(d)e services uitgerold.
Het aantal peer reviewed artikelen dat in 2020 open access beschikbaar is gekomen is met 11% gestegen en ligt nu rond het landelijke
gemiddelde van 70%.
Innovatieprijzen
Om innovatie te stimuleren worden sinds 2017 jaarlijks 3 innovatieprijzen toegekend, namelijk voor Zorg, Onderzoek en voor Onderwijs &
Opleiden. (Teams van) UMCGers kunnen meedingen en een voorstel indienen. In 2020 werden de volgende voorstellen bekroond:
Innovatieprijs Zorg: Jip van den Berg van Nefrologie gaat samen met prof. Stefan Berger het projectvoorstel ‘Leefstijl in zicht in de zorg (je gaat het
pas zien als je het doorhebt)’ uitvoeren.
Innovatieprijs Onderzoek: Malou Luchtenberg van Kindergeneeskunde gaat in kaart brengen hoe je kinderen en jongeren kan betrekken bij
medisch wetenschappelijk onderzoek. Zij werkt samen met dr. Els Maeckelberghe en prof. Eduard Verhagen.
Innovatieprijs Onderwijs & Opleiden: Joke Fleer van Gezondheidswetenschappen gaat een project opzetten onder de titel ‘Socialisatie en
professionele identiteitsontwikkeling bij studenten’ ten behoeve van het medische curriculum.
Promoties
Het aantal promoties in kalenderjaar 2020 is ondanks de Covid situatie, waardoor promoties in het voorjaar tijdelijk niet mogelijk waren,
aanmerkelijk gestegen en wel naar 257 (243 in 2019), waarvan 8 cum laude.
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4.3 Financiering
Omzet
De omzet van extern ge nancierde projecten is in 13 jaar tijd bijna verdrievoudigd, van 26 miljoen in 2007 tot 72 miljoen in 2020. Met name het
bedrijfsleven, Europese subsidies en de lagere overheden zijn sterk gegroeid. De laatste jaren is de omzet gestabiliseerd.
Enkele opvallende subsidies
In 2020 zijn 5 voorstellen voor een Innovative Training Netwerk toegekend door de EU. Dit zijn grote subsidies waar een groot aantal PhD studenten mee
kunnen worden opgeleid, over het algemeen in een samenwerkingsverband van meerdere Europese universiteiten. Dit is een ongekend hoog aantal
subsidies. Een ander mooi succes was de toekenning van een zeer omvangrijke ZonMW subsidie voor onderzoek naar CAR-T behandeling bij
kankerpatiënten, waarvan de afdeling hematologie de penvoerder is. Ook vanuit de Nationale gezondheidsfondsen, zijn in 2020 wederom enkele grote
subsidies verworven. Een fraai voorbeeld daarvan is de toekenning van de jubileumprijs van de Hersenstichting van 1 miljoen euro aan prof. dr. Iris
Sommer. Het onderzoek van haar richt zich op hoe de darmen ingezet kunnen worden in de strijd tegen hersenaandoeningen zoals Parkinson, Alzheimer,
Schizofrenie. De toekenning van € 1 miljoen is het hoogste bedrag dat de stichting ooit heeft toegekend aan één onderzoeksproject.
Op gebied van de persoonlijke subsidies werden in 2020 aan twee UMCG hoogleraren een VICI-beurs van NWO toegekend. Prof. dr. Judith Rosmalen
(Psychiatrie) doet onderzoek naar psychosomatiek, ofwel gevoeligheid voor lichamelijke klachten. Zij gaat onderzoeken hoe ervaringen in de jeugd van
invloed zijn op de mate waarin mensen last hebben van lichamelijke klachten. Prof. dr. Liesbeth Veenho (ERIBA) doet onderzoek naar cellulaire
veroudering. Zij gaat onderzoeken hoe en waarom een cel verandert naarmate deze veroudert, in het bijzonder veranderingen in het kernporiecomplex,
de poortwachter van de kern.
In 2020 hebben 3 aan het UMCG verbonden onderzoekstalenten een VENI-beurs van NWO/ZonMw ontvangen: dr. Anouk van der Hoorn – Klingenberg
(Radiologie), dr. Patrick Deelen (Genetica) en dr. Claudia van Borkulo (Psychiatrie).
Tenslotte kreeg dr. Jing Fu (Genetica) een ERC Consolidator Grant toegekend uit het Europese Horizon 2020 programma. Haar onderzoek richt zich op de
relatie tussen het darmmicrobioom en de werkzaamheid van geneesmiddelen.
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4.4 Maatschappelijke impact binnen en buiten het UMCG
Het UMCG deelt kennis en nieuwe inzichten over gezond ouder worden met doelgroepen binnen en buiten het
UMCG. Denk hierbij aan patiënten, medewerkers en bezoekers. Maar bijvoorbeeld ook aan scholen en
kinderopvangorganisaties die actief zijn op het terrein van gezonde voeding, beweging en/of de rookvrije generatie.
Artsen, onderzoekers en studenten zijn betrokken bij interne projecten én evenementen buiten het UMCG en
vertellen over het belang van een gezonde leefstijl bij gezondheid en (ter preventie van) ziekte.

Projecten binnen en buiten het UMCG
Outreach door OASIS
In 2019-2020 heeft het UMCG het initiatief genomen om meer bewustwording en draagvlak voor maatschappelijke
impact te creëren. Dit project, Outreach and Societal Impact Support (OASIS, impact.umcg.nl) heeft drie
hoofddoelen:
1. bewustwording creëren voor samenwerkingen en belanghebbenden buiten de academische wereld,
2. (ondersteunend) personeel en onderzoekers trainen om vanuit een impactperspectief te denken en te plannen
bij de dagelijkse werkzaamheden.
3. onderzoekers ondersteunen bij hun onderzoek e ectief presenteren 'naar buiten toe'.
Tijdens een bewustwordingscampagne voor academisch en ondersteunend personeel, werden workshops en
webinars aangeboden, bijvoorbeeld over het belang van diversiteit en inclusie in onderzoeksprojecten, en over
betrokkenheid van belanghebbenden buiten de academische sector. Het OASIS-project krijgt momenteel een
permanente status door het inhuren van een impact o cer, die onderzoekers en onderzoeksprogramma's zal
helpen bij het ontwikkelen van een duurzame strategie voor maatschappelijke impact en
wetenschapscommunicatie.
Leefstijl projecten
Sinds 1 januari 2019 is het UMCG geheel rookvrij. Het jaar 2020 is gebruikt voor laatste puntjes op de I, met name in
het verduidelijken van rookvrije zones. Landelijk is het UMCG ook nog steeds actief in de Rookvrije Zorg
ontwikkelingen, namens de NFU. Vanuit die rol bijvoorbeeld bijgedragen aan de organisatie van de bijeenkomst
‘Maak de Zorg Rookvrij 2.0’, waar vele nieuwe partijen een intentieverklaring tekenden.
Ook de UMCG Leefstijlwijzer heeft consequenties ervaren van de uitbraak van de Covid19-pandemie. In februari
2020, nog voor de uitbraak, hebben wij met de UMCG Leefstijlwijzer acte de présence gegeven tijdens de
Huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam. We maakten deel uit van Expeditie Next – On Tour, in samenwerking met
o.a. RuG en HANNN. Het project bij de afdeling Spoedeisende Hulp - leefstijladvies op maat voor een selecte groep
medewerkers – is, na een tijdelijke stop, en goed overleg bij vervolg van het project over de te handhaven
maatregelen, verder uitgewerkt en loopt nog steeds. Dit project wordt ge nancierd vanuit de SoFoKles gelden –
Programma Duurzaam Inzetbaar
In 2020 is verder hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Groningen Leefstijl Interventie Model (GLIM), wat in
januari 2021 van start gaat met als doel om leefstijl te integreren in de behandelingen. GLIM omvat de UMCG
Leefstijlwijzer (tegenover de Fonteinpatio), prehabilitatie ( tter maken van de patiënt voor operatie) en chronische
leefstijlbegeleiding (tijdens behandeling en herstel). GLIM is ook de basis voor onderzoek en onderwijs als het gaat
om leefstijlgeneeskunde.
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Medische Publieksacademie en KennisInZicht
Het UMCG heeft 12 jaar geleden samen met het Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie
opgericht. Met deze academie wil het UMCG een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt
en de interesse hiervoor bij het brede publiek. We hebben in het najaar van 2020 6 lezingen georganiseerd over
Covid-19. De online-sessies via umcg.nl/live zijn goed bezocht, gemiddeld 1000 kijkers per avond. Ook de opnames
op het UMCG-YouTubekanaal zijn nadien goed bekeken. De gemiddelde beoordeling van de kijker was 8.5.
KennisInZicht is het online magazine van het UMCG dat wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maakt voor een
breed publiek. KennisInZicht werd in 2019, mede door de nieuwsbrief en het twitteraccount @KennisInZicht 220.000
keer bezocht door bijna 200.000 gebruikers. Er zijn bijna 400.000 paginaweergaven geweest. De onderwerpen
worden thematisch gepresenteerd.
Week voor Meer Gezonde Jaren: daar gaan we! (2-11 oktober 2020)
De naam ‘Healthy Ageing Week’ heeft plaatsgemaakt voor ‘Week voor Meer Gezonde Jaren’. Uiteraard was er door
Covid een aangepast programma. De Gezonde Huiskamer is op tour geweest, er vond een online congres plaats
met 300 deelnemers, er waren (kruiden)wandelingen, er was weer yoga, een indoor curling clinic met veel
deelnemers en een cross tactiviteit door en voor studenten. De 'Week voor Meer Gezonde Jaren' is samen met het
HANNN (Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland) en het Akkoord van Groningen georganiseerd.
Klein Venijn
De Aletta Jacobs School of Public Health heeft in 2020 de interactieve tentoonstelling ‘Klein Venijn’ ontworpen. Deze
bestaat o.a. uit een introductiepaneel met toegankelijke uitleg over virussen en bacteriën. Daarnaast is er een video
over wat mensen kunnen doen om te zorgen dat zijzelf én de mensen om hen heen gezond blijven. In oktober heeft
Klein Venijn eerst in het Forum Groningen gestaan, en vervolgens in Beijum en in het Floreshuis. Zodra de Covid-19situatie het weer toelaat zal Klein Venijn haar tour vervolgen door Noord-Nederland.

Valorisatie en werkgelegenheid
Center for Development and Innovation
Naast onderwijs/opleiding, onderzoek en zorg, is valorisatie een belangrijke taak van een umc. Zowel de nationale
overheid, de EU als ook andere subsidieverstrekkers zoals collectebusfondsen vragen onderzoekers actief te
werken aan de toepassing van onderzoeksresultaten. De valorisatieactiviteiten van het UMCG zijn belegd bij het
Center for Development and Innovation (CDI). Het UMCG werkt op dit terrein samen met de RUG en
Hanzehogeschool binnen Northern Knowledge.
Naast actieve screening van resultaten op toepasbaarheid richt het CDI zich vooral op de ontwikkeling en het
onderhouden van samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Medewerkers van CDI hebben ook in 2020
afdelingen geïnformeerd over mogelijkheden om IP (intellectueel eigendom) te vestigen en over het IP-beleid van
het UMCG en de RUG. Ruim 100 UMCG-medewerkers zijn geadviseerd over intellectueel eigendom-issues en
desgewenst begeleid bij het beschermen van hun intellectueel eigendom. In 2020 zijn zes octrooiaanvragen
ingediend (in 2019 zijn zeven aanvragen ingediend) en zijn acht IP-licentiecontracten afgesloten met bedrijven (in
2019 waren dat zes).
Voor het organiseren van de samenwerking met het bedrijfsleven werkt het UMCG met een vijftal thema’s: Farma,
Diagnostiek, Medische Technologie, Voeding en Digitalisering. Voor het doorontwikkelen van publiek-private
samenwerkingen heeft het CDI samen met het Bureau Externe Project nanciering vanuit de PPS-regeling
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(voorheen TKI-regeling; Topconsortia voor Kennis en Innovatie) aanzienlijke middelen verworven. Ondanks de
beperkingen van de Covid19 maatregelen was het aantal samenwerkingsprojecten met bedrijven hoger dan in het
voorgaande jaar. Ook de nanciële impact van het PPS-portfolio is in 2020 verder toegenomen.
Naast technology transfer en publiek-private samenwerking zet het CDI in op het ontwikkelen van een aantal
zwaartepunten voor toegepast onderzoek en innovatie zoals biomarkerontwikkeling, 3D-printen & 3D-visualisatie,
e-Health, biobanking en drug development. Deze speerpunten, georganiseerd in Innovation Nodes, dragen bij aan
het Healthy Ageing programma van het UMCG en bieden innovatiekansen voor het bedrijfsleven en voor het UMCG
zelf. Het CDI werkt hierbij intensief samen met afdelingen in het UMCG en externe partijen, waar mogelijk
ondersteund door subsidies en/of private investeringen. Mooie voorbeelden zijn de open-innovatie ecosystemen en
proeftuinen ge nancierd vanuit het EFRO-programma van SNN zoals dHealth, Move2Innovate, Newborn en het
ecosysteem Personalized and Connected Health. In 2020 is ook het ecosysteem ‘Personalized Implants’ gestart. De
eerste projecten in dit ecosysteem waarin artsen en onderzoekers van het 3D- Lab in het UMCG samen met het
regionaal bedrijfsleven werken aan de ontwikkeling en productie van persoon-speci eke implantaten zijn al volop in
bedrijf. In 2020 heeft een consortium bestaande uit Avebe, Cosun, Agri rm, FrieslandCampina, het Institute for
Sustainable Process Technology en het UMCG van het Nationaal Programma Groningen co- nanciering gekregen
voor de eerste fase van een onderzoek- en ontwikkelprogramma op het gebied van duurzame productie van
gezonde voeding.
Voor het aanjagen van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen wordt intensief samengewerkt met MKBbedrijven in de regio. Voor het versterken van projecten op het gebied van geneesmiddelontwikkeling zijn in de
Pharma Portal twee ervaren business developers actief. Zij hebben ook in 2020 weer nieuwe projecten begeleid bij
het verwerven van externe nanciering.
Lees hier meer over het CDI
EIT Health
In 2020 zijn door onderzoekers van het UMCG in samenwerking met zowel regionale als internationale
ondernemingen nieuwe projecten toegevoegd aan het EIT Health projectportfolio. EIT staat voor European Institute
of Innovation & Technology. Binnen de lopende projecten is hard gewerkt aan het realiseren van valorisatie en
mogelijkheden voor continuering, zowel binnen EIT-verband als in zelfstandige vorm.
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05 Onderwijs en Opleiden
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Inleiding
Het UMCG is namens de RUG verantwoordelijk voor de uitvoering van de initiële academische opleidingen in de
medische wetenschappen. Ruim 4100 studenten staan bij deze opleidingen ingeschreven, waarmee het UMCG de
grootste aanbieder van Nederland is. De grootste opleidingen zijn Geneeskunde, Tandheelkunde en
Bewegingswetenschappen. Het UMCG is ook penvoerder van twee (research-) masteropleidingen en werkt
intensief samen met de Faculty of Science and Engineering in de opleidingen in het domein van Biomedische
Wetenschappen en Farmacie. In de afgelopen jaren zijn alle academische opleidingen in het UMCG met goed
gevolg gevisiteerd en door de NVAO-geaccrediteerd.
De Covid-19 pandemie heeft logischerwijs een grote impact op het onderwijs binnen het UMCG. Het grootste deel
van het onderwijs binnen het UMCG wordt normaal gesproken op locatie gegeven. Dit onderwijs is gedurende
semester 2 van het studiejaar 2019-2020 en semester 1 van 2020-2021 in digitale vorm aangeboden. Met veel inzet
van docenten en ondersteunende staf is het geplande onderwijs hoofdzakelijk aangeboden via digitale live colleges
of digitale groepsbijeenkomsten. Uit de interne evaluaties blijkt dat hoewel studenten het onderwijs op locatie
missen, ze over het algemeen tevreden zijn over het onderwijsaanbod in deze enerverende periode.
Voor de staf is deze periode logischerwijs een stressvolle periode. Docenten en ondersteunende staf moesten
vanuit huis (digitaal) onderwijs geven. Een deel van de staf was niet of verminderd inzetbaar vanwege klinische
verantwoordelijkheden in het ziekenhuis. Terugkijkend geven opleidingen ook aan dat deze periode een goede
gelegenheid is geweest om (verder) te werken aan digitaal onderwijs en 'blended learning'.
Het onderwijs dat normaal gesproken op de (klinische) werkplek gevolgd werd – zoals coassistentschappen bij de
medische specialismen, onderwijs in de tandheelkundekliniek en in het laboratorium – kwam half maart bijna
volledig tot stilstand. Door tijdelijke aanpassingen in de programma’s wordt studievertraging zo veel mogelijk
beperkt.
Het UMCG is zich ervan bewust dat deze situatie, zeker binnen onze academische opleidingen, nog een lange
periode zal duren en het huidige studiejaar staat bij de opleidingen dan ook in het teken van het verder ontwikkelen
van de combinatie van digitaal en (kleinschalig) onderwijs op locatie.
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5.1 Kwaliteit van onderwijs en opleiden
Accreditatie
Voor het realiseren van goed academisch onderwijs dient zowel de inhoud van het onderwijs als de organisatie
ervan van hoge kwaliteit te zijn. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) toetst iedere zes jaar de
inhoud van de opleidingen van de RUG en de aanwezigheid van een functionerend kwaliteitszorgsysteem. De
opleidingen verzorgd door het UMCG zijn NVAO-geaccrediteerd. De accreditatie is vooral gericht op het borgen van
de inhoud van het onderwijs.

Academische opleidingen
Het percentage studenten dat binnen vier jaar na inschrijving een bachelordiploma behaalt (bachelorrendement)
van de opleidingen Bewegingswetenschappen, Tandheelkunde en Geneeskunde ligt na vier jaar op gemiddeld 89%
(Geneeskunde 91%, Tandheelkunde 83% en Bewegingswetenschappen 85%) en daarmee ruim boven de
universitaire norm van 76,5%.
Excellentietrajecten
De Junior Scienti c Masterclass (JSM) en het Honours College (HC) zijn excellentietrajecten, gericht op studenten
die naast hun reguliere studie wetenschappelijk onderzoek willen doen. JSM is er voor de bachelorstudenten
Geneeskunde en Tandheelkunde, HC is er voor alle studenten. In het studiejaar 2019-2020 zijn 15 JSM
getuigschriften en 15 HC getuigschriften uitgereikt. De organisatie achter JSM organiseert ook het MD/PhDprogramma. In het studiejaar 2019-2020 zijn voor het MD/PhD traject 29 van de 46 ingediende aanvragen
gehonoreerd. De belangstelling onder studenten voor het volgen van een excellentietraject zoals JSM, HC en het
voortzetten hiervan in een MD/PhD traject, is helaas wat afgenomen maar stabiliseert. Naar aanleiding van een
analyse zijn er verschillende projecten gestart, zoals een versterking van het wetenschapsonderwijs in de reguliere
bacheloropleidingen, aanpassingen aan het JSM-programma en er wordt gewerkt aan een herzien
communicatieplan.

Prijzen
Tot docent van het jaar werd in 2020 dr. Noor Mouton gekozen, zij gaf in de nale het beste hybride college. Zij is
onder andere actief in het anatomieonderwijs van de opleiding Bewegingswetenschappen. De andere nalisten
waren dr. Hiske van Duinen (fysiologie, genomineerd namens Geneeskunde) en Maurits de Kuijper, MSc
(endodontologie, genomineerd namens Tandheelkunde).
Dr. Hiske van Duinen ontving dit jaar de UMCG Innovatieprijs Onderwijs voor een project ter verbetering van de
practica inspanningsfysiologie, waarbij studenten door het doen van opdrachten leren hoe het lichaam reageert op
inspanning. Bij het project gaan studenten door middel van een app de resultaten van inspanning van de student
zelf meten en vergelijken met die van andere studenten. Een speelse manier om meer grip te krijgen op de
fysiologie en het concept 'gezond ouder worden'.
Annemiek Veldsink, student aan de onderzoeksmaster Molecular Medicine and Innovative Treatment (MMIT) won
dit jaar een Groninger Universiteitsfonds (GUF)-100 prijs voor haar excellente en veelzijdige studielooppad. De
studenten die het platform www.covidvrijwilliger.nl oprichtten tijdens de pandemie ontvingen een bijzondere GUF-

100 Xtra prijs. Via de site werden meer dan 400 (para)medische of verpleegkundige studenten gekoppeld worden
aan Noordelijke gezondheidsinstellingen die, vanwege de pandemie, (para)medisch bekwame vrijwilligers zochten.
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De jaarlijkse Mandema-stipendia, een persoonsgebonden beurs waarmee jonge, gepromoveerde artsonderzoekers tijdens hun opleiding een eigen onderzoekslijn kunnen opbouwen, zijn dit jaar toegekend aan Roald
Lambrechts, Wouter Meijers, Frederieke Bensch, Thomas Gorter en Catheleine van Driel. Lambrechts doet
onderzoek naar het de Noordzee ziekte. Meijers doet onderzoek naar kanker in hartfalen patiënten. Bensch doet
onderzoek naar de vroege detectie van long-noduli middels uorescentie-bronechoscopie. Gorter onderzoek naar
een fenotype-speci eke behandelstrategie voor hartfalen aan de rechterzijde. En Van Driel doet onderzoek naar de
toepassing van virtual reality bij stressmanagement in psychiatrische patiënten.

Rankings
RUG in top-100 belangrijkste rankings
De RUG behoort tot de mondiale top met een top 100-klassering in onder andere de ‘Shanghai’ ARWU-ranking en de
THE (Times Higher Education) World University Rankings. De RUG is in de ARWU 2020 beland op de 69ste positie.
De ARWU wordt beschouwd als de meest betrouwbare kwaliteitsmeter van universiteiten wereldwijd. De scores
geven een goede impuls aan de gezamenlijke ambitie van de RUG en het UMCG om het internationale karakter van
de academische gemeenschap in Groningen te versterken. Het is een stimulans voor aspirant studenten en
sta eden om naar Groningen te komen en draagt bij aan het versterken van de eigen positie in het internationale
veld. Hiermee kunnen wij sneller, meer en intensievere samenwerkingsverbanden aangaan met diverse instanties
in Europa op het gebied van onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie.
Keuzegids hoger onderwijs
In de Keuzegids Hoger Onderwijs worden opleidingen in Nederland per vakgebied beoordeeld. Het
kwaliteitsoordeel is gebaseerd op studentenoordelen (Nationale Studenten Enquête) en het oordeel van
keurmerkinstantie NVAO. In 2020 is er geen NSE afgenomen en de gegevens in de Keuzegids zijn dus gebaseerd op
NSE-gegevens uit 2019. In de recente Keuzegids staat de bacheloropleidingen van Bewegingswetenschappen op de
eerste plaats met 71 punten. De bachelor van Tandheelkunde staat op nummer 3 met 50 punten. De bachelor
Geneeskunde scoort 52 punten dat leidt slechts tot de 7e plaats in vergelijking met de andere Geneeskunde
opleidingen.
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5.2 Ontwikkelingen
Strategische onderwijsagenda
Op basis van de geformuleerde thema’s (de Gemeenschappelijke Agenda Hoger Onderwijs) en kwaliteitsafspraken
van de RUG, heeft het UMCG voor haar opleidingen thema’s uitgewerkt om de studievoorschotmiddelen en de
innovatiemiddelen te besteden. Binnen de faculteit zijn deze voor de studievoorschotmiddelen vertaald naar de
volgende programma’s:
Dedicated docenten
Gezond studeren
E ciënt studeren
E ectief studeren
Gezond, e ectief en e ciënt doceren
De projecten worden gestuurd en beoordeeld door bestuurders van de opleidingen, samen met de
medezeggenschap en een projectcoördinator. Door deze structuur is het contact tussen de opleidingen versterkt en
is er een duidelijke kwaliteitscyclus ingericht. In deze kwaliteitscyclus worden zowel het proces als de resultaten
doorlopend gemonitord. Dat zorgt voor zekerheid in het behalen van de kernpunten uit de strategische
onderwijsagenda.
Voor het studiejaar 2020-2021 zijn zes facultaire innovatieprojecten gede nieerd. De projecten beslaan de
volgende thema’s: docentprofessionalisering; inclusief studieklimaat; e-learning; onderwijs in persoonlijke
ontwikkeling, een verbetering van het informatie en communicatielandschap en de ontwikkeling van een database
voor onderzoeksstages. In het algemeen is het projectenportfolio haalbaar en de inspanningen binnen de projecten
leiden tot het behalen van de strategische doelen, om de opleidingen actueel te houden.

Internationalisering en Diversiteit
Het UMCG heeft, samen met de RUG, een sterke ambitie met betrekking tot de internationalisering in het onderwijs.
Enerzijds door het aanbieden van een Engelstalige bacheloropleiding Geneeskunde waarin ieder studiejaar ruim
100 studenten met een niet-Nederlandse achtergrond actief zijn, anderzijds door de ervaringen op het gebied van
curriculumontwikkeling te delen met partners in andere steden, onder andere de European Medical School in
Oldenburg.
Language & Culture Policy is een project van de RUG, met als doel de inclusie van internationale studenten en hun
inzichten in het onderwijs stimuleren; internationalisering betekent niet alleen dat docenten het Engels zeer goed
beheersen, maar ook dat er aandacht moet zijn voor culturele diversiteit. Er wordt gestreefd naar gelijke condities
voor Nederlandse en internationale studenten. Binnen het UMCG is een facultaire werkgroep Language en Culture
actief om deze inzichten verder binnen het UMCG te implementeren.

Opleidingen
Bachelor en master Geneeskunde
Het onderwijs is in de bacheloropleiding georganiseerd in vier learning communities, waarbij kennis en
competenties gescheiden zijn in leerlijnen. Voor het concept van het Geneeskundeprogramma is zowel nationaal
als internationaal veel belangstelling. Het UMCG en de RUG bewijzen met dit curriculum hun vooraanstaande
positie in het geneeskundeonderwijs.
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In de masteropleiding wordt nauw samengewerkt met de gea lieerde ziekenhuizen in de regio. Dit vroeg tijdens de
Covid-19 pandemie om een andere aanpak dan bij de andere opleidingen: het onderwijs is eerst helemaal gestopt.
Daarna is getracht het onderwijs zoveel mogelijk – al dan niet in aangepaste vorm – door te laten lopen. In de
a liatieziekenhuizen is getracht de individuele student zoveel mogelijk van een passend programma te voorzien.
Na de publicatie van het Raamplan Artsopleiding 2020, waarin de nationale eindtermen voor de
geneeskundeopleidingen beschreven staan, zijn zowel de bachelor en masteropleiding druk bezig met de
implementatie van dit Raamplan. De belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe Raamplan betre en:
Preventie en het voorkomen van onnodige zorg;
Hoe om te gaan met innovaties in de zorg;
Het belang van een persoonsgerichte benadering;
De burger en patiënt nog meer beschouwen als partner;
Een leven lang leren;
Meer aandacht voor een loopbaan buiten het ziekenhuis en de geneeskunde van oudere patiënten.
Naast deze uitgangspunten willen de opleidingen meer aandacht voor multi- en interprofessionele samenwerking
binnen de gezondheidszorg in het onderwijs verwerken.
Bachelor en master Tandheelkunde
De belangrijkste ontwikkeling bij de bachelor en masteropleiding Tandheelkunde betreft de curriculumherziening
(project #DentalSwap) waarbij het thema “gezond ouder worden” nadrukkelijk aandacht krijgt, bijvoorbeeld in de
nadruk die komt te liggen op Active Minimal Intervention Dentistry (AMID). In 2020 is hard gewerkt aan het ontwerp
van de nieuwe curricula en in januari 2021 zal een besloten worden of er in september 2021 met de invoering van
een herzien curriculum in bachelor jaar zal worden gestart.
Bachelor Bewegingswetenschappen, Master Human Movement Sciences, Master Sport Sciences
In januari 2019 zijn de bachelor Bewegingswetenschappen, master Human Movement Sciences en master Sport
Sciences met positief resultaat gevisiteerd. Aandachtspunten voortkomend uit de visitatie worden opgepakt door de
opleiding.
Uit evaluaties onder studenten en alumni blijkt dat men behoefte heeft op oriëntatie op de arbeidsmarkt, hier wordt
op verschillende wijze voorzien. De werkdruk binnen de afdeling Bewegingswetenschappen is nog steeds een
aandachtspunt, de opleiding groeit namelijk sterk. Door de inzet van juniordocenten (net gepromoveerde
medewerkers) krijgen docenten meer ruimte voor onderwijsontwikkeling en er kon intensiever onderwijs worden
gegeven door kleinere werkgroepen.
Research master Clinical and Psychosocial Epidemiology en master Molecular Medicine and Innovative
Treatment
De research master Clinical and Psychosocial Epidemiology (CPE) is in samenwerking met de Aletta Jacobs School
of Public Health, de Track Health Systems and Prevention (HSP) gestart. De opleiding groeit sterk.
De masteropleiding Molecular Medicine and Innovative Treatment (MMIT) omvat 6 inhoudelijke specialisaties:
Oncologie, Neuroscience, Infection and Immunity, Nutrition and Metabolism, Systems Medicine en Drug Innovation.
De International Master in Innovative Medicine (IMIM) blijft een track binnen de opleiding. Voor de International
Master in Innovative Medicine (IMIM) werken we samen met de universiteiten van Heidelberg en Uppsala.
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ISCOMS
ISCOMS is het internationaal toonaangevende (bio)medische studentencongres, geheel georganiseerd voor-endoor studenten in het UMCG. De 27e editie heeft door Covid-19 digitaal moeten plaatsvinden. Er zijn 929 abstracts
ingezonden, uit 71 verschillende landen, waarvan er 369 zijn geselecteerd. 140 abstracts zijn gepresenteerd.
ISCOMS 2020 werd bezocht door 499 deelnemers uit 51 verschillende landen.

Medisch specialistische vervolgopleidingen
De vervolgopleidingen (medisch en tandheelkundige specialistenopleidingen, opleiding tot huisarts, ziekenhuisarts
en een drietal klinisch-technische vervolgopleidingen) worden verzorgd door opleiders in het UMCG. Zij doen dit
binnen het samenwerkingsverband van de onderwijs- en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR NO). Ook
in 2020 is de door het ministerie van VWS toegewezen instroom van AIOS in de medische of tandheelkundige
vervolgopleiding in de OOR NO gerealiseerd (totaal 198 instroomplaatsen, exclusief GGZ-instellingen). Het totaal
aantal AIOS dat in 2020 hun opleiding in het UMCG volgde bedroeg zo’n 620 personen (390 fte).
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bezocht eind 2019 het UMCG om te toetsen of het
UMCG voor onbepaalde tijd erkend kan worden als opleidingsinstelling voor alle RGS medische vervolgopleidingen.
Hierbij sprak de visitatiecommissie met (vertegenwoordigers van) AIOS, opleiders, de Centrale
Opleidingscommissie (COC), Raad van Bestuur, het stafconvent, het Leerhuis MVO en de
vertrouwenspersonen. Deze erkenning heeft grote voordelen, bij de visitatie van iedere medische vervolgopleiding
worden onder andere de Raad van Bestuur, de prodecaan onderwijs en opleiding en de COC steeds opnieuw
bevraagd over opleiding overstijgende zaken. Dat hoeft niet meer als het UMCG erkend is als opleidingsinstelling
voor alle RGS medische vervolgopleidingen. Ook toont het UMCG met de erkenning aan dat het een excellent
opleidingsziekenhuis is.
In 2020 volgde de o ciële bevestiging dat het UMCG met vlag en wimpel door de instellingsvisitatie was gerold. Het
UMCG, en dan met name de medische vervolgopleidingen is hier terecht trots op.
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06 Organisatie
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6.1 Medewerkers
Werken bij het UMCG betekent kiezen voor een uitdagende werkomgeving met enorm veel mogelijkheden.
Talentontwikkeling is gezien onze ambities onlosmakelijk verbonden aan het werken in het UMCG. Gemotiveerde
en kundige medewerkers zijn cruciaal om de missie en visie van het UMCG te realiseren. Dit vraagt een
inspirerende cultuur met aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, het stimuleren van nieuwe manieren
van denken en ontwikkeling van het aanpassingsvermogen van medewerkers om met continue verandering om te
gaan. Ook zorgt dit ervoor dat professionals graag bij het UMCG werken en dat iedereen zich welkom voelt.
Medewerkers die plezier hebben in hun werk, stralen dit uit naar collega’s, patiënten, studenten en andere
stakeholders. Dit verhoogt de kwaliteit van ons werk.
Duurzame inzetbaarheid
In 2020 gaven we verdere invulling aan ons Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid. We maakten afspraken over een
uniforme opleidingscyclus. Hierdoor hebben collega’s meer en meer gelijke kansen zich te ontwikkeling op welke
afdeling ze ook werken.
We maakten een volgende stap in Strategische Personeelsplanning. Hoe beter we weten waar het werk zich
naartoe beweegt, des te beter zijn we in staat hierop te anticiperen.
Onze generatieregeling zorgt voor ruim 150 collega’s voor een betere werk-privé balans.
Via de Programmaraad Duurzame inzetbaarheid zijn meerdere prachtige plannen ingediend en uitgevoerd om het
werken in teams te verbeteren. En we ontwikkelden een nieuw medewerkerbelevingsonderzoek. Medewerkers
geven het UMCG een dikke voldoende, een 7,6!
Al deze initiatieven vatten we samen onder de noemer @work. We geloven er in dat werk een belangrijke waarde is
voor een gezond en gelukkig leven en geven hier zo goed mogelijk invulling aan met elkaar.
Naast @work spannen we ook in op de terreinen @risk en @home. We bieden handvatten om het gesprek aan te
gaan over ontwikkeling, een veilige werkomgeving en werk-privé balans. Dit gesprek blijft altijd nodig, want binnen
onze organisatie werken mensen met hele verschillende achtergronden, ideeën en beroepen intensief met elkaar
samen. En zijn ze sterk afhankelijk van elkaar. Dit vraagt nadrukkelijk om een veilige en open werkomgeving waarin
zorgen en twijfels gedeeld mogen worden. Elkaar begrijpen en elkaar zonder oordeel verstaan vraagt voortdurende
investering. Het vraagt Inclusief Leiderschap. Daarmee sluit het beleid Duurzaam Inzetbaar helemaal aan bij onze
twee drijfveren ‘De mens zien in alles wat we doen’ en ‘Healthy Ageing’. In 2020 hebben we veel geïnvesteerd in een
‘steunstructuur’ om collega’s te ondersteunen bij de gevolgen van de Covid-crisis. Dit gold voor de collega’s in de
zorg, de collega’s die in ploegendienst moesten werken in de laboratoria, maar ook voor de thuiswerkende
collega’s.
Wat we bereikt hebben in het reduceren van verzuim en verminderde inzetbaarheid leest u in paragraaf
‘Ziekteverzuim’.

Strategische Personeelsplanning
Ontwikkelingen in de zorg, onderzoek en onderwijs volgen elkaar razendsnel op. We zien de verschillende beroepen
in onze organisatie veranderen. Waar we vandaag voor opleiden is morgen alweer verouderd en de multidisciplaire
samenwerking wordt steeds belangrijker. Het is cruciaal dat we hier goed op anticiperen. Hierbij past een scherp
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beeld van de toekomst op individueel, team- en organisatieniveau. Waar beweegt je vak naartoe, waar staat je team
over een paar jaar, en hoe telt dit op naar de personeelssamenstelling van de organisatie in de toekomst.
UMCG-breed hebben we bij onze strategische personeelsplanning speci ek oog voor:

Schaarse (verpleegkundige) functies. Langzaamaan lopen we de tekorten voor deze functies in door
opleidingen te vernieuwen, taken te di erentiëren en vooral regionaal goed samen te werken binnen
ZorgvoorhetNoorden. Daarnaast sturen we actief op de instroom van aiossen en maken we organisatiebrede
afspraken rondom onze klinische capaciteit.
Academisch loopbaanbeleid. We bieden kansen voor wetenschappelijke (top-) talenten in onderzoek, onderwijs
en kliniek.
Generatiebeleid, diversiteit en inclusiviteit. We monitoren de man-vrouwverhouding in verschillende
(top-)functies en sturen hierop.
Aantrekkelijk werkgever
Om het UMCG als aantrekkelijk werkgever beter te positioneren werd voor de zomer de volledige nieuwe website in
gebruik genomen. Via werkenbijumcg.nl krijgt de arbeidsmarkt direct zicht op alle vacatures, inclusief de

afdelingsspeci eke informatie. De site is gebouwd op de visie dat we de mens zien in alles wat we doen.
Sollicitanten krijgen daarom de echte verhalen van medewerkers gepresenteerd. Hierbij hebben we bewust de start
gemaakt met de afdelingen met de meest schaarse functies.

Ontwikkeling
Healthy@Work, duurzame inzetbaarheid en mensenwerk
Het UMCG heeft het onderwerp Duurzame inzetbaarheid als één van de speerpunten van 2020 benoemd. In 2019
is al veel geïnvesteerd in het nieuwe inzetbaarheidsbeleid. Het onderwerp heeft ook in 2020 veel aandacht
gekregen in diverse bijeenkomsten en is bij veel afdelingen onderwerp van gesprek. Het inzetbaarheidsbeleid
kenmerkt zich door de drie lijnen @work (je hebt en houdt mooi werk), @risk (je krijgt weer mooi werk), @home (je
komt weer terug naar mooi werk) en de drie niveau’s medewerker, leidinggevende en organisatie. In deze matrix
zijn tal van activiteiten, interventies, tools, programma’s ontwikkeld. Dit programma past bij het UMCG, waar we
gericht zijn op gezond en actief ouder worden (Healthy Ageing) en medewerkers stimuleren bij het eigen regie
voeren op sociaal, fysiek, emotioneel gebied en op duurzame inzetbaarheid.
Het Healthy@work-programma heeft zich in 2020 meegevormd met de noodzaak om meer online te doen. In plaats
van de maandelijkse Healthy Mondays zijn medewerkers met name via intranet, nieuwsbrieven en webinars
meegenomen. Voor speci eke vragen is een P&O coronasite ontworden en voor alle vragen van medewerkers is in
maart een Covid-19-informatielijn geopend.
Er is in 2020 veel geïnvesteerd in mindfulness en yoga voor collega’s. Juist waar de impact van de Covid-19pandemie op het werk voelbaar was, kwam dit erg gelegen. In korte sessies – fysiek of online – konden collega’s
ontspanning vinden en bij zichzelf komen. De online yoga-sessies in het voorjaar hebben meer dan 2000
deelnemers bereikt.
Het SamenGezond-platform
In 2020 is afgesproken de activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de samenwerking met Menzis
verder vorm te geven. Het idee is om het Samengezond-platform beter toegankelijk te maken vanuit het intranet en
de navigeermogelijkheden over en weer te verbeteren. Zo ontstaat een betere koppeling tussen de inhoud van het
intranet op het gebied van Healthy@work en het aanbod op het Samengezond-platform.
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Met Menzis is daarnaast in 2020 een aantal activiteiten ontwikkeld die in 2021 zijn beslag krijgen. Zo organiseren
we samen een wandelvierdaagse en ontwikkelen we een programma op het gebied van vitaliteit met een externe
partner, Cenzo.
Leiderschapsontwikkeling
Leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij het creëren van een klimaat waarin de medewerkers zich kunnen
ontwikkelen en met plezier het werk doen. Om leidinggevenden te ondersteunen en te inspireren bij het invullen van
hun rol in een meer op gezamenlijkheid gerichte organisatie met een goed en veilig werk- en leerklimaat, bieden wij
diverse mogelijkheden aan op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Met zowel aandacht voor het werk en voor
de mensen die het werk doen. In 2020 zijn er (digitale) themabijeenkomsten georganiseerd voor Raad van Bestuur,
afdelingshoofden, directeuren, managers en hoofdverpleegkundigen over diverse thema's. Ook loopt voor deze
doelgroepen sinds 2018 de leiderschapstraining ‘ Leiding geven als Professie’. Het thema leiderschap komt
nadrukkelijk terug in de beleidsoverleggen en jaargesprekken vanuit de Raad van Bestuur. Leiders in het UMCG
halen inspiratie en leermomenten tijdens intervisiebijeenkomsten en de Food-For-Thought lezingen. In 2020
participeerden ruim 100 deelnemers in Food For Thought webinarreeksen gewijd aan Inclusiviteit en Diversiteit, en
hoe om te gaan met (onbewuste) vooroordelen en ‘bias’. In 2020 hebben ongeveer 100 medewerkers gebruik
gemaakt van het open aanbod aan leiderschapsopleidingen. Dit is exclusief teamcoaching op afdelingen en
dergelijke.
In 2021 wordt in het opleidingscurriculum meegenomen wat de nieuwe koers richting 2025 vraagt van onze
leidinggevenden en hoe we dit kunnen faciliteren.
Medewerkerbelevingsonderzoek 2020
In december is het medewerkerbelevingsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Expoints. Er is door een
multidisciplinaire werkgroep een vragenlijst opgesteld. Medewerkers hebben op hun UMCG-mailadres een
uitnodiging ontvangen met een link om aan het onderzoek deel te nemen. Het ging in eerste instantie om een
onderzoek met een beperkte reikwijdte: een algemene vraag die een goede indicatie geeft over het algemene
tevredenheidsgevoel over het UMCG als werkgever (zou je het UMCG aanbevelen als werkgever bij familie,
vrienden en werkrelaties?) en 20 stellingen die dieper ingingen op thema’s als werk en werkbeleving, samenwerking
en leiderschap. Het onderzoek vormt hiermee een soort nulmeting. Vanwege de speci eke omstandigheden ten
tijde van het onderzoek is er ook een vraag opgenomen naar het e ect van de coronacrisis op de antwoorden.
Per team / afdeling zijn de resultaten van het onderzoek beschikbaar in een dashboard. Daarmee kunnen selecties
worden gemaakt, dwarsverbanden worden gelegd en vergelijkingen gemaakt met scores van andere afdelingen, de
sector en het hele UMCG.
Hoewel de resultaten nog nader geanalyseerd worden, kan op hoofdlijnen een aantal zaken wel al gezegd worden
over de uitkomst. Uit het onderzoek komt UMCG-breed een ‘tevredenheidsscore’ van 7,6. Het zijn met name de
aspecten ‘trots op het UMCG’, ‘samenwerking in het team’, ‘afwisseling in het werk’ en ‘het gevoel van toegevoegde
waarde te zijn’ die hoog scoren. ‘Samenwerken in de keten’, ‘werkdruk’ en ‘voldoende feedback van leidinggevende’
scoren lager.
De Participatiewet
Begin 2015 is de participatiewetgeving ingevoerd met het doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
aan betaald werk te helpen. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen en het nastreven van inclusiviteit is
het voor het UMCG als grote werkgever in de regio vanzelfsprekend om iets te betekenen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
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De afgelopen jaren is ingezet op informatieverstrekking, voorlichting en ondersteuning aan leidinggevenden en
werkbegeleiders door het in 2018 opgezette coördinerend loket Afspraakbanen UMCG. Het loket draagt bij aan de
kwalitatieve verbetering van de begeleiding voor de doelgroep, om leidinggevenden te enthousiasmeren voor en te
ontlasten bij het realiseren van deze banen. Er is een centrale nancieringsafspraak gemaakt, waardoor alle
afdelingen de inzet van collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk maken. Tot en met 2020 zijn er 110
afspraakbanen gerealiseerd (tot en met 2019 waren dat 102 afspraakbanen).
Diversiteit en inclusiviteit (D&I)
Het UMCG streeft naar diversiteit in de samenstelling van personeel. Hierbij wordt onder meer gekeken naar zowel
nationaliteiten als naar de verdeling man-vrouw in bepaalde posities. Het sturen op de man-vrouw verdeling aan de
(sub)top vindt al enkele jaren plaats door een diverse samenstelling na te streven in de
benoemingsadviescommissies bij sollicitaties van het hoger en midden management en het ‘ritsend’ uitnodigen van
mannelijke en vrouwelijke kandidaten bij vacatures. Het UMCG streeft hierbij naar het aannemen van minimaal
50% vrouwen voor de topfuncties. Voor de huidige verdeling, zie tabel Ontwikkeling percentage vrouw per
functiecategorie hieronder
Om meer diversiteit en inclusiviteit te waarborgen is een ambassadeursgroep opgericht die het gedachtegoed
uitdraagt. In 2020 lag in het personeelsbeleid de nadruk op duurzame inzetbaarheid en aandacht voor sociale
veiligheid, vanuit de gedachte dat hiermee een gezond en veilig werkklimaat wordt bewerkstelligd, dat bijdraagt aan
diversiteit en inclusiviteit. In 2020 is om D&I meer aandacht te geven een aantal acties gedaan, zoals het meer
inclusief maken van het werving en selectieproces, teksten op intranet en het geven van diverse trainingen over
D&I. De communicatie is verder meertalig gemaakt. Alle (covid-)nieuwsvoorziening is vanaf 2020 tweetalig, en de
nieuwe researchwebsite van het UMCG is in het Engels geschreven.
In 2021 is het streven, door informatie te verstrekken over D&I data, meer bewustwording te realiseren. Daarnaast
zal sociale veiligheid, toegespitst op speci eke groepen onder andere aiossen, de aandacht krijgen.

Diversiteit
Verdeling man vrouw in het UMCG
Categorie

Totaal

Afdelingshoofden

Man

Vrouw

% Vrouw

39

32

7

18%

237

174

63

27%

40

21

19

48%

Medisch Specialist (UMS- excl.hoogleraren)

684

359

325

48%

UHD ( incl. Tenure track)

102

67

35

34%

UD

136

86

50

37%

62

38

24

39%

495

242

253

51%

Hoogleraar
Opleider

Strategisch en tactisch management
Overige management functies incl. HV's
Bron: Afas

Ontwikkeling percentage vrouw per functiecategorie
Categorie
Basis (t/m schaal 11)

Totaal 2019

% vrouw 2019

Totaal 2020

% vrouw 2020

11.100

74%

11.256

74%

Subtop (schaal 12 - 16)

629

49%

626

50%

Top (vanaf schaal 16)

927

42%

946

43%

Bron: Afas
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Personele samenstelling
Het aantal medewerkers van het UMCG bedroeg eind 2020 13.174 (11.513 fte). De verdeling van medewerkers
over de verschillende functiegroepen is opgenomen in onderstaand diagram.
69,0
788,0

1.061,0
745,0

557,0

720,0
1.379,0
1.192,0
383,0
2.912,0
Klinisch ondersteunen

1.061,0

Klinisch (mede) behandelen

745,0

Analytisch

720,0

Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs

1.192,0

Management

383,0

Staf, Administratie & Secretariaat

2.912,0

Facilitair

1.379,0

Medisch Specialisten

788,0

Onbekend

538,0

Arts - Assistenten

557,0

Leerlingen

69,0

Bron: Afas

Contractvorm
Contractvorm

Totaal

Vast

9.260

Tijdelijk

2.189

Bepaald werk
Opleiding
Eindtotaal

448
1.277
13.174

Bron: Afas

Ziekteverzuim
Daling verzuim
Het verzuimpercentage is in 2020 gedaald naar 5,2% (2019: 5,6%) en naar 0,88 meldingsfrequentie (2019: 1,16). Dit
betekent dat er ruim 50 medewerkers een heel jaar lang elke dag extra inzetbaar zijn vergeleken met 2019 (>
18.500 kalenderdagen meer inzetbaar) en meer dan 3000 verzuimgevallen minder dan in 2019. Bij het merendeel
van de afdelingen is het verzuimpercentage én de meldingsfrequentie in 2020 gedaald. Vanzelfsprekend heeft
corona in 2020 een belangrijke invloed gehad op de inzetbaarheid van onze medewerkers. Het kort verzuim – en
daarmee de meldingsfrequentie – is in 2020 enorm gedaald tot onder het algemene landelijk gemiddelde.
Gedurende de covid-19-periode zijn er veel aanwijzingen dat re-integratie juist lastiger tot stand komt.
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Ondanks covid-19 – tegen de algemene trend in de gezondheidszorg in – is het verzuimpercentage bij het UMCG in
2020 gedaald naar 5,2%. Het beleid Duurzame inzetbaarheid legt de nadruk op verantwoordelijkheden en
uitdagingen voor zowel de werkgever als de werknemers. De kernboodschap is dat we alle UMCG medewerkers
duurzaam, goed en met plezier willen laten werken. Hierbij worden 3 sporen onderscheiden:
duurzaam inzetbare (dat wil zeggen vitale, gekwali ceerde en gemotiveerde) medewerkers@work in een
gezonde organisatie met goed werk (dat wil zeggen kwaliteit en waarde van werk en organisatie).
behoud van inzetbaarheid van medewerkers@risk door vroege signalen te onderkennen en in gesprek te gaan
en te blijven om inzetbaarheid binnen een gezonde context te behouden.
herstel van inzetbaarheid voor medewerkers@home waarbij sprake is van afgenomen (of geen) inzetbaarheid
en waarbij de focus ligt op een gezonde optimale benutting van mogelijkheden
In 2020 is de focus gericht geweest op medewerkers @home. Onderstaand worden de belangrijkste acties
besproken.
Protocol Verminderde Inzetbaarheid (PVI)
Het protocol verminderde inzetbaarheid (PVI) – met name voor medewerkers @home – is per 1 juni 2020 in werking
getreden. Medewerkers en leidinggevenden zijn via een uitleg van het PVI aan de hand van een overzicht op
intranet geïnformeerd. Daarnaast is een e-learning module geleverd waarin het waarom en hoe van het PVI wordt
toegelicht.
Re-integratieadvies bij 40 weken
De arbeidsdeskundigen van A&G (Arbeid & Gezondheid) zijn per 1 mei gestart met de 40e week
beoordelingen/advies. Dit heeft al honderden adviezen naar leidinggevenden opgeleverd en is in Q4 intern
geëvalueerd. Het advies aan de leidinggevende is meer informatie over de beperkingen en de prognose te vragen
en een plan van aanpak van A tot Z te maken, met daarin opbouw van uren, inhoud en productiviteit.
Inzetbaarheidscoach
Op 1 september 2020 is een inzetbaarheidscoach aangesteld die zich richt op hulp aan leidinggevenden, in overleg
met het management van de afdeling en in afstemming met de overig betrokken disciplines. Met de ondersteuning
van de inzetbaarheidscoach zijn door leidinggevenden tientallen complexe langdurige dossiers succesvol stevig
opgepakt met uitzicht op re-integratie op korte termijn dan wel gerealiseerde beëindiging van het verzuimtraject.
Sectoraanpak langdurig zieken sector C
In sector C is een nieuwe structurele aanpak van het (zeer) langdurig verzuim geïntroduceerd. De te volgen
werkwijze is dat er voor deze medewerkers een scenario is vastgesteld met een doel, middel en daaraan
gekoppelde acties. Doel was zo spoedig mogelijk tot verbetering van het re-integratieproces te komen en de
verzuimgevallen van meer dan 2 jaar te beëindigen. Daarnaast is heel gericht ingezet op eigenaarschap zodat een
ieder (medewerker, leidinggevende) eigen verantwoordelijkheid en regie oppakt.
Pilot preventief spreekuur voor medewerkers met lichte fysieke klachten.
Bij A&G is in oktober 2020 een start gemaakt met een pilot van 9 maanden om afdelingsspeci ek medewerkers te
helpen die risico lopen uit te vallen door klachten aan het bewegingsapparaat. Het doel is preventieve behandeling
van medewerkers die risico lopen op uitval en hun inzicht te geven in wat ze zelf aan hun lichamelijke
belastbaarheid kunnen doen. Het gaat om behoud van inzetbaarheid voor medewerker @Risk.
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Uit de meeste reacties tot nu toe blijkt dat medewerkers zeer tevreden zijn dat het UMCG deze service aanbiedt en
dat het voor hen een 'eyeopener' is dat ze met relatief eenvoudige tips en/of oefeningen bese en wat ze zelf
kunnen doen om klachten te verminderen, of te voorkomen, om zo goed inzetbaar te zijn en in beweging te blijven.
Psychosociale ondersteuning
In 2020 is door het kernteam psychosociale zorg UMCG breed psychosociale en mentale ondersteuning
georganiseerd en geïntensiveerd voor onze medewerkers. Dit kernteam is een samenwerking tussen geestelijk
verzorgers, medisch maatschappelijk werk en bedrijfsmaatschappelijk werk. Als speci ek onderdeel van de Corona
informatielijn was een steunlijn gerealiseerd en werd een ‘toolbox’ snel speci ek en herkenbaar onderdeel van de
P&O Corona site onder de noemer ‘Zorg voor jezelf, Zorg voor elkaar’. Hierover werd onder andere via de
Coronanieuwsbrief en Intranet Actueel veelvuldig gecommuniceerd.
Als vervolg op deze activiteiten is in september gestart met de werkgroep psychosociaal. In oktober is gestart met
laagdrempelige open spreekuren van bedrijfsmaatschappelijk werk op de ICV afdelingen om goed voeling te krijgen
en te houden met de knelpunten in het werk en snel actie te ondernemen indien de inzetbaarheid onder druk komt
te staan.
Normering als maatwerk
De daling van het ziekteverzuim bij het UMCG is tegenovergesteld aan de algehele trend binnen de
gezondheidszorg/ziekenhuizen en zal dichter bij het umc-gemiddelde zitten dan vorig jaar. Het streefcijfer van 4,5%
is niet gerealiseerd. Dit streefcijfer blijft ook voor 2021 het streven. We gaan echter niet langer voor alle afdelingen
dezelfde norm als richtlijn hanteren, maar we gaan rekening houden met de personeelssamenstelling qua
salarisniveau, leeftijdsklassen en man/vrouw-verdeling. Dus niet langer 4,5% voor alle afdelingen, maar een norm
op maat.
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6.2 ICT Informatievoorziening
ICT Informatievoorziening (IV) is belangrijk voor UMCG, zeker in het licht van de nieuwe missie en visie Koers 25. De
strategische prioriteit: data geïnformeerd werken en digitalisering is prominent aanwezig. Het innoveren van de
datahuishouding intern en in relatie tot externe partijen en het verder brengen van de digitalisering bij UMCG is
speerpunt voor het bedrijfsonderdeel ICT Informatievoorziening.
De missie van de afdeling luidt dan ook: laat informatie en technologie voor je werken. Informatie en technologie is
steeds belangrijker voor het uitvoeren van onze taken en vergemakkelijkt ons werk.
Bij deze missie hoort de volgende visie: We bieden stabiele, veilige en doelmatige informatievoorziening en
medische technologie. We zijn een enabler van innovatie. We werken in teams voor en samen met de klant.
Voor 2021 zijn volgende doelstellingen geformuleerd:
1. Transparante dienstverlening
2. Digitale transformatie
3. Werken in ketens
4. Regio/netwerkzorg
5. Innovatie, van 'costcenter naar enabler'
Algemene uitgangspunten voor de organisatie van het werk zijn:
Processen dichter bij de primaire processen organiseren. Door samen met de primaire processen en
decentrale IV, multidisciplinaire teams in te richten, die Agile (wendbaar) kort cyclisch continu werken aan
beheer, doorontwikkeling (continuous improvement) en innovaties, waarbij deze doorontwikkeling en de
innovaties meer en meer gebaseerd zijn op standaard producten vanuit de Cloud en het beheer van de
technologie vergaand geautomatiseerd wordt (automation).
Het onderscheid tussen Customer Intimacy en Operational Excellence nadrukkelijker inrichten.
Toekomstige digitaliseringsinitiatieven spelen ook op NFU niveau. Bij de 32 initiatieven is UMCG betrokken.
Mooie digitale innovaties die spelen zijn: Telemonitoring van vitale functies met biosensoren op de chirurgie tijdens
opname, met de wens dit uit te breiden naar thuismonitoring voor en na opname en het programma van curatie
naar preventie waarbij een van de werkpakketen gaat over het aansluiten van MijnIBD coach applicatie aan het
PGO IkDus om zo patiënten met een darmaandoening thuis op afstand te kunnen monitoren en hen in staat te
stellen hun eigen ziekte beter te managen. Ook BabyCam V2 is een innovatie waarmee ouders met een kind op de
Neonatologie met behulp van een ingenieus camera- en computersysteem, dichterbij hun kind kunnen zijn.
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De hoogtepunten en ontwikkelingen
In 2020 zijn 21 Informatie Voorzieningsprojecten succesvol afgerond. Deze projecten zijn voor de domeinen Zorg,
Onderzoek en Onderwijs en Bedrijfsvoering gerealiseerd en geven invulling aan de speerpunten: Data Driven
werken; Regie door de patiënt; Samenwerken in de regio; Werkdruk verlagen en Continuïteit en stabiele diensten.
Belangrijk voor het domein Zorg is de verdere uitrol van EPIC. Het UMCG heeft als eerste EPIC NL Ziekenhuis vijf
Gold Stars behaald. Dit betekent dat het UMCG goed op weg is vele EPIC-functionaliteiten te benutten.
Het verpleegkundig personeel op alle verpleegafdelingen is voorzien van een compacte smartphone ontworpen
voor de zorg (Versity toestel). Het toestel is rolgebonden, voorzien van Rover maar ook van een applicatie om,
patiënten die een camera op de kamer hebben, te kunnen bewaken. Met Rover heeft de verpleegkundige het
elektronisch patiëntendossier beschikbaar en is er beveiligde toegang tot tools voor medische beoordeling,
medicatietoediening, specimenafname en andere medische documentatiewerkprocessen.
Belangrijk voor het domein Onderzoek is de implementatie van de UMCG standaard voor Elektronisch Data Capture
systeem (RedCap). Ruim 1.200 studies worden nu ondersteund in EPIC. Er is meer integrale ondersteuning voor
klinische trials.
Daarnaast is de work ow en sign-o voor elektronische extractie en data uitgifte EPD (EPIC) voor klinisch onderzoek
ingericht. EPD Onderzoek: mobiele devices tonen nu ook research-associatie van de patiënt. Studietype 'Use of data
or biomaterials from bio-, databank, or patient les study' zijn toegevoegd aan het EPD. Deze ontwikkelingen
verhogen het gebruikersgemak en de zelfredzaamheid van onderzoekers bij het aanvragen, verwerken van orders
voor wetenschappelijk onderzoek.
Ook zijn nieuwe diensten voor veilige data-uitwisseling, verwerking en opslag en communicatie uitgerold richting de
onderzoeker. Voor het Imaging processing platform (XNAT) en de pseudonimisering (Trusted Third Party) service
zijn eerste versies van de applicaties opgeleverd.
In samenwerking met Wenkebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO) is gewerkt aan de digitalisering van
het onderwijs (technology enhanced learning and teaching), de implementatie van Xedule en de Future of Learning
Environment (FLE). Dit betreft de vervanging van de elektronische leeromgeving (Nestor / Blackboard).
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In 2020 is ook voor ICT-Informatievoorziening de
Covid-19 pandemie een belangrijk onderwerp
geweest. Er zijn diverse vernieuwingen razendsnel
ingevoerd. Zo is videobellen met de arts introduceert,
zijn bewakingscamera’s bij opgenomen COVID-19
patiënten geïnstalleerd, zijn 112 IC bedden
gerealiseerd voorzien van bewakingsmonitoren,
medische PC en beademingsmachines en is digitaal
thuiswerken mogelijk gemaakt met O ce365.

Informatiebeveiliging en privacy
Het UMCG voldoet aan de internationale eisen voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC27001:2013) voor de
kerntaken Zorg (sinds 2014) en Wetenschappelijk Onderzoek (sinds 2018). De besturing van Informatiebeveiliging is
door de Raad van Bestuur van het UMCG belegd bij de Chief Information O cer (CIO).
In 2020 is de her-certi cering voor NEN-ISO/IEC27001:2013 door DNV-GL uitgevoerd. Hierin is ook de certi cering
voor de kerntaak Zorg tegen NEN7510:2017 meegenomen. Het UMCG heeft daarmee de certi caten voor zowel de
internationale als de nationale normen voor informatiebeveiliging ontvangen.
In de Privacy-werkorganisatie (PWO) van het UMCG zijn zowel Functionarissen Gegevensbescherming (FG) als de
information security o cer (ISO) werkzaam, waardoor bescherming en beveiliging van persoonsgegevens
multidisciplinair kunnen worden benaderd.
Datalekken
In 2020 zijn in het UMCG 234 meldingen van (mogelijke) datalekken gedaan op grond van de AVG. Dit is een daling
van 20% ten opzichte van 2019 en is verklaarbaar door grotere afwezigheid van personeel in het UMCG als gevolg
van COVID-19. 29 meldingen zijn gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan betrokkene(n). Analyse
van de datalekmeldingen leidt tot een clustering van oorzaken die vervolgens gericht worden geadresseerd aan de
verantwoordelijken.
In 2020 is de aandacht vooral uitgegaan naar organisatie ondersteuning ten behoeve van de verdere verbetering
van de AVG compliance. Een grote stap is gemaakt door implementatie van proactieve, systematische monitoring
op logging met betrekking tot onrechtmatige toegang tot het patiëntdossier.
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6.3 Bouw
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Ook voor bouw en facilitair. De Covid-19-pandemie heeft hier ook impact
gehad. Niet alleen zijn de bouwwerkzaamheden tijdelijk stilgelegd, ook is er door collega’s veel werk verzet om de
coronapolikliniek in het UMCG te realiseren. Het was improviseren, maar we hebben het toch maar gedaan. Samen
de schouders eronder. Ondanks dat het Coronavirus de bouwwerkzaamheden in 2020 heeft vertraagd, zijn er
meerdere projecten/ programmaonderdelen afgerond en zijn er nieuwe opgestart. Onderstaand een chronologisch
overzicht:
Januari 2020: start werkzaamheden Centrum Acute Zorg
In januari is gestart met de werkzaamheden voor Centrum Acute Zorg. Midden in het hart van het ziekenhuis wordt
gebouwd aan een nieuwe traumakamer en spoedeisende hulp. Dit is de eerste fase van het bouwprogramma
Centraal Medisch Complex. Om te laten zien hoe trots we zijn op het nieuwe Centrum Acute Zorg hebben we op de
stofschotten van de bouwlocatie een groot doek opgehangen met daarop de artist impressions van de architect.
Hieronder een impressie van de bouwwerkzaamheden Centrum Acute Zorg:

Juni 2020: plaatsen nieuwe loopbrug helidek
In de maand juni is met behulp van een grote hijskraan de nieuwe loopbrug voor het helidek geplaatst. De loopbrug
is nodig om patiënten vanuit de traumahelikopter naar de nieuwe traumalift van het nieuwe Centrum Acute Zorg te
vervoeren.
Oktober 2020: Poliklinische Apotheek UMCG
(voorheen apotheek De Sprong)
In oktober is de nieuwe apotheek aan de Poortweg
opgeleverd en in gebruik genomen. De ruime
apotheek heeft een hypermoderne medicijnenrobot
en is groter qua vloeroppervlakte. De patiënten aan de
balie hebben hierdoor meer privacy. De nieuwe naam
is poliklinische apotheek UMCG (voorheen apotheek
De Sprong) om aan te duiden dat het onderdeel is van
het ziekenhuis.

November 2020: start bouw Neonatologie
In november is de bouw van de nieuwe Intensive Care Neonatologie gestart. Deze afdeling van het Beatrix
Kinderziekenhuis UMCG heeft een belangrijke regionale functie voor te vroeg geboren baby’s. De huidige afdeling
voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In de nieuwe situatie komen er eenpersoonskamers om de ouders
meer privacy te bieden. Dit versnelt het hechtingsproces tussen ouder en kind.
December 2020: oplevering Centrum voor Zwangeren.
In december zijn de polikliniek Verloskunde van het UMCG en de Stadspraktijk Verloskundigen Groningen verhuisd
naar de nieuwe locatie op Poortweg 12. Per 1 maart 2021 zullen beide organisaties samengaan in het Centrum
Voor Zwangeren. De verhuizing is de eerste stap op weg naar een meer geïntegreerde vorm van samenwerking
tussen de 1e, 2e en 3e lijn, met als doel om zorg op maat te leveren aan zwangere vrouwen en hun omgeving.
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UMCG Bouwt! Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten én omdat we het belangrijk vinden te werken aan
een omgeving die gezondheid stimuleert. Daarom bouwen we op het UMCG terrein in Groningen en Haren. Soms kiezen we voor
nieuwbouw en soms voor renovatie.In de loop van 2021 wordt het Masterplan Bouw vastgesteld. Hierin staan de bouwprogramma’s
voor de komende jaren in de tijd geprioriteerd. Samen met de zorg zijn hier keuzes gemaakt.
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6.4 Duurzaamheid
Duurzaamheid
Duurzame energie. Duurzaam bouwen. Schoon water. Zo min mogelijk afval produceren. Restmaterialen zo veel
mogelijk hergebruiken. Een gezonde leef- en werkomgeving met duurzame voeding en duurzame mobiliteit. Dit zijn
onze speerpunten als het gaat over duurzaamheid.
‘Duurzaam handelen vanzelfsprekend in alles wat we doen.’
In het UMCG houden we zo veel mogelijk rekening met het e ect van ons handelen op het milieu. Als grootste
werkgever in het Noorden hebben we hierin een voorbeeldfunctie. Duurzame keuzes maken vinden we belangrijk.
Iedereen die mogelijkheden ziet om hier aan bij te dragen, stimuleren we om met die mogelijkheden aan de slag te
gaan. Op die manier moet duurzaam handelen vanzelfsprekend zijn bij alles wat we doen.
Op vele fronten actief
Op verschillende manieren geven we in het UMCG invulling aan ons duurzaamheidsbeleid. Op steeds meer
afdelingen zijn green teams actief om verduurzaming in de zorg in de praktijk te brengen. Omdat we op heel veel
fronten in het UMCG actief zijn op het gebied van duurzaamheid, heeft een Taskforce Duurzaam UMCG afgelopen
jaar in kaart gebracht welke duurzame initiatieven er in het UMCG zijn of worden uitgevoerd, welke maatregelen er
nodig zijn om onze doelstellingen en ambities te behalen en hoe we dit kunnen gaan monitoren.
Zo is en wordt er gewerkt aan onder meer de volgende aspecten:
Routekaart duurzame energie/bouw
Terugdringen afval: minder plastic verpakkingen, minder zinloos afval
Duurzaamheid verwerken in inkoopprocessen
Duurzame mobiliteit: ets- en OV-stimulering en elektrische deelauto’s voor zakelijke reizen
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers: Healthy@UMCG, diversiteit en inclusiviteit
Gezonde voeding
Gezonde leefstijl: rookvrij, beweeg- en sportloket
In november 2020 verscheen het eerste E-magazine Duurzaam UMCG, met daarin artikelen over wat er in de
voorgaande maanden op het gebied van duurzaamheid is gebeurd.
Covid-19 had een negatief e ect op onze CO2-voetafdruk door de stijging van eenmalig gebruik van middelen
(meer afval). Een positief e ect had het op echter op onze CO2-uitstoot door woon-werkverkeer. Covid-19 biedt een
kans voor meer zorg op afstand en daardoor minder reisbewegingen van patiënten, bezoekers en medewerkers
(en dus minder CO2-uitstoot).
Vooruitblik 2021
De Taskforce Duurzaam UMCG onderzoekt in 2021 wat landelijk en regionaal speelt en wat nodig is om verder te
kunnen verduurzamen. Daarbij wordt nadrukkelijk een link gelegd met de nieuwe missie en visie van het UMCG
(Koers25) en wordt nauw samengewerkt met andere umc’s. Aan de hand van een benchmark wordt in kaart
gebracht waar we staan en hoe we elkaar kunnen versterken.
We zetten een duurzaamheidsprogramma en monitoringscyclus op en over de voortgang rapporteren we twee
keer per jaar aan de Raad van Bestuur.
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We werken verder aan het breed op de kaart zetten van duurzaam gedrag in het UMCG. Dit doen we onder meer
door diverse overlegorganen te bezoeken om het thema toe te lichten en door het vormen van Green Teams te
stimuleren. Periodiek publiceren we een e-magazine om te laten zien wat er allemaal gebeurt in het UMCG op het
gebied van duurzaamheid.
In samenwerking met een voormalig patiënt en plastic-kunstenares wordt in 2021 in de openbare ruimte een
Museum voor Zinloos afval gerealiseerd om medewerkers, patiënten en bezoekers bewust te maken van al het
afval dat we produceren en wat we daar zelf aan kunnen doen.
Meer informatie over ons integraal duurzaamheidsbeleid is hier te vinden.
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6.5 Milieu
De verschillende activiteiten van het UMCG hebben allen in meer of mindere mate invloed op het milieu. Het
milieubeleid van het UMCG is gericht op het dagelijks beheer van deze activiteiten, met als doel het milieu zo min
mogelijk te belasten. Dit vertaalt zich in milieumanagement waarbij twee belangrijke uitgangspunten centraal
staan:
1. voldoen aan wet- en regelgeving;
2. beheersen van milieurisico’s, waarbij gestreefd wordt naar een permanente verbetering van de
milieuprestaties van het UMCG.
Jaarlijks wordt het verbruik van water, energie en afval gemonitord. Verschillen ten opzichte van voorgaande jaren
worden geanalyseerd en geëvalueerd en dienen als basis voor mogelijke verbetermaatregelen.

Terugblik 2020
Wet- en regelgeving
De huidige vergunning Wet milieubeheer van het UMCG Hanzeplein 1 dateert uit 2003. In juni 2020 is een
revisievergunning aangevraagd bij de gemeente Groningen. In deze revisieaanvraag is de actuele situatie van het
UMCG beschreven. Dit betreft de functies van bouwdelen, wijzigingen in gebruik en toekomstige toevoeging van
bouwdelen. Ook zijn de gegevens van de diverse ondersteunende installaties geactualiseerd en alle andere
wettelijke milieuaspecten beschreven zoals bijvoorbeeld emissies naar lucht en water, geluid en afvalsto en.
Na het indienen van de aanvraag revisievergunning milieu, is een vergunning Wet natuurbescherming aangevraagd
bij de Provincie Groningen. Doel is het formaliseren van de stikstofrechten van het UMCG en ontwikkelingsruimte
voor toekomstige bouwprojecten te waarborgen.
Beide vergunningprocedures lopen nog en afronding is voorzien in 2021.
In verband met covid-19 vond de jaarlijkse inspectie op afstand plaats van de Omgevingsdienst
Groningen op aspecten van de milieuvergunning, voorschriften en algemene regels uit het Activiteitenbesluit. De
resultaten van de schriftelijke controle worden op korte termijn bekend gemaakt.
Energie
Vanuit wet- en regelgeving heeft het UMCG diverse verplichtingen om de komende jaren de uitstoot van CO2 te
beperken, het energieverbruik te verlagen en aan de wettelijke vereisten ten aanzien van verbouw- en
nieuwbouwprojecten te voldoen. Daarnaast heeft het UMCG zich verbonden aan diverse regionale als landelijke
convenanten. Bovenstaande kaders en speci ek de Green Deal Zorg 2.0 ( vastgelegd in thema’s “Duurzaam UMCG”)

vragen om nadere uitwerking van de route die het UMCG voorstaat met betrekking tot verduurzaming van haar
vastgoed. In 2020 is de CO2 routekaart afgerond waarin verschillende scenario’s zijn geschetst om te komen tot
een korte en lange termijnplan voor het vastgoed. Deze scenario’s zijn in lijn met de volgende ambities: In 2030 49%
CO2-emissiereductie en in 2050 een CO2-arme vastgoedportefeuille. Het referentiejaar is 1990. De verschillende
scenario’s en bijbehorende nanciering worden in 2021 voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
Eind 2020 liep het ‘convenant Meerjarenafspraak 3’ af, waar het UMCG de afgelopen jaren aan deelgenomen heeft.
Deze jaarlijkse rapportageverplichting gaf inzicht in energiebesparing, energie-e ciency en –management. Er is
door de UMC’s gezamenlijk een start gemaakt om te komen tot nieuwe afspraken, over hoe de wettelijke
verplichtingen en monitoring het beste een vervolg kunnen krijgen.
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Informatie en kennis delen
Begin 2020 zijn er lessen gegeven op een klinische afdeling over afvalscheiding en wettelijke verplichtingen op
gebied van milieu. Er zijn verschillende Green teams opgericht die op hun eigen afdeling aan de slag gaan met de
thema’s omschreven in Duurzaam UMCG.
Het netwerkoverleg Milieu, Arbo en Veiligheid in laboratoria is in 2020 een keer digitaal bijeen gekomen om
verschillende milieu- en veiligheidsaspecten te bespreken, informatie uit te wisselen en kennis te delen. Op deze
manier worden milieu- en veiligheidsthema’s breed opgepakt en levert men (bewust of onbewust) een positieve
bijdrage aan de fysieke leefomgeving van het UMCG .
Het format interne toestemming Milieu, dat in het leven is geroepen om zicht te houden op milieubelastende
activiteiten in het UMCG en deze te toetsen aan de vergunning, is afgelopen jaar aangepast en opnieuw uitgezet.
Deze nieuwe ronde wordt gebruikt om bestaande gegevens te controleren en het inzicht in deze activiteiten verder
te vergroten.
De nieuwsbrief gevaarlijke sto en is in 2020 eenmaal uitgegeven. Hierin staan multidisciplinaire onderwerpen over
het werken met gevaarlijke sto en in het UMCG.

Resultaten
Elektriciteit & Gas
Het UMCG is vanwege de omvang van haar diensten een grootverbruiker van energie. Om aan de energievraag te
voldoen heeft het UMCG een eigen energiecentrale (EC). Voor de energieopwekking binnen de EC wordt gas
ingekocht dat vervolgens wordt omgezet in warmte, stoom en elektriciteit. Het aardgas en elektriciteitsverbruik is
licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het aardgasverbruik is in 2020 met 3,5% gedaald ten opzichte van 2019.
Het elektriciteitsverbruik is in 2020 met 4% gedaald t.o.v. 2019. Deze reductie is met name gerealiseerd door
maatregelen op het gebied energie-e ciëntie van koelinstallaties, toepassen van led-verlichting en lagere
bezetting van kantoren (thuiswerken in verband met Covid-19). Daarnaast heeft de sloop van delen van het
Triadegebouw en de renovatie van het Zusterhuis (laagbouw) hieraan een bijdrage geleverd.
De protonenfaciliteit maakt gebruik van een eigen energievoorziening met een eigen aansluiting. In 2020 heeft het
UMCG Protonentherapiecentrum (PTCG) 3.874.317kWh elektriciteit en 71.127 m3 gas verbruik. Ten opzichte van
2019 heeft het PTCG nagenoeg dezelfde verbruiksgegevens.

Gasverbruik
Gasverbruik UMCG Energiecentrale in m3
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CO2 Emissie
UMCG in ton CO2 Energiecentrale
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Electriciteit
Elektriciteitsverbruik UMCG in kWh
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Water
Schoon en veilig water is voor het UMCG van groot belang. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen en als
ziekenhuis ons steentje hier aan bij te dragen is in 2020 is de werkgroep Schoon Water opgericht. Deze werkgroep
heeft vanuit de doelstellingen van Duurzaam UMCG speerpunten geformuleerd, waar het UMCG de komende jaren
aan gaat werken. Nu al lopen er enkele proefprojecten en blijven we onverminderd inzetten op e ciënt en veilig
gebruik van water.
De samenwerking met de gemeente Groningen, waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en het
Waterbedrijf Groningen speelt hierin een belangrijke rol. Samen werken we continu aan verbeteringen die
bijdragen aan schoner en veiliger water. Daarnaast deelt het UMCG haar kennis en ervaring met andere
ziekenhuizen via de NFU werkgroep schoon water en het netwerk rondom de Green Deal Duurzame Zorg en
werken we aan projecten met andere regionale partners in het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland.
Het waterverbruik is in 2020 18% gedaald ten opzichte van 2019. Door de uitbraak van Covid-19 is er minder
gebruik gemaakt van water en dat is terug te zien.

Waterverbruik
Waterverbruik UMCG m³/jaar
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Soorten afval
Hoeveelheid en aard van het afval (in kilogrammen)
Speci ek ziekenhuis afval (SZA)
Restafval

2020

2019

421.232

370.343

1.441.276

1.648.656

Gevaarlijke afvalsto en laboratoria (chemie)

31.941

36.672

Papier en karton (incl. vertrouwelijk papier)

343.053

396.027

Swill (voedselresten)

55.659

60.915

Glas

19.030

17.723

Bouw- en sloopafval

81.830

4.790

Oud ijzer

34.435

33.470

Goud goed container

36.950

69.311

Piepschuim

2.525

4.483

Circulaire bedrijfsvoering - Afval
De focus kan en moet veel sterker liggen op minder gebruik van spullen, meer hergebruik en circulair ontwerp van
producten en materialen. Hier wordt zowel intern als extern met stakeholders informatie over gedeeld, best
practices uitgewisseld en uitvoeringsplannen gemaakt. In 2020 zijn binnen de werkgroep Circulaire bedrijfsvoering
UMCG doelstellingen op gebied van duurzaam inkopen en afvalreductie geformuleerd welke in 2021 vastgesteld
worden. Ook de greenteams die in 2020 zijn opgericht hebben hun focus in 2020 met name gericht op bewuster
gebruik van materialen en betere afvalscheiding.
Naast de kansen die er liggen, wordt het verminderen van afvalstromen die verbrand moeten worden ook vanuit
overheidswege nancieel aantrekkelijker gemaakt doordat de afvalsto enbelasting voor storten en verbranden van
restafval verder stijgt. Dit stimuleert een verschuiving van het verbranden van afval naar meer recyclen met
behoud van waardevolle grondsto en.
Hoewel er is door de Covid-19-crisis niet veel ruimte geweest voor nieuwe initiatieven/projecten, zijn de volgende
zaken zijn wel gelukt:
Vervanging van kunststof (wegwerp)verpakkingen en voorwerpen in de catering en banqueting door biologisch
afbreekbare producten of kartonnen verpakkingen
Aanbod van groenten/salades en vleeswaren in de restaurants afkomstig van regionale agrarische bedrijven
Installatie van een watertapppunt waardoor patiënten, bezoekers en medewerkers eenvoudiger hun
herbruikbare water es kunnen vullen.
Er is een onderzoek gestart naar vermindering van voedselverspilling mbt gekookte maaltijden.
Continue aandacht voor juiste afvalscheiding.

CO2-footprint
De CO2-footprint van het UMCG is onder te verdelen in drie scopes:
Scope 1
Onder scope 1 valt de directe CO2 uitstoot veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft dan
de uitstoot door eigen gebouw- en procesgerelateerde activiteiten zoals verwarmingsinstallaties en de toepassing
van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties.
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Scope 2
Onder scope 2 valt de indirecte CO2 uitstoot door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte.
De organisatie gebruikt deze energie intern, maar wekt deze niet intern op. Die opwekking vindt fysiek ergens
anders plaats, bijvoorbeeld in een elektriciteitscentrale. Wij kunnen deze CO2 uitstoot wel beïnvloeden door
bijvoorbeeld anders in te kopen of het gebruik te beperken.
Scope 3
Onder scope 3 valt de indirecte CO2-uitstoot veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Het
betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie en waar ze ook geen directe
invloed op kan uitoefenen. Bijvoorbeeld de uitstoot veroorzaakt door de productie of winning van ingekochte
grondsto en of materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer en afvalverwerking. Ook de
indirecte uitstoot als gevolg van zakelijk verkeer met privévoertuigen en zakelijk vliegverkeer hoort bij scope 3. De
invloedsfactoren die hierbij wel een rol spelen zijn gedrag, bewustwording en de situatie afgelopen jaar ivm de
coronacrisis..
De totale CO2-footprint van het UMCG over 2020 bedraagt 66.062,87 ton. In vergelijking met 2019 is dit een daling
van 15%. Doordat er meer werd thuisgewerkt zie je dat in 2020 het aandeel reizen (zowel woon-werk, als
bezoekers, patiënten en studenten) van bijna 30% in 2019 naar 21% is teruggebracht.

Overzicht CO2-footprint (ton CO2)
Aardgas en overige brandstof gebouwen
Koelmiddelen koelinstallaties
Lease-, huur- en eigen voertuigen
Difusse GHG-emissies
Indirecte CO₂-emissies door energieopwekking:

66,6
587,2
0,0
24.659,0

Elektriciteit

0,0

Inkoop warmte en koude

0,0

Overige indirecte CO₂-emissies:
Zakelijke reizen medewerkers
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134,9

1.002,1
13.634,6

Woon-werkverkeer medewerkers

2.655,3

Reizen studenten

3.770,8
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6.6 Bereikbaarheid
Het projectteam UMCG Bereikbaar is opgezet met de opgave voor de komende jaren om, binnen de mogelijkheden,
te zorgen voor een optimale bereikbaarheid van het UMCG voor patiënten, bezoekers, medewerkers en
leveranciers. Door vooral te focussen op het stimuleren van de (elektrische) ets en het openbaar vervoer en het
autogebruik (daar waar mogelijk) terug te dringen dragen wij als UMCG niet alleen bij aan een goed bereikbare
stad en regio, maar verkleinen wij ook onze CO2-footprint.
Terugblik 2020
In 2020 is gestart met een pilot met elektrische deelauto’s. Een aanzienlijk deel van de medewerkers reist
regelmatig voor het UMCG en deze dienstreizen maken, wanneer gemaakt met een benzine- of dieselauto of het
vliegtuig, een signi cant deel uit van de CO2-voetafdruk van het UMCG. Om die voetafdruk te verkleinen, heeft het
UMCG deze duurzame optie toegevoegd aan de mogelijkheden om dienstreizen te maken:

Door covid-19 waren er veel minder reisbewegingen van patiënten, bezoekers en medewerkers naar het UMCG. Er
werden meer consulten gehouden via beeldbellen en waar mogelijk werkten medewerkers thuis. Het is een
ontwikkeling die heel goed is voor onze algemene bereikbaarheid en CO2-voetafdruk. Volgens het NFU-brede
dashboard van patiëntervaringen beoordeelden patiënten onze bereikbaarheid in 2020 met een 8,5 tegenover een
7,9 in 2019.
Het etsgebruik heeft een vlucht genomen door covid-19. We hebben samengewerkt met externe partijen om
kortingsacties te organiseren en tijdelijk gratis etsen, vouw etsen en e-bikes beschikbaar te stellen om etsen
(o.a. vanaf P+R-terreinen) gemakkelijker te maken.
De landelijke etsmissie die in 2019 werd ondertekend vond in 2020 een vervolg door twee bijeenkomsten met de
etsambassadeurs en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en door van elkaar te leren door het delen van
'best practices'.
Het gebruik van het openbaar vervoer is in 2020 aanzienlijk gedaald. Medewerkers die niet met de (elektrische)
ets naar het UMCG konden komen en/of liever niet met het OV reisden, hebben we gefaciliteerd door bijv.
parkeergelegenheid bij Ikea te organiseren.
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Vooruitblik 2021
In 2021 wordt weer de tweejaarlijkse enquête Werken & Reizen met betrekking tot woon-werkverkeer en zakelijk
reizen onder medewerkers gehouden.
De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg gaan ook in 2021 door. Het UMCG blijft ander reisgedrag stimuleren.
De focus ligt daarbij op de ets, het OV, deel- en ketenmobiliteit, thuiswerken en videobellen.
We gaan de pilot elektrische deelauto’s verder professionaliseren. We breiden de mogelijkheden uit en zorgen voor
nog meer bekendheid van deze duurzame reisoptie
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6.7 Risicobeheersing en interne controle
Financiële risico’s in de externe nanciering
De (kern)taken van het UMCG worden op verschillende wijze bekostigd. De te onderscheiden opbrengstenstromen
worden weergegeven in onderstaande tabel. De overheid en het overheidsbeleid zijn van directe invloed op deze
inkomsten en dus op de nanciële risico’s die het UMCG loopt. In het onderstaande wordt ingegaan op de diverse
ontwikkelingen van deze verschillende bekostigingsstromen.

Opbrengstenstromen UMCG
Kerntaak

Vorm

Patiëntenzorg Afspraken met zorgverzekeraars
binnen een systeem van
prestatiebekostiging

Risico's

Mitigeren risico’s

- Geen groeiruimte voor
innovatie en introductie van
nieuwe geneesmiddelen

- Nacalculatieafspraken ten aanzien van
dure geneesmiddelen

- Kortingen als gevolg van
uitplaatsing basiszorg

- Meerjarenafspraken en afspraken met
verzekeraars over groei in complexe
zorg

- Minder inkomsten door
- Programmatische aanpak registratie
onvolledigheid registratie en en declaratie
declaratie
- Nadelige e ecten van
systeemwijzigingen

- Landelijke afspraken over nanciële
e ecten van systeemwijzigingen en
toepassing daarvan in afspraken met
verzekeraars

- Toepassing
macrobeheersingsinstrument
Academische
zorg

Beschikbaarheidsbijdrage
academische zorg (BBAZ)

- Bezuinigingen in kader van
regeerakkoorden

- Aandacht voor registratie topreferente
zorg

- Herverdeling tussen UMC’s
(ROBIJN)

- Doorontwikkeling systeem

- Nieuwe systeem werkt
onvoldoende
Onderwijs en Rijksbijdragen onderwijs, opleiding
onderzoek
en onderzoek (waaronder de
werkplaatsfunctie en het
opleidingsfonds)

Neerwaartse aanpassingen
als gevolg van onderzoeken
naar:

- Voor opleidingsfonds betrokkenheid
bij kostenonderzoek NZa en OORcoordinatorenoverleg

- het opleidingsfonds (door
de NZa)

- Betrokkenheid bij landelijke
afstemming NFU VSNU over
bekostiging.

- bekostigingsmodel
universitair onderwijs (door
OC&W)

De externe prestatiebekostiging van de patiëntenzorg leidt per de nitie tot onzekerheden en mogelijke nanciële
risico’s. Er is sprake van een complex nancieringssysteem, waardoor ziekenhuizen bijvoorbeeld op jaareinde
schattingen dienen te maken teneinde de omzet te bepalen (zie ook de toelichting in de jaarrekening). Ook vinden
frequent wijzigingen in de externe bekostiging plaats. Er is geen zekerheid dat voor elke systeemwijziging op
landelijk niveau afspraken gemaakt worden die nadelige e ecten volledig afvangen.
Door het afsluiten van hoofdlijnakkoorden tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en VWS is de (gemiddelde)
landelijke volumegroei beperkt. In 2018 is een nieuw onderhandelaarsakkoord medisch specialistische zorg voor de
jaren 2019-2022 afgesloten. VWS zet in op een transformatie naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. VWS wil hiermee
de in het regeerakkoord opgenomen reductie van de zorgkosten met € 1,9 miljard realiseren (voor medisch
specialistische zorg is dit € 1,3 miljard). De vertaling van deze ambitie is terug te vinden in de zeer beperkte
groeiruimte, te weten 0,8% in 2019 a opend naar 0% in 2022. VWS ziet toe op het naleven van deze afspraken en
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zet zo nodig het macrobeheersingsinstrument (MBI) in om binnen het macro(groei)kader te blijven. Hiermee
dragen partijen bij aan het beheersen van de macro zorgkosten. De mogelijkheden voor de nanciering van
innovaties en de introductie van nieuwe (dure) geneesmiddelen zijn echter beperkt.
Deze beperkte groeiruimte heeft z’n weerslag op de afspraken met de zorgverzekeraars. Het UMCG zet hierbij in
op het onderbrengen van een steeds groter deel van de zorg onder de nacalculatieafspraken, waarbij de afspraken
ook worden gekoppeld aan beleidsmatige afspraken over zorg op de juiste plaats. Dit betreft onder andere de
transplantaties, de immunotherapie, oncologische zorg, protonentherapie en dure geneesmiddelen. Hiermee wordt
de nanciële compensatie van de groei van deze zorg gewaarborgd.
Met de zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt over de door het UMCG te leveren zorg. In 2020 liepen met
twee zorgverzekeraars meerjarencontracten. Deze twee meerjarencontracten, waaronder de overeenkomst met
de grootste verzekeraar, hebben een looptijd tot na 2020. In meerjarenafspraken committeren de verzekeraars
zich aan de beweging die het UMCG aan het maken is om haar pro el van complexe zorg en complexe patiënt
verder aan te scherpen. De nanciële afspraak wordt niet gekort voor uitplaatsing van basiszorg, deze ruimte mag
opgevuld worden met groei in complexe zorg. Een risico dat echter aanwezig blijft, is dat verzekeraars mogelijk bij
verlenging van de meerjarenafspraken alsnog een korting op de totale afspraak willen doorvoeren wanneer er wel
basiszorg is uitgeplaatst, maar er niet aantoonbaar complexe groei voor in de plaats is gekomen.
Als gevolg van COVID zorg bleef de reguliere zorg in 2020 achter bij de afspraken met verzekeraars. Ook voor 2021
is dit zeker in de eerste helft van het jaar het geval. Landelijk is met verzekeraars en alle ziekenhuizen voor zowel
2020 als 2021 een regeling gemaakt om de negatieve nanciële gevolgen van COVID te beperken.
Een ander risico heeft betrekking op de personeelskosten. De gemiddelde personele last is in 2020 met 4,9%
toegenomen ten opzichte van 2019 (inclusief de zorgbonus). Komende jaren stijgen deze lasten verder als gevolg
van cao-e ecten. Het risico is dat deze stijging niet extern in de prijsindexatie wordt gecompenseerd.
Overige opbrengsten
In 2019 zijn voor de komende jaren geen macro-kortingen aangekondigd voor de Beschikbaarheidsbijdrage
academische component (BBAZ). Wel zijn subsidiebedragen gevoelig voor bezuinigingen in het kader van
regeerakkoorden. Onder de naam ROBIJN loopt in afstemming met VWS een traject om beter zichtbaar te maken
wat UMC’s doen met de BBAZ. De BBAZ bestaat uit twee delen: topreferente functie (TRF) en ontwikkeling &
innovatie (O&I). Op basis hiervan zal vanaf 2020 een herverdeling plaatsvinden tussen UMC’s van de BBAZ.
Ook zijn in 2019 voor de komende jaren geen kortingen aangekondigd voor de rijksbijdragen onderwijs en
onderzoek (waaronder de werkplaatsfunctie en het opleidingsfonds). Wel worden op dit moment vanuit de overheid
onderzoeken uitgevoerd naar deze rijksbijdragen. De uitkomst van deze onderzoeken is onzeker en kan een
aanpassing met zich meebrengen.
Horizontaal toezicht en Zelfonderzoek
Het UMCG heeft in 2020 haar laatste achteraf zelfonderzoek uitgevoerd over de registratie en facturatie van het
jaar 2019. Vanaf 1 januari 2020 verantwoordt het UMCG zich via Horizontaal Toezicht. Dit is een manier van
samenwerken met de zorgverzekeraars gebaseerd op wederzijds vertrouwen en transparante waarbij het
uitgangspunt is het doorlopend verbeteren van registraties en declaraties. Hierbij is het ook de bedoeling deze
verbeteracties steeds vroegtijdiger en al gedurende het boekjaar ingang te zetten. Dit is een enorme verbetering
ten opzichte van het achteraf (na het sluiten va een boekjaar) uitvoeren van een zelfonderzoek.

Financiële risico’s door interne ontwikkelingen
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Het UMCG wil de komende jaren blijven investeren in bouw, ICT, personeel en innovatieve behandelingen. Dit
vereist dat hiervoor binnen de huidige kaders nanciële middelen worden vrijgemaakt. Hiervoor is het programma
Ruimte voor Groei & Innovatie opgezet. Doordat de implementatie en e ectuering van de maatregelen uit het
programma trager gaat dan verwacht, worden ook de baten op een later moment gerealiseerd.
De conclusie is dat de nanciering onder druk staat doordat externe nanciering wordt ingeperkt. Hierbij is slechts
heel beperkt ruimte voor groei. Tegelijkertijd doet zich een aantal ontwikkelingen voor die leiden tot hogere kosten.
Deze ontwikkelingen geven het belang aan van het realiseren van de doelstellingen van het programma Ruimte
voor Groei & Innovatie. Het risico is dat dit programma leidt tot onvoldoende kostenbesparing. Door de programma
organisatie wordt actief gestuurd op het bereiken van deze doelstellingen.

Financiële risico’s inzake deelnemingen
Deelnemingen zijn zelfstandig verantwoordelijk en dienen eigenstandig risico’s te managen. Het UMCG bewaakt
voortgang vanuit de rol als aandeelhouder. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven per deelneming van de
belangrijkste risico’s die we hierbij zien.
Voor de OZG is het jaar 2020 een beter nancieel jaar geweest dan 2019. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar het jaarverslag 2020 van de OZG. Door de OZG is een plan van aanpak opgesteld om de nanciële
resultaten de komende jaren te verbeteren. Deze plannen richten zich op het realiseren van kostenreducties en
doelmatigheid, verhogen van de opbrengsten en reduceren van de nancieringslasten. UMCG is in haar rol als
aandeelhouder en verstrekker van vreemd vermogen betrokken bij de uitwerking van de plannen.
Voor UMCG Research is een belangrijk risico dat resultaten van deelnemingen achterblijven. Om dit te voorkomen
wordt ingezet op nieuwe vormen van projectenwerving. In 2020 zijn de eerste resultaten hiervan zichtbaar.
UMCG Zorg bestaat uit onder andere SteriNoord. Een risico is dat het resultaat van SteriNoord negatief wordt als
gevolg van lagere OK-capaciteit van afnemende ziekenhuizen. SteriNoord zet in op het uitbreiden van het aantal
afnemers. Daarnaast vormt binnen UMCG Zorg de Verloskundige Stadspraktijk een nancieel risico gezien de
aanhoudende verliezen in de afgelopen jaren. Er is een verbeterplan opgesteld voor deze entiteit.
Voor LifeLines is tot en met 2024 de nanciering geregeld. Risico vormt de nanciering hierna.
Naast de deelnemingen kent het UMCG een aantal gelieerde stichtingen, waarin het UMCG overwegende
zeggenschap heeft. De resultaten van deze stichtingen zijn niet in de enkelvoudige cijfers van het UMCG verwerkt,
maar worden wel meegeconsolideerd in de geconsolideerde cijfers van het UMCG. Stichting Triade is met een
eigen vermogen van € 43 mln. de belangrijkste gelieerde stichting.

Financiële instrumenten
Het UMCG beschikt over een treasurystatuut. Hierin is als algemene doelstelling opgenomen het bijdragen aan de
nanciële continuïteit van de organisatie. Hieronder valt onder meer het waarborgen van de nancierbaarheid van
de organisatie, het beheersen van de (potentiële) nanciële risico’s van de organisatie, het optimaliseren van het
rendement op de liquiditeiten en de renteresultaten binnen de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut en het
zorgdragen voor een e ectief en e ciënt betalingsverkeer. Het UMCG maakt geen gebruik van derivaten.
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Ten aanzien van het gebruik van nanciële instrumenten zijn de doelstellingen en het beleid van het UMCG inzake
de afdekking van risico’s verbonden aan alle belangrijke soorten voorgenomen transacties aldus gericht op de
nanciële continuïteit van de organisatie. De krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s worden ondervangen door
het proactief monitoren van de liquiditeitsontwikkeling en de vermogensstructuur. Het UMCG brengt de verwachte
liquiditeitsontwikkeling in beeld met behulp van een liquiditeitsplanning die inzicht verschaft in de belangrijkste
categorieën kasstromen van de organisatie, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen operationele-,
investerings- en nancieringskasstromen. Periodiek worden verschillen tussen planning en realisatie geanalyseerd.
De ontwikkeling van de vermogensstructuur vloeit voort uit het (strategische) beleid van het UMCG en komt tot
uitdrukking in de (meerjaren)begroting en de jaarrekening. Voor de toegang tot de kapitaal- en geldmarkt is het
mede van belang de ontwikkeling van deze vermogensstructuur te bewaken. De (toekomstige) ontwikkeling van de
solvabiliteitsratio wordt dan ook periodiek nauwlettend gemonitord. Het UMCG voldoet op dit vlak aan de eisen die
de externe nanciers stellen.
De doorlooptijd van het volledige behandelingsproces en de noodzaak van eigen voor nanciering van het
OHW(onderhanden werk), legt druk op de liquiditeiten. De e ecten zijn voor het UMCG beperkt, vanwege de goede
nanciële uitgangspositie en afspraken met zorgverzekeraars. In 2020 is in verband met de coronacrisis een
bedrag van € 49,1 mln. aan bevoorschotting ontvangen van de vier grootste zorgverzekeraars. Hiervan is in 2020
weer een deel verrekend met de facturering. Ultimo 2020 resteert van deze bevoorschotting nog € 32,4 mln. De
nanciering was hiermee in 2020 in voldoende mate geborgd. Voor 2021 worden in het eerste halfjaar geen
liquiditeitsissues voorzien. In de tweede helft van het jaar is als gevolg van het e ect van de coronacrisis
vermoedelijk wederom bevoorschotting benodigd.
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6.8 Financiële analyse
Het geconsolideerde resultaat van het UMCG bedraagt over 2020 € 9,9 miljoen. Dit resultaat is als volgt verdeeld
over het UMCG en haar deelnemingen:

Geconsolideerde resultaat (in € miljoen)
2020

2019

UMCG exclusief deelnemingen

5,7

0,9

Deelnemingen

4,2

3,3

Resultaat UMCG incl. deelnemingen

9,9

4,2

De (balans-)ratio’s van het UMCG voldoen eind 2020 ruimschoots aan de eisen van banken en liggen op
vergelijkbaar niveau als andere umc's.

Ratio's

EBITDA (in € miljoen)

DSCR
Solvabiliteit

2020

2019

86,8

80,2

2,3

2,2

35,9%

36,1%

78

132

Liquiditeit (in € miljoen)

Er is dus sprake van een toename van het resultaat van € 5,7 miljoen ten opzichte van 2019. In navolgende
nanciële analyse wordt onderscheid gemaakt tussen het UMCG (exclusief deelnemingen) en het resultaat van
haar deelnemingen en groepsmaatschappijen.
Het nancieel resultaat van UMCG O&O wordt - op basis van de nanciële regeling RUG-UMCG -verrekend met de
reserves van UMCG O&O bij de RUG. Dat wil zeggen, alle baten en lasten worden verantwoord door het UMCG en
het resterende saldo wordt verrekend met de RUG, waardoor UMCG O&O geen e ect heeft op het resultaat van het
UMCG. Derhalve worden de aan UMCG O&O gerelateerde mutaties in onderstaande toelichting buiten
beschouwing gelaten.

Financiële analyse UMCG enkelvoudig (exclusief deelnemingen en
groepsmaatschappijen)
Resultaat (in € miljoen)
EBITDA (in € miljoen)
DSCR
Solvabiliteit
Liquiditeit (in € miljoen)

2020

2019

5,7

0,9

60,4

59,2

Bancaire norm

2,7

3

> 1,4

36,9%

37,4%

> 20%

20

89

Resultaat (in € miljoen)
2020

2019

Zorgprestaties

848,0

791,9

Subsidies

390,2

369,9

Overige bedrijfsopbrengsten

132,1

124,8

1.370,30

1.286,60

Bedrijfsopbrengsten
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2020

2019

858,6

820,8

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

49,3

52,6

451,3

406,4

1.359,20

1.280,20

Bedrijfsresultaat

11,1

6,6

Financiële baten en lasten

‑5,4

‑5,7

5,7

0,9

Af: incidentele baten

‑6,8

‑20,8

Bij: incidentele lasten

10

23,8

Genormaliseerd resultaat

8,9

3,9

Resultaat

Analyse van het genormaliseerd resultaat
Covid-19 heeft in 2020 groot e ect gehad op alle kerntaken van het UMCG. Ook in nanciële zin was dit het geval.
In de patiëntenzorg werd de reguliere zorg afgeschaald en de covid-zorg op geschaald, hetgeen forse impact heeft
gehad op de productie in 2020. Uiteindelijk heeft het UMCG in 2020 een productie van 97% van de oorspronkelijke
afspraken met zorgverzekeraars gerealiseerd (inclusief covid-zorg), hetgeen een uitzonderlijke prestatie is. Met
zorgverzekeraars werd de Continuïteitsbijdrage (CB) regeling overeengekomen, die voor het UMCG tot gevolg
heeft gehad dat de consequenties van covid-19 op het nancieel resultaat zeer beperkt zijn gebleven.
De CB-regeling 2020 hield beperkt rekening met beschikbaar stellen van capaciteit. Het UMCG heeft in de eerste
maanden van de pandemie IC-capaciteit beschikbaar gesteld, waarvan een deel uiteindelijk niet benut is geweest.
Als gevolg hiervan en doordat reguliere zorg is afgeschaald is in 2020 sprake geweest van een toename van
wachtlijsten. Dit betekent dat sprake is van inhaalzorg vraagstukken, die vragen om een uitbreiding van de
beschikbare capaciteit en hiermee zullen leiden tot meerkosten, waarvoor compensatie moet komen.
Ook op onderzoek en onderwijs en onderwijs heeft covid-19 groot e ect gehad. Mede als gevolg van de vertraging
in onderzoek werd jaar 2020 van UMCG O&O afgesloten met een tekort van € 6 miljoen. Doordat het nancieel
resultaat van UMCG O&O - op basis van de nanciële regeling RUG-UMCG wordt verrekend met de UMCG O&O
reserves bij de RUG, wordt heeft dit negatieve resultaat geen e ect op het nancieel resultaat van het UMCG.
De focus van het UMCG ligt op complexe zorg, met bijzondere aandacht voor de comprehensive centers voor
oncologie, transplantaties en acute zorg. Waar mogelijk wordt dit beleid gesteund door nacalculatie afspraken met
verzekeraars. In 2020 namen de opbrengsten gerelateerd aan oncologische (inclusief protonen) en
transplantatiezorg toe met € 17 miljoen. Sinds 2015 heeft het UMCG basiszorg uitgeplaatst, hetgeen merkbaar is
geweest bij omliggende ziekenhuizen in de regio. Inmiddels zijn de mogelijkheden voor het verder uitplaatsen van
basiszorg minimaal en wordt de samenwerking in de regio vormgegeven in netwerk structuren. Een mooi voorbeeld
hiervan is Hartnet.
Het nancieel resultaat van het UMCG staat sinds enkele jaren onder druk. Dit is het gevolg van een toename in
kosten door groei in complexe, autonome groei in personeelskosten, door onder andere werkdruk verlichtende
maatregelen in het primair proces, welke niet of beperkt gecompenseerd worden door verzekeraars. Om te kunnen
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blijven investeren strategische speerpunten blijft het UMCG sturen op kostenbeheersing. Het afgelopen jaar werd
via het kostenreductie programma Ruimte voor Groei en Innovatie een kostenreductie van € 8 miljoen gerealiseerd.
Het genormaliseerd resultaat bedraagt over 2020 € 8,9 miljoen, tegenover € 3,9 miljoen in 2019. Hierbij wordt
opgemerkt dat 2020 als gevolg van Covid-19 een uitzonderlijk jaar was. Doordat Covid-19 heeft doorgewerkt in alle
activiteiten van het UMCG is een nauwkeurige normalisatie van het resultaat niet mogelijk. Het is echter wel zo dat
als gevolg van Covid-19 bijvoorbeeld de bouwgerelateerde kosten in 2020 eenmalig lager zijn geweest, de komende
jaren zal hier sprake zijn van een inhaale ect. Het begrote resultaat voor 2020 bedroeg € 3,2 miljoen. Hieronder
wordt een nadere toelichting gegeven op de ontwikkeling van het nancieel resultaat en de belangrijkste
kengetallen van het UMCG.
Zorgprestaties
De opbrengsten uit zorgprestaties nemen in 2020 toe met € 56,1 miljoen.
De focus van het UMCG ligt op complexe zorg, met bijzondere aandacht voor de comprehensive centers voor
oncologie, transplantaties en acute zorg. Dit beleid wordt ge ankeerd door, waar mogelijk, nacalculatieafspraken
met verzekeraars. De zorgopbrengsten uit nacalculatie gerelateerd aan oncologische (inclusief protonentherapie)
en transplantatiezorg zijn in 2020 met € 17,0 miljoen toegenomen ten opzichte van 2019.
De groei ad. € 19,8 miljoen in kosten dure geneesmiddelen wordt extern ge nancierd middels
nacalculatieafspraken met verzekeraars. De jaarlijkse groei in kosten bedraagt landelijk 10-15% en zal wanneer
deze zich doorzet forse druk zetten op de voor patiëntenzorg beschikbare middelen.
De opbrengsten van Apotheek de Sprong groeien ten opzicht van 2019 met € 12,0 miljoen door overname van
verstrekkingen door andere leveranciers. De overige opbrengsten uit zorgprestaties groeien in 2020 met € 7
miljoen. Tegenover de groei in beide opbrengsten staat een groei in kosten, welke hierna wordt toegelicht.
Subsidies
De subsidieopbrengsten bestaan uit de rijksbijdragen, de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg, het
opleidingsfonds en overige rijkssubsidies. De zorg gerelateerde subsidieopbrengsten nemen in 2020 toe met € 16,4
miljoen.
De academische component groeit met € 5,1 miljoen door indexatie en demogroei.
De rijksbijdrage werkplaatsfunctie blijft min of meer stabiel, er heeft in 2020 slechts beperkt indexatie
plaatsgevonden.
De overige subsidies groeien met name door de subsidie voor de zorgbonus van € 9,4 miljoen die in 2020 nieuw is.
Hier staan personele kosten van gelijke hoogte tegenover.
Het voorlopige aantal AIO’s in 2020 bedraagt 394 fte. Het de nitieve aantal AIO’s 2019 is op 392 fte (voorlopig:
397fte) uitgekomen. Als gevolg van de afwikkeling van de afrekening van het opleidingsfonds 2019 en indexatie
liggen de opbrengsten 2020 in lijn met 2019.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten liggen redelijk in lijn met 2019, hoewel uit de jaarrekening de indruk kan ontstaan
dat sprake is van een stijging. Dat komt, omdat onder deze categorie opbrengsten de compensatie van het O&O
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resultaat door de RuG wordt verantwoord. In 2020 betreft het hier een opbrengst van € 6,0 miljoen (2019: negatieve
opbrengst van € 0,9 mln.
Personeelskosten
De totale personeelskosten (incl. O&O) bedragen in 2020 € 858,6 miljoen.
De gemiddelde personele bezetting bedroeg in 2020 9.844 fte, hetgeen een toename van 53 fte betekent ten
opzichte van 2019. De toename in de personele bezetting kan met name verklaard worden door een toename in
onderzoeksfuncties met 40 bij onderzoek en onderwijs gerelateerd personeel. Dit is mede het gevolg van het beleid
om op onderzoeksprojecten meer te werken met vaste aanstellingen dan met PNIL.
De gemiddelde personele last (inclusief werkgeverslasten) is met 2,9% toegenomen ten opzichte 2019, naar €
79.092. Deze toename wordt voor een deel verklaard door cao-e ecten.
De stijging van de andere personeelskosten met € 14,6 miljoen is het gevolg van de uitgaven voor de zorgbonus (€
9,4 miljoen) en de toename van de reservering vakantiedagen (4,6 miljoen). PNIL is onder andere door genomen
maatregelen met € 5,4 miljoen gedaald.
Afschrijvingen
De afschrijvingen nemen af ten opzichte van 2019 en begroting, doordat in 2020 een eenmalige correctie zit van €
1,8 miljoen.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten nemen met € 50,1 miljoen toe ten opzichte van 2019, welke met name verklaard kunnen
worden door een toename in patiënt- en bewonersgebonden kosten (€ 49,6 miljoen).
De toename in patiënt- en bewonersgebonden kosten komt vrijwel geheel voor rekening van de dure
geneesmiddelen en van de kosten van Apotheek de Sprong. Daarnaast is in 2019 de laatste jaarlaag van de
reservering voor transplantaties vrijgevallen van circa € 12 miljoen.
Bovengenoemde groei in kosten wordt mede ge nancierd door de bestedingsruimte die ontstaat door de via het
kostenreductieprogramma Ruimte voor groei en Innovatie te realiseren kostenreducties.
Financiële baten en lasten
De rentebaten zijn 0,2 miljoen hoger dan in 2019 door rente over BTW suppleties voorgaande jaren. De rentelasten
liggen op het niveau van 2019.

Balans
2020

2019

494,9

501,5

Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal

572,9

535,1

1.067,80

1.036,70

394,3

387,4

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen

51,3

50,5

Langlopende schulden

294,8

310,3

Kortlopende schulden

327,4

288,5
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Totaal

2020

2019

1.067,80

1.036,70

De vaste activa zijn ten opzichte van 2019 licht afgenomen. Dit komt met name doordat de voorgenomen
investeringen in bouw en apparatuur in 2020 niet volledig zijn gerealiseerd, mede door het COVID-19 e ect.
De vlottende activa zijn ten opzichte van 2019 toegenomen met € 37,8 miljoen. Tegenover een afname van de
liquide middelen met € 69 miljoen staat een toename van het bruto werkkapitaal met € 107 miljoen. Dit komt vrijwel
geheel voor rekening van de debiteuren, omdat in december 2019 nog forse bedragen zijn gefactureerd aan de
zorgverzekeraars. Deze positie is eenmalig hoger dan gebruikelijk.
Het UMCG heeft een goede liquiditeitspositie. Het totaal aan liquide middelen bedroeg eind 2020 € 20 miljoen (eind
2019: € 89 miljoen). Door adequaat werkkapitaalbeheer en goede afspraken met zorgverzekeraars, is sprake van
een goede liquiditeitspositie.
Het eigen vermogen is toegenomen door het resultaat over 2020 ad € 6,9 miljoen. De voorzieningen zijn ten
opzichte van 2019 met € 0,8 miljoen gestegen. De voorzieningen voor claims en sociaal beleid nemen toe met € 6,6
miljoen. Dit wordt mede veroorzaakt door bouwclaims als gevolg van stopzetten bouwactiviteiten door COVID-19.
Daarnaast is de voorziening generatieregeling nog in opbouw. De voorziening voor asbest en de overige (project)
voorzieningen dalen met € 5,8 miljoen door de gerealiseerde uitputting in 2020.
De langlopende schulden zijn ten opzichte van 2019 met € 15,5 miljoen gedaald. Dit komt door de reguliere
a ossingen in 2020.
De kortlopende schulden zijn ten opzichte van 2019 met € 38,9 miljoen gestegen. De grootste toename (€ 27
miljoen) zit in de overige schulden. Dit wordt € 17 miljoen veroorzaakt door de deels vooruit ontvangen zorgbonus,
vooruit ontvangen bedragen in verband met penvoerderschap (bij O&O) en de nog te betalen
beschikbaarheidsvergoeding inzake PTCG. Naast de toename van de overige schulden is de reservering voor
vakantiegeld en – dagen met € 7 miljoen toegenomen, mede door het COVID-19 e ect.
Ratio’s
Solvabiliteit
Het UMCG beschikt eind 2020 over een eigen vermogen van € 394 miljoen (2019: € 387 miljoen). Het eigen
vermogen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal, de zogenaamde solvabiliteitsratio, is 36,9% (2019:
37,4%). Een overzicht van de ratio's vindt u aan het begin van paragraaf 6.8. Ondanks het positieve resultaat is deze
ratio iets gedaald door toename van het balanstotaal als gevolg van de toename van de kortlopende schulden.
Hiermee voldoet het UMCG ruim aan de eisen van vreemd vermogensverscha ers. De nanciering van de
materiële vaste activa vond ultimo 2020 plaats met lang (eigen en vreemd) vermogen. Dit geldt ook voor het
zogenaamde ‘vaste deel’ van de vorderingen.
EBITDA
EBITDA (bedrijfsresultaat + afschrijvingen) bedraagt € 60,4 miljoen (2019: € 59,2 miljoen). Deze neemt toe door het
hogere bedrijfsresultaat.
DSCR
DSCR (EBITDA/(rentelasten en a ossingen)bedraagt 2,7 (2019: 3,0). Hiermee voldoet het UMCG ruimschoots aan
de eisen van de vermogensverscha ers. De DSCR is afgenomen, omdat in 2020 voor het eerst een geheel jaar
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wordt afgelost op de in 2019 nieuw aangetrokken BNG leningen van € 140 miljoen.

Financiële analyse deelnemingen en groepsmaatschappijen
Het nancieel resultaat van de deelnemingen van het UMCG is per saldo € 4,2 miljoen positief. Belangrijkste
verklarende factoren zijn het positieve resultaten van Triade en van OZG.
Deelnemingen
OZG BV
UMCG Research BV
UMCG Zorg BV
UMCG Services BV

2020

2019

0,8

‑2,4

0,3

1,7

‑0,1

0

0,2

0

RAV UMCG BV (in 2020 onderdeel van de Zorg BV)

0,1

LifeLines Databeheer BV

0

0

Stichting Triade

2,4

2,8

Stichting RAV UMCG

0,5

1

Stichting BEA

0,1

0,1

0

0

Stichting 1000-poot

Het resultaat van OZG is in 2020 € 0,8 miljoen positief. De in de begroting 2020 opgenomen besparingen heeft het
Ommelander Ziekenhuis slechts ten dele kunnen realiseren, omdat met name in het eerste half jaar veel aandacht
besteed is aan de opvang van COVID-19 patiënten. In het tweede half jaar van 2020 zijn grote stappen gemaakt om
de besparingen vanaf 2021 te realiseren. Tevens heeft de productie zich in de tweede helft van 2020 zo positief
ontwikkeld dat de compensatie hiervoor in de CB-regeling relatief hoog is.
Het eigen vermogen van UMCG Research BV is grotendeels gevormd door eenmalige (voor onderzoek
geoormerkte ) schenkingen. De komende jaren zullen de onderzoeksfondsen naar verwachting uitgeput gaan
worden conform de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd. In 2020 heeft deze besteding slechts in beperkte mate
plaatsgevonden. In 2019 was het resultaat sterk positief door schenkingen.
De belangrijkste deelnemingen van UMCG Zorg BV zijn RAV UMCG BV (vanaf 2020), SteriNoord BV (51%) en
Apotheek A15 Holding BV (33%). De initiatieven gestart in 2018 om het aantal afnemers van SteriNoord te laten
toenemen om de capaciteit volledig te kunnen benutten hebben geresulteerd in een verbetering van het resultaat.
Het resultaat 2020 stond nog wel onder druk als gevolg van een lagere productie (minder OK ingrepen) door COVID19. Inzake Apotheek A15 Holding zal in 2021 een vierde partner naast Radboud UMC, EMC en UMCG toetreden
voor een vierde deel, waarmee de vier aandeelhouders een gelijkwaardige positie hebben. Sinds 2018 zijn de
resultaten van Apotheek A15 positief. In 2020 heeft UMCG Zorg BV 100% van de aandelen in RAV UMCG BV
overgenomen van het UMCG, passend binnen het beleid om dergelijke deelnemingen bij UMCG Zorg BV onder te
brengen.
Het negatieve resultaat binnen UMCG Zorg BV is het gevolg van een verlies van € 0,2 miljoen bij Verloskundige
Stadspraktijk BV. Er zijn maatregelen getro en om deze activiteit weer rendabel te krijgen.
De exploitatie van Lifelines Databeheer BV is resultaatneutraal verwerkt in de cijfers van het UMCG. Er is
vervolg nanciering van Lifelines na 2020 door de landelijke overheid en lokale overheden. Het UMCG en de RUG
houdstermaatschappij zijn beide 50% aandeelhouder van Lifelines. De RUG levert vanaf 2019 en de komende vier
jaar een bijdrage van in totaal maximaal € 5 miljoen aan de instandhouding van de basale infrastructuur. Vanuit het
UMCG wordt vanaf 2019 en de komende jaren een bedrag van € 11,5 miljoen ter beschikking gesteld. Ultimo 2020
hebben het UMCG (€ 7,5 miljoen) en de RUG (€ 3,0 miljoen) hier samen nog € 10,5 miljoen voor gereserveerd.

114

Naast de deelnemingen in bovenstaande vennootschappen kent het UMCG een aantal gelieerde stichtingen, waarin
het UMCG overwegende zeggenschap heeft. De resultaten van deze stichtingen zijn niet in de enkelvoudige cijfers
van het UMCG verwerkt, maar worden wel meegeconsolideerd in de geconsolideerde cijfers van het UMCG.

Financiële vooruitblik
Hoewel de covid-19 pandemie groot e ect heeft op alle kerntaken van het UMCG zijn de nanciële risico’s voor het
UMCG in 2021 minimaal door de door zorgverzekeraars gegeven zekerheden ten aanzien van liquiditeit,
meerkosten en bekostiging. Op langere termijn heeft covid-19 mogelijk e ect op het regionale zorglandschap, ook
omdat covid-19 zorg de komende jaren reguliere zorg zal zijn. De e ecten hiervan zijn op dit moment nog niet
duidelijk.
Met betrekking tot de opbrengsten uit zorgprestaties is op grond van het Hoofdlijnenakkoord de verwachting dat de
komende jaren slechts beperkt groeiafspraken gemaakt kunnen worden met verzekeraars. Tegelijkertijd dreigt de
groei in kosten van dure geneesmiddelen een grotere druk te leggen op de nanciële ruimte voor patiëntenzorg in
Nederland.
Binnen het UMCG heeft de groei in complexe zorg er toe geleid dat minder patiënten worden behandeld. De zorg
voor patiënten die wél in het UMCG behandeld worden is complexer en duurder geworden. De kosten die hiermee
gepaard gaan worden zijn afgelopen jaren niet volledig vergoed uit de DBC-tarieven en afspraken met
verzekeraars en het is de vraag of dit de komende jaren wel het geval zal zijn.
In de opbrengsten uit subsidies wordt de komende jaren een aantal ontwikkelingen verwacht. De herverdeling van
de academische component als gevolg van het ROBIJN programma betekent voor het UMCG waarschijnlijk een
kleine verhoging. Hier staat tegenover dat mogelijk de rijksbijdrage werkplaatsfunctie niet of slechts deels wordt
geïndexeerd. De opbrengsten uit het opleidingsfonds staan onder druk vanwege druk op de totale capaciteit van
AIOS. Gelet op de verwachte tekorten aan medisch specialisten in Noord Nederland is de reductie hier kleiner dan
in andere regio’s. Het aantal AIOS in het UMCG neemt af door de lagere instroom afgelopen jaren. Na 2024 zal, los
van het mogelijke e ect van de verdeling van capaciteit tussen academische en niet academische huizen, weer
sprake zijn van een stijging in de totale capaciteit en ontstaat een nieuw evenwicht in de AIOS capaciteit.
De schaarste in personeel in de kritische capaciteiten op de OK en IC heeft geresulteerd in maatregelen om
medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers te werven. Hiernaast zijn ook in de kliniek maatregelen
getro en om de werkdruk te verlichten via uitbreiding van de verpleegkundige formatie. De verwachting is dat de
komende jaren sprake zal blijven van opwaartse druk op de personele bezetting en kosten van (gespecialiseerd)
verpleegkundigen. Tegelijkertijd wordt de komende jaren gewerkt aan doelmatige bedrijfsvoering van de
verpleegkundige organisatie.
De noodzakelijke investeringen in bouw en IT zullen de komende jaren leiden tot een toename van de kosten van
het UMCG, zonder dat hier externe compensatie tegenover staat.
Bovengenoemde ontwikkelingen zetten het resultaat van het UMCG onder druk en maken dat het noodzakelijk is de
komende jaren verder te werken aan doelmatigheid. In de eerste plaats doet het UMCG dit door het lopende
kostenreductieprogramma gericht op € 50 miljoen kostenreductie de komende jaren succesvol af te ronden.
Ondanks de nanciële uitdagingen waar het UMCG voor staat, heeft het nog altijd een goed nanciële positie. De
begrote nanciële resultaten voor de komende jaren zijn positief en het UMCG blijft ruimschoots voldoen aan de
bancaire ratio’s.
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07 Doelstellingen

117

Doelstellingen 2021 - 2025
Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de ambities uit de nieuwe missie en visie: Koers25 en zijn gericht op de
periode tot en met 2025. Aan de hand hiervan worden per jaar concrete doelstellingen opgesteld.
Patiëntenzorg, Kwaliteit en Veiligheid
Samen met onze partners gaan we -daar waar mogelijk- nieuwe zorgpaden organiseren als onderdeel van
regionale netwerken, ondersteund met een zorginformatieplatform, waarin we ook onderzoek en innovatie
integreren.
Samen met de verzekeraars en onze netwerkpartners hebben we een regiovisie met betrekking tot zorg en
preventie ontwikkeld voor Noord-Oost Nederland, en starten we met de uitvoering.
We ontwikkelen komende periode een datapoort waarin informatie uit populaties, cohorten en onderzoek uit de
regio is geïntegreerd.
We werken data-geïnformeerd in de patiëntenzorg, dat betekent systematisch verzamelen, analyseren,
interpreteren en gebruiken van beschikbare data om tot de beste behandeling van de patiënt te komen.
Onderzoek, Onderwijs en Opleiding
We faciliteren de ontdekkingstocht van idee, onderzoek tot en met toepassing in de patiënt / burger door de
inrichting van een Innovatiecentrum; een ‘adres’ dat vindbaar is voor zowel de medewerkers als externe
partijen.
Zorg en onderzoek (van fundamenteel tot zeer toegepast) werken sámen: met elkaar en met andere partijen.
Het uiteindelijke doel is om kennis en innovaties ook echt toe te passen in de praktijk.
Samen met onze opleidingsregio hebben we onderwijs-en opleidingsprogramma’s zo ingericht dat de uitval zo
laag mogelijk is. Onze in te stromen professionals volgen toekomstbestendige opleidingen die
interprofessioneel en gepersonaliseerd zijn en, waar mogelijk, modulair.
De medische vervolgopleidingen (specialistenopleidingen, opleiding tot huisarts en een aantal klinischtechnische vervolgopleidingen) worden verzorgd door opleiders in het UMCG en in de regio van start tot einde.
Zij doen dit in het samenwerkingsverband Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR NO).
Leiderschap en Personeel
Onze medewerkers voelen zich voldoende gezond, veerkrachtig, betrokken en gewaardeerd in hun werk. Ons
periodiek medewerkers-belevingsonderzoek is hiervoor een belangrijke meetlat.
We bieden loopbaanpaden die passen bij de motivatie, kwaliteiten en fase van de loopbaan waarin de
medewerker zich bevindt.
Onze medewerkers bevelen het UMCG als werkgever aan.
De verdere implementatie van de herpositionering van de verpleegkundige functie in het UMCG vindt plaats.
Bedrijfsvoering
Ons besturingsmodel is toekomstbestendig, wendbaar en gericht op resultaatverantwoordelijkheid en
multidisciplinaire samenwerking; met als oogmerk om onze speci eke doelen te kunnen verwezenlijken.
Onze personeelscapaciteit sluit aan bij onze ambities en is voldoende wendbaar om te kunnen anticiperen op
externe ontwikkelingen.
Onze nanciële prestaties zijn marktconform binnen de peergroup en in 2025 scoren we zelfs boven de
benchmark binnen de peergroup.
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08 Verslag Raad van Toezicht
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Voorwoord
Het verslag van de Raad van Toezicht over 2020 leest zich als vanzelfsprekend als een verslag over het eerste
Coronajaar.
De Raad van Toezicht heeft zich herhaaldelijk gelukkig geprezen met het UMCG, al zijn medewerkers, zijn
bestuurders, zijn regionale samenwerkingspartners. De ‘overval’ die het Covid-19 virus heeft gepleegd in de wereld,
raakte de zorg, het onderzoek en het onderwijs hard. De Raad van Toezicht werkte van uit huis, zoals de richtlijnen
voorschreven. Dat vergrootte weliswaar fysiek de afstand tussen het toezicht en de werkvloer, maar mentaal was
de nabijheid groot. Wij maakten ons zorgen over het welzijn van de patiënten, die vaak van ver moesten komen en
evenzeer over dat van de medewerkers. Overbelasting werd bijna normaal, maar ook de frustratie over de
afschaling van andere zorg dan Covid-zorg. Ook het stokken van onderzoek en onderwijs, zo vitaal in een umc, was
een bron van onzekerheid.
Geholpen door de inmiddels overbekende hulpmiddelen die vergaderen via het beeldscherm mogelijk maken,
hebben wij toch op vele momenten waardevolle besprekingen gehad. Onze betrokkenheid bij Koers25 is daarvan
een voorbeeld. De wijze waarop de Ondernemingsraad, het Stafconvent en de Cliëntenraad in 2020 met ons bleven
communiceren, verdient grote lof.
Dat heeft onder meer geleid tot een Covid-proof selectieproces van een nieuwe bestuurder. De komst van
Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit was uiterst welkom.
Op deze plaats wil de Raad van Toezicht zijn grote dank en waardering uitspreken aan allen in het UMCG voor de
tomeloze inzet. Wij zijn de Raad van Bestuur zeer erkentelijk voor de wijze waarop het UMCG door de zware tijden
wordt ‘geloodst’ en wij durven ons langzamerhand te verheugen op het moment dat ook toezichthouders weer
‘gewoon’ het UMCG kunnen binnenlopen.

Invulling van het toezicht
Vergaderingen en bijeenkomsten
In 2020 heeft de Raad van Toezicht vijf keer regulier vergaderd, waarbij telkens de Raad van Bestuur aanwezig was:
2 maart, 25 mei, 7 september, 28 oktober en 14 december. De vergaderingen van maart en september vonden
plaats in het UMCG, de vergaderingen in mei, oktober en december via een videoverbinding.
De Raad van Toezicht vervult haar taak op basis van door de Raad van Bestuur aangeleverde documenten, op basis
van eigen waarnemingen in het UMCG en natuurlijk ook op basis van ontwikkelingen in de maatschappij, in het
wetenschappelijk onderzoek en opleidingen en in de zorgsector. Conform het met de Raad van Bestuur
overeengekomen informatieprotocol ontvangt de Raad van Toezicht voorafgaand aan elke vergadering een
rapportage over de actuele ontwikkelingen binnen het UMCG op het gebied van kwaliteit & veiligheid, onderzoek &
onderwijs, personeel & organisatie, samenwerkingsverbanden, grote projecten, bedrijfsvoering en governance.
Ieder individueel lid van de Raad van Toezicht heeft een eigen portefeuille waarbij de eigen expertise volledige tot
haar recht kan komen. Zij voeren ook regelmatig een-op-een gesprekken met de individuele leden van de Raad van
Bestuur met betrekking tot de aangelegenheden behorende bij hun aandachtsgebieden.
Kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg is een vast agendapunt in iedere vergadering van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht ziet dat de Raad van Bestuur veel aandacht heeft voor kwaliteit en veiligheid in het UMCG en
dat het beleid van de Raad van Bestuur op gestructureerde wijze wordt geïmplementeerd. Ook ziet de Raad van
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Toezicht een goede ontwikkeling in het komen tot een betere structuur in de rapportages op het gebied van
Kwaliteit & Veiligheid.
De Audit Committee van de Raad van Toezicht heeft op 25 mei 2019 onder leiding van voorzitter drs. J.P.P. Bos RA
vergaderd in aanwezigheid van de externe accountant KPMG. Daarbij zijn het verslag van de accountant bij de
jaarrekening, de jaarrekening en het jaarverslag besproken en zijn de vragen van leden van de Raad van Toezicht
beantwoord. Ook de managementletter en de reactie van de Raad van Bestuur hierop is besproken. De Raad van
Toezicht heeft de jaarrekening over 2019 tijdens zijn vergadering van 25 mei 2020 goedgekeurd.
Overleggen met de inspraakgremia
De Raad van Toezicht heeft in 2020 overleg gevoerd met de Ondernemingsraad op 28 oktober. Doel van dit overleg
is een gedachtewisseling over de ontwikkelingen in het UMCG vanuit het perspectief van de medewerkers.
Afgelopen jaar is vooral gesproken over de impact van covid-19 op de organisatie en de medewerkers,
bouwactiviteiten in het UMCG en het programma Ruimte voor Groei & Innovatie. Over dezelfde thema’s heeft de
Raad van Toezicht met het bestuur van het Conventbestuur gesproken op 2 maart en 7 september. Daarnaast zijn
ook transitie naar complexe zorg en de klinische capaciteit aan de orde gekomen in de overleggen met het
Conventbestuur.
De Raad van Toezicht heeft in 2020 in verband met covid-19 niet het jaarlijkse gesprek met de Cliëntenraad en de
Verpleegkundige Adviesraad kunnen voeren. Afgesproken is dat de geplande overleggen in de eerste helft van
2021 per videoverbinding zullen plaatsvinden.
De Raad van Toezicht vindt de overleggen met de interne gremia van het UMCG bijzonder waardevol om zich te
kunnen informeren over de wijze waarop ontwikkelingen in het UMCG worden ervaren door patiënten en door de
beroepsgroepen.
Besluiten en discussies
De Raad van Toezicht heeft in 2020 goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de Raad van Bestuur:
Jaarverslag en jaarrekening 2019
Begroting 2021
Benoeming nieuw lid Raad van Bestuur
Verlengen contract KPMG
Het jaar 2020 stond voor de Raad van Toezicht (en Audit Committee) vooral in het teken van covid-19. Daarnaast
vonden discussies plaats over onder andere de volgende strategische onderwerpen:
Voortgang grote projecten en programma's
Ten aanzien van de IT-portfolio in 2020 heeft de Raad van Toezicht geconstateerd dat op onderdelen vertraging is
opgelopen door covid-19 (zoals ERP), maar dat anderzijds ook initiatieven zijn versneld zoals het videobellen en het
virtualiseren van applicatie (voor thuiswerken).
OZG
Het OZG heeft een plan van aanpak opgesteld om op het niveau van de herziene business case te komen. De Raad
van Toezicht is hierover geïnformeerd. Tevens is een Post Investment Review OZG gesproken met de Raad van
Bestuur van het UMCG. De Raad van Toezicht zal de voortgang in 2021 blijven volgen, zodat het OZG verder
groeit naar de gewenste zorgportfolio en personele bezetting.
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Ruimte voor Groei & Innovatie
De voortgang van het programma Ruimte voor Groei & Innovatie is voortdurend onderwerp van gesprek tussen
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In 2020 is met name voortgang geboekt in de programmalijn
Stafondersteuning & Management. Een belangrijk punt van aandacht blijft het realiseren van de doelstelling, een
structurele kostenreductie van 50 miljoen, binnen de daarvoor gestelde planning. Hierop zal de Raad van Toezicht,
ook in 2021, blijven toezien.
Strategische personeelsplanning
Op basis van data en ondersteund door de Strategische personeelsplanning werkt het UMCG aan een
toekomstbestendig personeelsbeleid. In 2020 zijn hierin belangrijke stappen gezet met de ontwikkeling van een
visie op strategische personeelsplanning en het inrichten van de governance hieromtrent.
Protonentherapiecentrum
In oktober is de stand van zaken protonentherapiecentrum besproken. De Raad van Toezicht ziet dat veel inzet
gepleegd wordt op het niveau van de business case te komen. De Raad van Bestuur heeft zich in 2020 meer
nadrukkelijk de voortgang gevolgd. De verwachting is dat in 2021 break even gedraaid wordt. De Raad van Toezicht
zal in 2021 de voortgang blijven monitoren.
Bouwplannen
Bouwen aan de toekomst van gezondheid is waar het UMCG voor staat. De Raad van Toezicht onderschrijft de
noodzaak van de bouwplannen om het UMCG toekomstbestendig te maken. In 2020 is de Raad van Toezicht
geïnformeerd over de voortgang van onder andere Hot oor/ICV, de poliklinieken, nieuwbouw UCP en renovatie
verpleegtorens. Midden in een ziekenhuis bouwen aan kapitaalintensieve en hoogwaardige afdelingen is een
ingewikkelde opgave. De onderlinge samenhang is groot alsook de impact op de organisatie. De Raad van
Toezicht zal dit traject de komende jaren nauwlettend blijven volgen.
Research Strategie en voortgang medische vervolgopleidingen
In 2020 is een update van de onderzoeksstrategie en de najaarsrapportage medische vervolgopleidingen
besproken met de Raad van Toezicht. Tot en met maart 2020 is conform planning veel voortgang geboekt op het
gebied van de uitvoering van de Research Strategie, vanaf maart 2020 is door covid-19 de voortgang stil komen te
liggen. Ook de impact van covid-19 op de medische vervolgopleidingen is groot geweest.
De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht voortdurend over de vervolgstappen.
Afspraken met zorgverzekeraars en overheden
De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht vortdurend geïnformeerd over de ontwikkelingen en afspraken als
gevolg van covid-19. Het betreft het onderhandelakkoord MSZ (het hoofdlijnenakkoord), de CB-regeling
(continuïteitsbijdragen), de hardheidsclausules voor 2020 en 2021 (afspraken over de zorginkoop en over
meerkosten door covid-19 zoals productie-uitval en de kosten voor de opschaling van IC-bedden) en het
zogenaamde vangnetregeling (afspraken met de verzekeraars over een vergoeding voor misgelopen inkomsten).
In de loop van de 2021 zullen deze gesprekken met de Raad van Bestuur over de nanciële compensatie blijvend
gevoerd worden.
Nieuwe missie en visie UMCG
In de tweede helft van 2020 is de Raad van Bestuur van het UMCG gestart met een traject om te komen tot een
nieuwe missie en visie voor het UMCG; de Koers25. De Raad van Toezicht is hier structureel bij betrokken om de
voortgang te bespreken en waar mogelijk input te leveren.
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De werkgeversrol
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het benoemen, beoordelen en belonen van de leden van de Raad van
Bestuur. 2020 stond hierbij in het teken van het werven van een nieuw vierde lid van de Raad van Bestuur nadat dhr.
Van der Zee per 1 november 2019 door de Raad van Toezicht is benoemend als nieuwe voorzitter van de Raad van
Bestuur (hij was al sinds 2012 lid van de Raad van Bestuur).
De Raad van Toezicht UMCG heeft mevrouw Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit per 1 oktober 2020benoemd tot lid
van de Raad van Bestuur van het UMCG. Mw. Klein Nagelvoort-Schuit werkte als afdelingshoofd inwendige
geneeskunde in het Erasmus MC in Rotterdam. Zij is hoogleraar interne geneeskunde (met een leeropdracht
gericht op E-health) en tevens (plaatsvervangend) hoofdopleider interne geneeskunde Opleidings- en
Onderwijsregio Zuidwest-Nederland. In de Raad van Bestuur zal zij in het bijzonder belast zijn met de portefeuilles
patiëntenzorg, kwaliteit & veiligheid en medische vervolgopleidingen.
De Raad van Toezicht wenst mw. Klein Nagelvoort-Schuit heel veel succes in haar nieuwe rol in de Raad van Bestuur
van het UMCG.
In 2020 zijn, zoals gebruikelijk, met alle bestuurders jaargesprekken gevoerd.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Lid RvT

Aantreeddatum

Duur eerste termijn

Duur tweede termijn

Mw. Van Es

31 december 2014

4 jaar

4 jaar

Dhr. Bos

31 december 2014

4 jaar

3 jaar

Dhr. Voet

31 december 2014

4 jaar

2 jaar

Dhr. Löwenberg

31 december 2014

4 jaar

2 jaar*

Mw. Jonkman

1 oktober 2018

4 jaar

* De termijn van dhr. Löwenberg is door de minister met 1,5 jaar verlengd

Terugblikken en vooruitkijken
Een belangrijk gedeelte van de onderwerpen die in 2020 aan de orde waren, zullen ook in 2021 op de agenda van
het UMCG en daarmee ook op de agenda van de Raad van Toezicht staan. Zonder volledig te willen zijn worden
genoemd: voortdurende aandacht voor kwaliteit en veiligheid, het belang van voldoende medewerkers die
gemotiveerd en met plezier naar hun werk gaan, de implementatie van grote projecten conform plan (bouw, IT,
Centrum voor Protonentherapie, OZG), de voortgang in de nieuwe onderzoeksstrategie, de impact van het
veranderende zorglandschap en het behoud van de nanciële gezondheid van het UMCG en de implementatie van
de nieuwe missie en visie; Koers25.
Slotwoord
De Raad van Toezicht spreekt hierbij enorme waardering uit voor alle medewerkers van het UMCG voor hun inzet
en voor de resultaten die in het bijzondere en zware jaar zijn behaald. Er is grote waardering voor de inzet van
professionals binnen het UMCG, niet alleen als centrum voor topreferente zorg waarin de patiënt als mens centraal
staat, maar ook als centrum voor onderwijs en onderzoek. De Raad van Toezicht kijkt dan ook uit naar een nieuw
jaar van samenwerking met iedereen in het UMCG, in het bijzonder met de leden van de Raad van Bestuur. In het
UMCG zal ook in 2021 een bijdrage worden geleverd aan de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs & opleidingen en
onderzoek en daarmee aan de gezondheidszorg en de gezondheid in het Noorden van Nederland en daarbuiten.
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1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

ref.

31 december 2020
* € 1.000

* € 1.000

31 december 2019
* € 1.000

* € 1.000

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1
2
3

31.255
542.190
22.265

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van
DBC's en DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen

32.019
558.038
19.894
595.710

609.951

4

20.977

16.312

5
6
7
8

28.451
0
537.575
77.569

29.986
595
435.985
131.746

Totaal vlottende activa
Totaal activa

664.573

614.623

1.260.283

1.224.575

PASSIVA
Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen
Aandeel van derden in het groepsvermogen

9
3.475
234.851
1.411
211.497
451.235
664

Totaal groepsvermogen

3.475
230.877
1.411
205.930
441.693
286
451.899

441.980

Voorzieningen

10

64.778

63.882

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

11

371.282

396.686

Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden

6
12

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste een jaar)
Totaal passiva

602
371.721

0
322.027
372.323

322.027

1.260.283

1.224.575
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1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

ref.

2020
* € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

16
17
18

1.030.639
393.939
140.439

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten

19
20
21
22

23
24

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
25

RESULTAAT NA BELASTINGEN
Waarvan aandeel van derden
RESULTAAT TOEKOMEND AAN DE RECHTSPERSOON

26

* € 1.000

958.746
371.534
128.869

983.207
66.596
0
494.153

BEDRIJFSRESULTAAT

Vennootschapsbelasting

* € 1.000

1.565.017

Som der bedrijfslasten

Financiële baten en lasten
Resultaat deelnemingen

2019
* € 1.000

1.459.148

937.092
66.942
0
442.553
1.543.956

1.446.588

21.060

12.561

-11.170
849

-10.923
1.829
-10.321

-9.094

10.739

3.467

-480

682

10.260

4.149

-352

22

9.908

4.170
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RESULTAATBESTEMMING

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

-1.253
-7.042
-3.400
-6.300
-1.413
0
9.273
1.707
252

-1.253
0
0
0
522
0
8.976
1.708
158

0

0

15.329
2.403

-9.721
3.809

352

-30

9.908

4.170

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Bestemmingsreserves:
Afschrijvingen materiële vaste activa
Nieuwe zorgbehandelingen & innovaties
Sociaal beleid
Zorgtransities
Richtlijn afschrijving inventaris
Specifieke onderzoeksprojecten
Vooruitontvangen kapitaalslasten
Parkeergarages
Reserve groepsmaatschappijen
Bestemmingsfondsen:
Apparatuurfonds O&O
Algemene en overige reserves:
Algemene reserves UMCG
Algemene reserves groepsmaatschappijen
Aandeel derden
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1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 (*)

ref.

2020
* € 1.000

2019
* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- boekresultaat afstoting (im)materiële vaste activa
- mutatie voorzieningen

21.060

20, 21
18
10

64.255
0
897

12.561

71.235
0
-17.291
65.152

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden zorgtrajecten
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort
- debiteuren en overige vorderingen
- kortlopende schulden (exclusief schulden aan banken)

4
5
6
7
12

-4.665
1.535
1.197
-101.590
49.668

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Waardeveranderingen financiële vaste activa
Ontvangen en betaalde vennootschapsbelasting

23
23
23
25

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Investeringen materiële vaste activa, excl.vastgoedbelegging
Investeringen materiële vaste activa, vastgoedbelegging
Desinvestering materiële vaste activa, excl.vastgoedbelegging
Desinvestering materiële vaste activa, vastgoedbelegging
Verwerving deelnemingen
Vervreemding deelnemingen
Uitgegeven leningen u/g
Aflossing leningen u/g
Investeringen in overige financiële vaste activa
Desinvesteringen overige financiële vaste activa

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

-3.548
-8.918
-158
-59.208
-43.435
-53.856

-115.266

32.356

-48.761

527
-11.717
56
-480

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

53.944

902
-11.720
30
-42
-11.613

-10.830

20.743

-59.591

-3.260
0
-46.315
-1.872
3.451
0
-2.899
1.245
-395
430
0
97

-2.466
0
-56.149
-373
4.982
0
0
2.020
-6.920
9.019
0
668

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-49.517

-49.219

subtotaal

-28.775

-108.811
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1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 (*)

ref.

2020
* € 1.000

subtotaal

2019
* € 1.000

* € 1.000

-28.775

* € 1.000

-108.811

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

11
11

3.845
-29.247

145.503
-30.935

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-25.402

114.568

Mutatie geldmiddelen

-54.177

5.757

2020
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december

8
8

Mutatie geldmiddelen

2019
131.746
77.569

125.989
131.746

-54.177

5.757

(*) = Het geconsolideerd kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen
Algemene informatie
Naam verslagleggende instelling:
Vestigingsplaats:
Adres:
Registratienummer Kamer van Koophandel:
Korte beschrijving hoofdactiviteiten:

Academisch Ziekenhuis Groningen
Groningen
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen
01169570
Uitvoeren van onderzoek, valorisatie, het leveren van
patiëntenzorg en het bieden van onderwijs en opleiding.

Met ingang van 2005 werken het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en de Faculteit der Medische Wetenschappen
(FMW), onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), samen in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
In 2007 heeft deze samenwerking verder gestalte gekregen door een volledige financiële samenvoeging van het AZG en de
FMW. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in de rechtspositionele overgang van FMW-medewerkers naar het AZG, alsmede
een integratie van de overige financiële stromen. Dientengevolge zijn de financiële cijfers van de FMW met ingang van het
boekjaar 2007 opgenomen in de jaarrekening van het UMCG. Positieve of negatieve exploitatiesaldi vanuit onderzoeks- en
onderwijsmiddelen worden op basis van de financiële regeling RUG-UMCG verrekend met de RUG, alwaar deze muteert in een
bestemmingsreserve UMCG O&O. Deze reserve is verantwoord in de jaarrekening bij de RUG.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020 dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving
inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
Continuïteitsveronderstelling
Covid-19 heeft ook de komende periode grote impact op onze patiënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Ten aanzien van de
financiële continuïteit zijn de onzekerheden echter beperkt. Net als voor 2020 zijn voor 2021 met de Minister van VWS en de
zorgverzekeraars via de zorgcontractering, de CB-regeling en de hardheidsclausule passende financiële afspraken gemaakt met daarin
opgenomen een financieel vangnet. De zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben daarnaast afgesproken dat zij steeds een zo goed
mogelijke balans blijven zoeken tussen zorg voor COVID-19 patiënten en de reguliere zorg. Deze afspraken garanderen dat
ziekenhuizen en UMC's sec, als gevolg van COVID-19, niet in de rode cijfers komen. In de praktijk zal dit globaal neerkomen op de
verwachting van een beperkte bandbreedte tussen een 'nihil' resultaat en een lichte mate van positief resultaat voor 2021. Deze
afspraken waren door inspanningen van alle partijen al eind 2020 geformaliseerd.
Als wij onze eigen financiële positie en vooruitzichten in ogenschouw nemen, en daarbij rekening houden met de in de vorige
paragraaf genoemde afspraken en toezeggingen, is er geen sprake van materiele onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen of het
UMCG haar activiteiten voort kan zetten en derhalve is de jaarrekening 2020 opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Herrubricering
De cijfers over 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. Dit is toegelicht bij de
posten. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar.
Oordelen en schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur 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
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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 volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de
mening van de Raad van Bestuur het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen
en veronderstellingen:
1. Omzetbepaling DBC's
2. Inschatting van de waardering van de materiele vaste activa van Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V.
3. Voorzieningen
1. Omzetbepaling DBC's
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in het kader van COVID-19, zoals de
CB-regeling (continuïteitsbijdrage) en de hardheidsclausule, de Regeling Zorgbonus COVID-19 en de Subsidieregeling opschaling
curatieve zorg COVID-19. De beoogde doelstellingen en strekkingen van al deze regelingen zijn helder. Echter, de nadere uitwerking
en wijze van verantwoording en beschikking is op dit moment nog niet voor alle regelingen geconcretiseerd. Eventuele onzekerheden
in dat kader zijn in de jaarrekening verwerkt en toegelicht, gelijk aan de verwerking en toelichting van reguliere schattingen die
normaliter worden gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening.
Ziekenhuizen en UMC's maken jaarlijks een schatting om reguliere zorgcontracten met zorgverzekeraars op schadelastjaar, te vertalen
naar boekjaren. Deze schatting is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringscijfers. Ook ten aanzien van de CB-regeling geldt dat een
vertaling van schadelastjaar naar boekjaar dient plaats te vinden. In de jaarrekening 2020 heeft de toerekening van deze regelingen van
schadelastjaar naar boekjaar, mits materieel en representatief, plaatsgevonden conform het in 2019 gerealiseerde
toerekeningspercentage.
2. Inschatting van de waardering van de materiele vaste activa van Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V.
Het Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V. heeft op basis van RJ 121 Bijzondere waardeverminderingen beoordeeld of er
aanwijzingen zijn dat activa aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kunnen zijn. De analyse op bijzondere
waardeverminderingen dient uitgevoerd te worden op het laagste niveau van kasstroom genererende eenheid (KGE).Het OZG heeft
hierbij het gehele ziekenhuis als een KGE geïdentificeerd. Bij de beoordeling of er aanwijzingen zijn voor bijzondere
waardeverminderingen dient rekening te worden gehouden met type KGE, de levensduur van de locatie, de restwaarde en de
disconteringsvoet. De financiële situatie van het OZG is een financieel risico waarop continue (bij)gestuurd wordt. Organisatorisch zijn
plannen geïmplementeerd die moeten leiden tot een betere financiële situatie en behoud van continuïteit. Mochten deze plannen niet
tot het beoogde resultaat leiden dan ontstaat mogelijk een aanleiding tot bijzondere waardevermindering. Op basis van huidige
omstandigheden heeft het OZG geconcludeerd dat omstandigheden aanwezig zijn, die het noodzakelijk maken om te toetsen of
sprake is van een bijzondere waardevermindering. Door het OZG is, in samenwerking met externe partij Rebel Strategy & Finance B.V.,
een bedrijfswaardeberekening opgesteld, rekening houdend met de gevoeligheid van de parameters. De bedrijfswaardeberekening is
gebaseerd op de door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van het OZG goedgekeurde meerjarenprognose. Deze
meerjarenprognose bevat een aantal taakstellingen en maatregelen waarvan de realisatie op dit moment deels nog onzeker is. Op dit
moment wordt de realisatie van de taakstellingen en maatregelen realistisch geacht. De hierbij gehanteerde parameters betreffen
onder andere de verwachte zorgomzet, zorgverschuivingen in het adherentiegebied en te realiseren taakstellingen die in 2020 reeds in
gang waren gezet. Op grond van het doorgerekende scenario is sprake van een bedrijfswaarde van het OZG die hoger ligt dan de
huidige boekwaarde, waardoor van een bijzondere waardevermindering geen sprake is.
3. Voorzieningen
Voor de toelichting omtrent de voorzieningen verwijzen wij naar hoofdstuk 1.4.2 grondslagen van waardering van activa en passiva,
onderdeel "voorzieningen".
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn overeenkomstig uniforme grondslagen volgens de integrale methode, de cijfers van de
publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Groningen (hierna UMCG) en haar groepsmaatschappijen opgenomen.
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de instelling en haar dochtermaatschappijen in de groep,
andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel

135

Universitair Medisch Centrum Groningen

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

waarover de centrale leiding bestaat. Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen waarin de instelling (en/of een of meer van haar
dochtermaatschappijen) meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kan uitoefenen, of meer dan de helft
van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de
instelling een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend.
Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële
stemrechten bevatten en zodanig kunnen worden uitgeoefend dat ze daardoor de instelling meer of minder invloed verschaffen.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd.
Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd voor zover de resultaten niet door
transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. Bij een
transactie waarbij de rechtspersoon een niet-100%-belang heeft in de verkopende groepsmaatschappij, wordt de eliminatie uit het
groepsresultaat pro rata toegerekend aan het minderheidsbelang op basis van het aandeel van de minderheid in de verkopende
groepsmaatschappij.
De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is
gebracht binnen het groepsvermogen. Indien de aan het minderheidsbelang van derden toerekenbare verliezen het minderheids
belang in het eigen vermogen van de geconsolideerde maatschappij overtreffen, dan wordt het verschil, alsmede eventuele verdere
verliezen, volledig ten laste van de meerderheidsaandeelhouder gebracht, tenzij en voor zover de minderheidsaandeelhouder de
verplichting heeft, en in staat is, om die verliezen voor zijn rekening te nemen. Het aandeel van derden in het resultaat wordt
afzonderlijk als laatste post in de geconsolideerde resultatenrekening in aftrek op het groepsresultaat gebracht.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van
Academisch Ziekenhuis Groningen.
Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de grondslagen van de
rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de geconsolideerde jaarrekening afwijkende
grondslagen gehanteerd. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende rechtspersonen opgenomen:
naam

adres

Academisch Ziekenhuis Groningen
Stichting RAV UMCG
Stichting BEA (Bewegen en Ademhalen)
Stichting Duizendpoot
Stichting Triade

Hanzeplein 1
Vriezerweg 10
Dilgtweg 5
Hanzeplein 1
L.J. Zielstraweg 2
waarin opgenomen:
Hanzeholding B.V.
L.J. Zielstraweg 2
waarin opgenomen:
Hanzeborg B.V.
L.J. Zielstraweg 2
Hanzepoort B.V.
L.J. Zielstraweg 2
Hanzeadministraties B.V.
L.J. Zielstraweg 2
Hanzezorg B.V.
L.J. Zielstraweg 2
waarin opgenomen: (Hanzepoort B.V.)
PTCG B.V. (52,38% belang)
Hanzeplein 1
UMCG Houdstermaatschappij B.V.
L.J. Zielstraweg 2
waarin opgenomen: (Hanzeadministraties B.V.)
UMCG Advies B.V.
L.J. Zielstraweg 2
De Groninger Apotheken Groep B.V.
L.J. Zielstraweg 2
Healthy Ageing Campus B.V.
L.J. Zielstraweg 2
waarin opgenomen: (Hanzeborg B.V.)
Zernike Innovation Campus B.V.
L.J. Zielstraweg 2

vestigingsplaats:
Groningen
Tynaarlo
Haren
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen

Overzicht gaat verder op de volgende pagina.
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naam

UMCG Services B.V. (51% belang)
UMCG Research B.V.

UMCG Zorg B.V.

adres
waarin opgenomen Healthy Ageing Campus B.V
Pharma Portal B.V.
L.J. Zielstraweg 2
waarin opgenomen UMCG Advies B.V.
Argo B.V.
L.J. Zielstraweg 2
Hanzeplein 1
Hanzeplein 1
waarin opgenomen:
G-Cure B.V.
Hanzeplein 1
Biomarker Bay B.V.
Hanzeplein 1
Hanzeplein 1
waarin opgenomen:
Verloskundige Stadspraktijk B.V.
Hanzeplein 1
Universitair Centrum Esthetische Chirurgie B.V.Hanzeplein 1
Sterinoord B.V. (51% belang)
Jeverweg 3
UMCG Ambulancezorg B.V.
Vriezerweg 10
waarin opgenomen:
Medical Assistance International B.V.
Harselaarseweg 59

Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V.
waarin opgenomen:
Sterinoord B.V. (16% belang)

vestigingsplaats:

Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Tynaarlo
Barneveld

Pastorieweg 1

Scheemda

Jeverweg 3

Groningen

Apotheek A15 Holding B.V., is een deelneming die niet wordt geconsolideerd. Deze 33 1/3% dochter van UMCG Zorg B.V. is als
deelneming verwerkt in UMCG Zorg B.V. Daarnaast is het UMCG voor 50% aandeelhouder van de Medische Biobank Noord
Nederland B.V. en omdat het UMCG geen beslissende zeggenschap heeft is deze ook niet geconsolideerd.
Stichting Steunfonds UMCG, Stichting Vrijwilligers & Vrienden UMCG en Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis zijn
op basis van de consolidatievrijstelling in artikel 7 lid 6 Regeling verslaggeving WTZi niet geconsolideerd.
Acquisities en desinvesteringen
Groepsmaatschapppijen zijn deelnemingen waarin het UMCG een meerderheidsbelang heeft, of waarop het UMCG op een
andere wijze overheersende zeggenschap heeft. Participaties die zijn verworven uitsluitend met het doel om ze binnen afzienbare
termijn te vervreemden, worden niet geconsolideerd.
Overnames
Een overname is een transactie waarbij de groep de beschikkingsmacht verkrijgt over het vermogen (activa en passiva) en de
activiteiten van een overgenomen partij. Overnames worden verwerkt op basis van de "purchase accounting" methode op de
datum waarop de zeggenschap overgaat naar de groep (de overnamedatum). De verkrijgingsprijs wordt daarbij gesteld op het
overeengekomen geldbedrag of equivalent voor de verkrijging van de overgenomen partij, dan wel de reële waarde van de op
overnamedatum verstrekte tegenprestaties. De verkrijgingsprijs wordt vermeerderd met de kosten die direct toerekenbaar zijn aan
de overname. Bij uitgestelde betaling van de koopsom wordt de verkrijgingsprijs gesteld op de contante waarde van de koopsom.
Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva wordt het
meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van
de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost
opgenomen.
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Negatieve goodwill, ook wel badwill, valt vrij in de winst- en verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen, indien
hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen betrouwbaar zijn te meten. Indien
geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het
gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill
uitkomt boven de reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de winst- en verliesrelening verwerkt.
De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden
verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.
Een overeengekomen mogelijke aanpassing van de verkrijgingsprijs die afhankelijk is gesteld van toekomstige gebeurtenissen
wordt opgenomen in de verkrijgingsprijs zodra de aanpassing waarschijnlijk is en het bedrag ervan betrouwbaar kan worden
bepaald. Een dergelijke aanpassing resulteert ook in een aanpassing van de (positieve of negatieve) goodwill met terugwerkende
kracht. Ook is het mogelijk dat een eerdere schatting van de aanpassing van de verkrijgingsprijs moet worden herzien. Dergelijke
aanpassingen van de verkrijgingsprijs, die worden verwerkt als schattingswijzigingen, resulteren ook in aanpassingen van de
bepaalde (positieve of negatieve) goodwill. De aangepaste goodwill wordt prospectief afgeschreven vanaf het moment van de
wijziging van de verkrijgingsprijs. Vergelijkende cijfers worden niet aangepast.
Verbonden rechtspersonen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen, waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap
of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook natuurlijke personen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen
worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze
niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Academisch Ziekenhuis Groningen is geen transacties met verbonden partijen aangegaan die niet onder normale marktvoorwaarden
hebben plaatsgevonden.
Binnen de groep is sprake van een intra groepslening waarover geen rente wordt berekend. Het betreft een lening tussen
stichting RAV UMCG en UMCG Ambulancezorg B.V.

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

De toelichtingen op de mutaties in de balans en de winst- en verliesrekening staan hoofdzakelijk vermeld in de geconsolideerde
jaarrekening. Toelichtingen in de balans en winst- en verliesrekening zijn in de jaarrekening genummerd. De jaarrekening wordt
gepresenteerd in duizenden euro’s, wat ook de functionele valuta is van het UMCG. Alle financiële informatie is in euro’s en is
afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Activa en passiva
Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het
UMCG of haar geconsolideerde dochtermaatschappijen zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans
opgenomen activa.

138

Universitair Medisch Centrum Groningen

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met
worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen
worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie (met betrekking tot het actief of de
verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een
belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar
waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat
zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle
rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde
zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst- en verliesrekening opgenomen
rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de
weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch
eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste
activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschaffingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de
economische levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de individuele activa. Op immateriële vaste activa
in uitvoering en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa wordt niet afgeschreven.
Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting.
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
• Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom:
• Kosten van goodwill die van derden is verkregen:

10% - 33 1/3%
33 1/3%

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten minus cumulatieve bijzondere waardeverminderingen en minus jaarlijkse afschrijvingen met vaste percentages van die kosten, danwel berekend over de geschatte
(kortere) economische levensduur.
De kostprijs van de activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in
de staat te krijgen die noodzakelijk is voor het beoogde gebruik. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de
aanschaffingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend met de eventuele
restwaarde van de individuele activa. Op bedrijfsterreinen, materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en
wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting.
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Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijgingen te realiseren.
De eerste waardering van vastgoedbeleggingen is tegen verkrijgingsprijs. Vastgoedbeleggingen worden na eerste waardering
gewaardeerd tegen historische kostprijs.
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen en terreinen:
• Machines en installaties:
• Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting:
• Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa

0% - 20%
5% - 20%
5,3% - 33 1/3%
2,50% - 15%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als éénmalige bijdrage in de afschrijvingskosten,
zijn deze als vooruitontvangen investeringssubsidies in mindering op de materiële vaste activa gepresenteerd. Deze subsidies
conform de afschrijvingstermijn van de desbetreffende activa in mindering gebracht op de afschrijvingskosten.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. Regelmatig voorkomende
onderhoudskosten van een materieel vast actief worden niet verwerkt in de boekwaarde van het actief. Deze kosten worden in
winst- en verliesrekening verwerkt wanneer zij worden gemaakt.
De investeringen in facultaire gebouwen worden gedaan door de RUG. De kapitaallasten voor deze facultaire gebouwen worden
op grond van de financiële afspraken tussen UMCG en RUG dan ook vergoed door de RUG.
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
De entiteit 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. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd volgens de netto-vermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te
zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De netto-vermogenswaarde 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.
De leningen aan niet geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Deelnemingen met een negatieve netto-vermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Bij deze waardering worden ook
langlopende vorderingen op de deelnemingen meegenomen die feitelijk moeten worden gezien als onderdeel van de nettoinvestering . Dit betreft met name leningen waarvan de afwikkeling in de nabije toekomst niet is gepland en niet waarschijnlijk is.
Deelnemingen zonder invloed van betekenis
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de eventuele lagere
verwachte verkoopwaarde. Indien de onderneming een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die wordt
gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht direct en
volledig in de geconsolideerde winst- en verliesrekening verwerkt, tenzij de winst op de overdracht in wezen niet is gerealiseerd.
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Financial lease
De materiële vaste activa waarvan het UMCG krachtens een financiële leaseovereenkomst het economische eigendom heeft
wordt geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de
toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van
het resultaat gebracht.
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Een vast actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de winst- en verliesrekening of (2)
geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht
onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van
het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat
actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn toegelicht in het hoofdstuk Financiële Instrumenten.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, (verstrekte) leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële
instrumenten opgenomen: verstrekte leningen, overige vorderingen en overige financiële verplichtingen. Financiële instrumenten
omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Ultimo 2020 beschikt het UMCG niet over
dergelijke financiële instrumenten.
Een financieel actief of een financiële verplichting wordt in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of
verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen
indien een transactie er toe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met
betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Een aankoop of verkoop volgens standaard marktconventies wordt
per categorie financiële activa en financiële verplichtingen stelselmatig in de balans opgenomen of niet langer opgenomen op de
transactiedatum (datum van aangaan van bindende overeenkomst) / de leveringsdatum (datum van overdracht).
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste
opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden
meegenomen. Indien instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste
waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt
in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven
manier gewaardeerd.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide
middelen en lang- en kortlopende schulden is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden
afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële
waarde van een lening is gelijk aan de contante waarde van toekomstige kasstromen gebaseerd op de rente die per balansdatum
zou gelden voor gelijksoortige leningen vermeerderd met een risicopremie voor iedere individuele lening.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rentemethode. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Een
vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van
het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in
rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling
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verslaggeving WTZi).
Overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de
langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
Gekochte leningen en obligaties
Gekochte leningen en obligaties waarvan de instelling de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en
hiertoe ook in staat is, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd
met bijzondere waardeverminderingsverliezen. In 2020 is hiervan geen sprake voor het UMCG.
Indien financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, worden de effectieve rente en eventuele
bijzondere waardeverminderingsverliezen direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Bijzondere waardeverminderingen financiële instrumenten
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten financiële
problemen van de rechtspersoon of de schuldenaar die het instrument heeft uitgegeven, contractbreuk zoals het niet nakomen
van betalingsverplichtingen en/of achterstallige betalingen met betrekking tot rente of aflossingen, herstructurering van een aan
de onderneming toekomend bedrag onder voorwaarden die de onderneming anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen
dat een debiteur of emittent failliet zal gaan of waarschijnlijk tot een financiële reorganisatie zal overgaan, en het verdwijnen van
een actieve markt voor een bepaald effect. Daarnaast worden subjectieve indicatoren samen met objectieve aanwijzingen voor
bijzondere waardevermindering overwogen. Voorbeelden hiervan zijn het wegvallen van actieve markten in het geval van
financiële activa met een beursnotering, een verlaging van de kredietwaardigheid van de andere partij zijnde de rechtspersoon
of schuldenaar van het uitgegeven instrument of een daling van de reële waarde van een financieel actief beneden de kostprijs
of geamortiseerde kostprijs.
Saldering actief en verplichting
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd indien het UMCG beschikt over een deugdelijk juridisch
instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de vennootschap het stellige
voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Indien sprake is van een overdracht van een
financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee
samenhangende verplichting niet gesaldeerd.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs op basis van FIFO-methode of lagere opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat
uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs vermeerderd met overige kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun
huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van het bedrag dat de voorraden
maximaal zullen opbrengen, onder aftrek van nog te maken kosten.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de
vervaardigingsprijs, door middels van de OHW Grouper methodiek. Hierbij wordt uitgegaan van de afgeleide waarde van de
openstaande trajecten ultimo boekjaar. Dit wordt gebaseerd op de daadwerkelijke inhoud (zorgactiviteiten) van deze trajecten
De waarde wordt bepaald door ieder openstaand traject af te leiden door middel van de OHW Grouper. Hierbij worden
uitsluitend zorgactiviteiten meegenomen welke zijn uitgevoerd voor balansdatum.
Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
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Onderhanden projecten Onderzoeks- & Onderwijs (O&O)
Onderhanden projecten heeft betrekking op projecten die in opdracht van derden worden uitgevoerd en die op balansdatum
nog niet gereed zijn. Het saldo onderhanden projecten is gewaardeerd tegen de direct toegerekende kosten van arbeid en
materiaal met een opslag voor indirecte kosten van personele lasten. Gedeclareerde termijnen / ontvangen voorschotten worden
n mindering gebracht op het saldo onderhanden projecten. Winstneming van door derden gefinancierde projecten is bepaald
volgens de "percentage of completion-methode" ofwel de PoCmethode. Verwachte verliezen worden in de staat van baten en
lasten verwerkt zodra deze bekend zijn.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courant schulden bij banken zijn gesaldeerd opgenomen onder de liquide middelen (in één rentecompensabel stelsel).
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen die naar verwachting langer dan twaalf
maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

Groepsvermogen
Het eigen vermogen is gesplitst in kapitaal, bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen, wettelijke reserves en algemene reserves.
Aandeel van derden in het groepsvermogen
Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het netto belang in de
netto-activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen.

Voorzieningen
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.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen. Waardering vindt altijd plaats tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij het effect van contant maken niet belangrijk is.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt de vergoeding als een actief in de balans
opgenomen indien het waarschijnlijk is dat de vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Voorzieningen sociaal beleid
Voorziening jubileumverplichtingen
De voorziening jubileumverplichtingen maakt onderdeel uit van de voorziening sociaal beleid en betreft een voorziening voor
toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het contant gemaakte geschatte bedrag van de in de toekomst uit te
keren jubileumuitkering rekening houdend met gedane toezeggingen, leeftijd en CAO.
Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de eerste
twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces),
voorzover deze na 31 december 2020 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar.
Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening, welke onderdeel uitmaakt van de voorziening sociaal beleid, wordt getroffen indien op balansdatum
een gedetailleerd plan is geformaliseerd en de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen
voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering
van de reorganisaatie of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de
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reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen welke niet in verband staan
met de doorlopende activiteiten van de rechtspersoon.

Voorziening transitievergoeding
Met ingang van 1 januari 2020 is het UMCG als gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(WNRA) verplicht om een transitievergoeding uit te betalen. Indien een werknemer 2 jaar of langer in dienst geweest bij het
UMCG dan heeft de werknemer bij ontslag of bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst op initiatief van het UMCG
recht op een transitievergoeding. De voorziening is op individueel niveau gevormd voor medewerkers met een tijdelijk contract
waarbij rekening is gehouden met de kans op verlenging van het contract. De te betalen vergoeding is voorzien naar rato van het
verstreken dienstverband ultimo boekjaar. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten
gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.
Overige voorzieningen sociaal beleid
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op
balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De
beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening
gebracht.
Voorziening asbest / sanering
Voorziening asbest / sanering
Indien er sprake is van toekomstige kosten voor asbestsanering / sanering wordt hiervoor een voorziening getroffen op basis
van een zo goed mogelijke inschatting van deze toekomstige kosten.
Overige voorzieningen
Voorziening verlieslatend contract
Indien sprake is van een afgesloten contract waarbij een negatief verschil ontstaat tussen de door UMCG na de balansdatum te
te ontvangen prestatie en de door hem na de balansdatum te verrichten contractprestatie wordt voor dit negatieve verschil een
voorziening opgenomen. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met de onvermijdbare kosten.
In de geconsolideerde jaarrekening worden de voorzieningen tekstueel nader toegelicht.

Schulden
Voor de grondslagen van de schulden wordt verwezen naar de grondslagen van de financiële instrumenten.

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.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van
een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden
aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Grondslagen segmentering
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de winst- en verliesrekening gemaakt
in de segmenten UMCG Zorg en UMCG Onderzoek en Onderwijs (O&O). Bij de verdeling van de winst- en verliesrekening per
operationeel segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces rondom Zorg en O&O.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate
waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten
die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de
opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de
opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Omzetverantwoording zorgprestaties
De landelijke onzekerheden voor instellingen voor medisch-specialistische zorg zijn de afgelopen jaren verder verminderd. De
resterende in de jaarrekening van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten voor het UMCG hebben betrekking op:
1. afwikkeling rechtmatigheidscontroles medisch-specialistische zorg;
2. rechtmatigheidscontroles medisch-specialistische zorg 2020;
3. toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar; en
4. afwikkeling en afrekening van de CB-regeling 2020.
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles medisch-specialistische zorg
Het UMCG heeft over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2019 finale overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De
uitkomsten van de onderhandelingen hierover met de zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze jaarrekening. De uitkomsten van het
zelfonderzoek 2020 zijn onderhanden. In de jaarrekening is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uitkomst opgenomen.
2. Omzetverantwoording medisch-specialistische zorg 2020
De NFU, NVZ en ZN hebben in maart 2020 een Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ 2019 gepubliceerd. Door de NZa is
niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met de publiekrechtelijke regelgeving, waarmee een inherent risico
blijft bestaan. Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende zorgverzekeraar.
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar
Het UMCG heeft met de zorgverzekeraars voor 2020 schadelastafspraken op basis van aanneemsommen, plafondafspraken en
nacalculatieafspraken gemaakt. Ter compensatie van de omzetderving als gevolg van Covid-19 is er een continuïteitsbijdrage
afgesproken. Deze is gebaseerd op aanneemsommen en vervangt de afspraken op basis van plafondafspraken en nacalculatie.
Toerekening aan het jaar 2020 heeft plaatsgevonden op basis van een normatief toerekeningspercentage.
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4. Afwikkeling en afrekening van de CB-regeling 2020
In de contracten met de zorgverzekeraars in het kader van de CB-regeling is overeengekomen dat finale afrekening van de
CB-regelingen plaats zal vinden in 2022. Als gevolg hiervan is er sprake van een inherente onzekerheid inzake de definitieve
vergoeding die het UMCG zal ontvangen ter compensatie van de gederfde opbrengsten en gerealiseerde meerkosten als gevolg
van COVID-19. Bovendien is binnen de CB-regeling sprake van een hardheidsclausule, waar de zorgverzekeraars een additionele
financiële vergoeding of een korting op de contractuele afspraken kunnen bedingen, afhankelijk van eventuele over- of ondercompensatie vanuit de CB-regeling. Het UMCG heeft per balansdatum een inschatting gemaakt van deze risico’s en heeft de
resterende onzekerheden verwerkt in de jaarrekening.
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 het UMCG op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten en de status hiervan in de jaarrekening 2020 zijn hierboven toegelicht voor
het UMCG.

Overige opbrengsten (projecten O&O)
De toerekening van opbrengsten, kosten en winstneming op onderhanden projecten geschiedt naar rato van de verrichte prestaties
bij de uitvoering van het werk (‘percentage of completion’-methode ). De mate waarin prestaties van een onderhanden project zijn
verricht wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale
projectkosten. Verwerking vindt plaats zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van een
onderhanden project.
Overige opbrengsten (overige)
De opbrengsten uit (overige) dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte
diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot de totaal verrichte diensten, onder de voorwaarde dat het resultaat
betrouwbaar kan worden geschat. Met de opbrengsten samenhangende kosten worden toegerekend aan de periode waarin de
baten zijn verantwoord.
Subsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde
bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruitontvangen
bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende passiva opgenomen.

Huur en leasing
Het UMCG heeft financiële en operationele leasecontracten afgesloten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen
verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt
als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de
economische realiteit van de transactie bepalend, en niet zozeer de juridische vorm.
Financial lease
Als UMCG optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee samenhangende verplichting) bij de
aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het leaseobject; of, als deze lager is, tegen de
contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de
leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de impliciete rentevoet. Als deze
rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen
de eerste waardering van het leaseobject.

146

Universitair Medisch Centrum Groningen

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder de materiële vaste activa. Als er geen
redelijke zekerheid bestaat dat UMCG eigenaar van een leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, wordt het
object afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object.
De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De rentelasten
worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet
over de resterende nettoverplichting met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last
verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan.
Operational lease
Als UMCG optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de
operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.
Huurcontracten
De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, zijn niet in de balans
geactiveerd en gepassiveerd. De hieruit voortvloeiende lasten zijn onder de bedrijfslasten verantwoord.

Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor
zover zij verschuldigd zijn aan werknemers dan wel de fiscus.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde
berdagen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er
sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het UMCG.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten gedurende het
dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de
verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen
kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode
waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten
gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op
balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De
beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening
gebracht.
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering
als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft
verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de
ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd voorzieningen.
Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een
verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die
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worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
Pensioenen
Het UMCG heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende medewerkers 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 bij het UMCG.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP.
Het UMCG betaalt hiervoor premies, waarvan 2/3 door de werkgever wordt betaald en 1/3 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.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad.
De "nieuwe" dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Vanaf 2015 moeten pensioenfondsen bij
beleidsbeslissingen gebruikmaken van deze zogenaamde beleidsdekkingsgraad. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 van het ABP bedraagt 93,5%. De vereiste
dekkingsgraad is 126,0%. Bovendien is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan vijf jaar onder de 104,2% mag
liggen. De verwachting van het herstelplan is dat binnen tien jaar hieraan kan worden voldaan waardoor op dit moment geen
noodzaak wordt voorzien voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen
door te voeren.
Het UMCG heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen ingeval van een tekort bij het ABP, anders dan het
voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen
in die periode ten laste van het resultaat gebracht.
De grootste groepsmaatschappijen, Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V. en stichting RAV UMCG hebben de rechten van
haar personeel ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V. en
stichting RAV UMCG 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. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor
pensioenfondsen inzake de berekening van de dekkingsgraad. De "nieuwe" dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad, is het
gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Hierdoor zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december
2020 bedroeg de actuele dekkingsgraad 92,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. Het pensioenfonds verwacht
volgens het herstelplan binnen tien jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen
om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V.
en stichting RAV UMCG geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds,
anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
Voor de personeelsbeloningen en pensioenen is het uitgangspunt dat de in het boekjaar te verwerken pensioenlast gelijk is aan
de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum
nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling
door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden (te) ontvangen en aan derden betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder
opgenomen het aandeel van het UMCG in het resultaat van de op netto-vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen dan wel
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
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uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij
behoren, rekening houdend met de effectieve rente voet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten
worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Belastingen
Belastingen bevatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De over
het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over het belastbare resultaat
over het boekjaar, berekend aan de hand van de geldende belastingtarieven.

1.4.4. Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen
worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van
de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen niet begrepen in de mutatie liquide middelen.

1.4.5. Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving
inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

Kosten van goodwill die van derden is verkregen

100
31.091
31.191
65

159
31.860
32.019
0

Totaal immateriële vaste activa

31.255

32.019

2020

2019

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

* € 1.000

* € 1.000

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

32.019
3.260
0
4.024
0
0
0

33.199
2.466
0
3.645
0
0
0

Boekwaarde per 31 december

31.255

32.019

De specificatie is als volgt:
Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom:
- CO-2 emissierechten
- ERP en EPD

Toelichting:
De CO-2 emissierechten betreffen de in 2012 geactiveerde CO-2 emmissierechten voor de periode 2013 tot en met 2020 in
verband met de stroomopwekking van de eigen energiecentrale. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment dat gebruik wordt
gemaakt van de aangekochte emissierechten. De daling wordt veroorzaakt door de afschrijvingen 2020.
Het ERP (Enterprise Resource Planning) en EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) betreft investeringen tot en met 2020 met betrekking
tot de aanschaf en ontwikkeling van nieuwe ICT-systemen. Beide systemen zijn in 2017 in gebruik genomen en worden in tien jaar
lineair afgeschreven. Conform implementatieplan is in de daarop volgende jaren geinvesteerd in verbreding en verbetering van de
inrichting van de systemen. De investering tot en met 31 december 2020 bedraagt in het ERP € 6,2 miljoen, in het EPD € 36,1 miljoen.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het overzicht
"1.6 geconsolideerd mutatieoverzicht immateriële vaste activa over 2020."
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2. Materiële vaste activa

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

337.866
27.549
39.903
108.551
28.321

343.739
27.204
45.622
115.505
25.968

542.190

558.038

De specificatie is als volgt:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Vastgoedbeleggingen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa

2020

2019

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

* € 1.000

* € 1.000

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: gereedgekomen werk
Bij:herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen, per saldo

558.038
47.835
0
0
60.231
0
0
3.451

570.935
59.674
0
0
67.589
0
0
4.982

542.190

558.038

Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
De investeringen ad € 47,8 miljoen hebben betrekking op vastgoedbeleggingen bij stichting Triade € 1,9 miljoen, investeringen
in (medische) apparatuur en inventaris € 23,9 miljoen, bouw € 17,6 miljoen en mutatie onderhanden projecten € 4,4 miljoen.
Door stichting Triade is in 2020 voor € 1,9 miljoen geinvesteerd in vastgoedbeleggingen. Aan andere vaste bedrijfsmiddelen,
zoals (medische) apparatuur en inventaris is in 2020 € 26,7 miljoen geinvesteerd. Het aandeel van het UMCG is € 22,5 miljoen,
UMCG Ambulancezorg B.V. en O.Z.G B.V. elk voor € 2,1 miljoen. Het UMCG heeft In 2020 verder geïnvesteerd in de randvoorwaarden om de nieuwbouw van de Hotfloor in de komende jaren te realiseren. Hiertoe is, om de diverse bijbehorende verdringingsvraagstukken op te lossen, ondermeer geïnvesteerd in:
• de start van het geschikt maken van het medische voorzieningen gebouw voor kantoorfuncties (€ 2,4 mln)
• het afronden van de renovatie van het oude zusterhuis tot kantoorgebouw (€ 1,7 mln),
• het realiseren van een tijdelijke poliklinische apotheek (€ 1,8 mln),
• Het realiseren van tijdelijke huisvesting voor het centrum voor zwangeren (€ 1,4 mln)
Daarnaast is de Hotfloor verder uitgewerkt , hiertoe is geïnvesteerd in :
• het verder uitwerken van de realisatie van de OK’s en PACU (€ 1,7 mln),
• het verder voorbereiden van de realisatie van het centrum acute zorg (€ 1,5 mln),

·
·

Buiten de verdringingsvraagstukken en de Hotfloor is er geïnvesteerd in :
• de renovatie van de verpleeglaag op D1 en het Dagcentum (€ 1,4 mln),
• de renovatie van de radiologie (€ 1,4 mln),
• de start van de watermist installatie in de beddenhuizen voor het vergroten van de brandveiligheid (€ 1,1 mln).
De materiële vaste activa in uitvoering bestaat in het geheel uit investeringen door het UMCG.
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In de andere vaste bedrijfsmiddelen is een bedrag van € 20,3 miljoen begrepen voor medische apparatuur waar onder andere
een managed equipment services (MES) contract in begrepen is (financial lease). Dit betreft een contract voor beeldvormende
apparatuur waarbij door UMCG en O.Z.G. B.V. kan worden beschikt over de laatste stand van de techniek.
Investering in protonentherapie
Op 2 december 2013 ontving het UMCG van het ministerie van VWS de WBMV vergunning voor protonentherapie. Op
22 januari 2018 is de eerste patiënt in het UMCG behandeld met protonentherapie. Het UMCG heeft een overeenkomst met
PTCG afgesloten en is enig gebruiker van deze faciliteit. Vanwege de gemaakte afspraken is sprake van financial lease, waardoor
de activa van PTCG wordt opgenomen in de jaarrekening van het UMCG.
Vastgoedbeleggingen
Dit heeft betrekking op de vastgoedbeleggingen die door stichting Triade worden verhuurd aan derden.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het overzicht
"1.7 geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa over 2020".

3. Financiële vaste activa

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

Deelnemingen
Overige vorderingen

16.870
5.394

14.328
5.566

Totaal financiële vaste activa

22.265

19.894

2020

2019

Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

* € 1.000

* € 1.000

Boekwaarde per 1 januari
Bij: kapitaalstortingen
Bij: resultaat deelnemingen
Bij: ontvangen dividend
Bij: acquisities van deelnemingen
Bij: verstrekte leningen
Af: waardeverminderingen
Af: aflossing leningen u/g
Af: mutatie aflossingsverplichting leningen u/g
Af: verkoop van deelnemingen
Af: mutatie voorziening
Af: (terugname) waardeverminderingen

19.894
2.899
927
0
0
395
175
430
0
1.245
0
0

22.853
0
1.963
0
0
6.920
747
9.019
0
2.020
0
55

Boekwaarde per 31 december

22.265

19.894

De specificatie is als volgt:
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Naam en rechtsvorm rechtspersoon

kernactiviteit

verschaft
kapitaalkapitaal belang (in %)

eigen
vermogen

resultaat

* € 1.000

* € 1.000

12.003
3.536
9

700
148
0

15.548

849

1.302
20

0
0

1.322

1.322

0

4.514

16.870

849

* € 1.000

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%
Diverse deelnemingen van stichting Triade
Apotheek A15 Holding B.V.
Lifelines Databeheer B.V.

Divers
Apotheek
Projecten

3.183
9

3,0% - 50,0%
33 1/3 %
50,0%

3.192
Overige deelnemingen
Centramed, ledenkapitaal
Stichting administratiekantoor CNNN

totaal deelnemingen

Verzekeraar
Aandelenbeheer

1.302
20

n.v.t.
1,0%

Toelichting:
Onder de overige vorderingen zijn twee leningen u/g opgenomen. Een lening is verstrekt door Hanzepoort B.V., onderdeel van
stichting Triade, het saldo per 31 december bedraagt € 2,1 miljoen. Door UMCG Zorg B.V. is in 2019 een lening verstrekt aan
Apotheek A15 Holding B.V. met een hoofdsom van € 3,2 miljoen. De stand per 31 december is € 2,8 miljoen. Aflossing vindt
lineair plaats in 30 jaar, het rentepercentage bedraagt 3,50%. Verder is een vordering voor latente latente vennooischapsbelasting
opgenomen van € 0,4 miljoen, € 0,2 miljoen bj zowel Stichting Triade als Sterinoord B.V. Het saldo van de ledenrekening van
onderlinge waarborgmaatschappij Centramed U.A. bedraagt € 0,1 miljoen.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het overzicht
"1.8 geconsolideerd mutatieoverzicht financiële vaste activa over 2020".

4. Voorraden

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

Medische middelen
Voedingsmiddelen
Overige voorraden

17.015
146
3.816

13.952
91
2.269

Totaal voorraden

20.977

16.312

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Op de voorraden is geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht, omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.
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5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

Onderhanden werk DBC's en DBC-zorgproducten gereguleerd segment
Onderhanden werk DBC's en DBC-zorgproducten vrij segment

41.462
47.327

32.391
57.373

subtotaal
af: ontvangen voorschotten van zorgverzekeraars

88.789
60.338

89.764
59.778

Total onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten

28.451

29.986

af:
af:
verwerkte
ontvangen
verliezen voorschotten

stand per
31-dec-20

De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's en DBC-zorgproducten
per zorgverzekeraar

gerealiseerde kosten en
toegerekende winst
* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Menzis
Zilveren Kruis-Achmea
VGZ
CZ
Multizorg
DSW
ASR
Caresq
Asielzoekers
Passanten en overig

32.880
26.104
16.332
6.280
2.095
1.562
1.583
845
323
785

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26.269
22.807
10.652
611
0
0
0
0
0
0

6.612
3.297
5.680
5.669
2.095
1.562
1.583
845
323
785

Totaal onderhanden werk DBC's en DBC zorgproducten
per zorgverzekeraar

88.789

0

60.338

28.451

Toelichting:
Ten aanzien van de producten opgenomen in het onderhanden werk, waarvan de uiteindelijke zorgproducten ultimo 2020 nog
niet zeker zijn, heeft het management een inschatting gemaakt op basis van de OHW grouper. Het onderhanden werk betreft de
waarde van de openstaande DBC zorgproducten voor het gereguleerd en vrij segment. Dit betreft een waarde van € 88,8 miljoen.
Voor de berekening van het gereguleerde en het vrije segment is een gemiddelde verkoopprijs per DBC per zorgverzekeraar
gehanteerd.
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2017

2018

2019

2020

totaal

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Stand per 31 december 2019

0

140

454

0

595

mutaties boekjaar
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen en ontvangsten
Subtotaal mutaties boekjaar

0
0
0

3
-144
-140

284
-738
-454

5.091
0
-5.694
-602

5.091
288
-6.576
-1.197

Stand per 31 december 2020

0

0

0

-602

-602

Stadium van vaststelling (per erkenning):
stichting RAV UMCG

c

c

c

a

a = interne berekening
b = overeenstemming met zorgverzekeraars
c = definitieve vaststelling NZa
Alleen de stichting RAV UMCG kent een zogenaamd wettelijk budget. De overige groepsmaatschappijen worden op een andere
wijze gefinancierd.
waarvan gepresenteerd als:

vorderingen uit hoofde van financieringstekort
schulden uit hoofde van financieringsoverschot

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

0
602

595
0

602

595

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

Wettelijk budget aanvaardbare kosten
af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

26.345
21.253

23.810
20.816

Totaal financieringsverschil in het boekjaar

5.091

2.994

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
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7. Debiteuren en overige vorderingen

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

173.009
112
256.837
50.722
13.744
19.273
23.880

83.351
112
258.083
46.472
15.258
20.568
12.140

537.575

435.985

De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren
Aflossingsverplichting financiële vaste activa, leningen u/g
Nog te factureren zorgproducten
Vorderingen op zorgverzekeraars
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
In december 2020 is door het UMCG een inhaalslag gemaakt met de facturatie als gevolg van het gereed komen van de
prijslijsten 2020 van zorgverzekeraars, waardoor deze debiteuren positie ultimo 2020 eenmalig hoog is.
Op vorderingen op debiteuren is ultimo 2020 een voorziening voor oninbaarheid van € 6,1 miljoen (2019: € 5,8 miljoen) in
mindering gebracht. Deze voorziening is gebaseerd op een ouderdomsanalyse van de uitstaande vorderingen. De debiteuren van
O.Z.G. B.V. per 31 december 2020 bedragen € 11,0 miljoen (2019: € 10,0 miljoen).
De nog te factureren zorgproducten hebben betrekking op afgesloten zorgproducten die nog niet gefactureerd zijn.
De vorderingen op zorgverzekeraars hebben betrekking op te ontvangen afrekeningen over de jaren 2015 t/m 2019.
Onder de kortlopende schulden (zie punt 12) zijn de afrekeningen opgenomen indien het een schuld betreft.
De aflossingsverplichting betreft de aflossing van de lening u/g in het komend boekjaar door apotheek A15 Holding B.V. aan
UMCG Zorg B.V.
Onder de overige vorderingen zijn, tenzij hiervoor anders vermeld, geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan één
jaar.

8. Liquide middelen

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

Bankrekeningen
Deposito's
Kassen en kruisposten

61.715
15.799
55

119.913
11.752
81

Totaal liquide middelen

77.569

131.746

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In de liquide middelen per 31 december 2020 zijn deposito's voor een bedrag van € 15,8 miljoen begrepen. Deposito's staan uit
bij stichting Triade voor € 11,4 miljoen, stichting Duizendpoot € 0,8 miljoen stichting BEA € 1,3 miljoen, UMCG Ambulancezorg B.V.
€ 2,0 miljoen en G-Cure B.V. € 0,3 miljoen. Dit zijn zakelijke spaarrekeningen waarbij geen afspraken zijn gemaakt over de looptijd.
De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
Bij het UMCG is een krediet in rekening-courant beschikbaar van totaal € 50 miljoen, zowel de ING-bank als de BNG-bank elk voor
€ 25 miljoen.
O.Z.G. B.V. heeft beschikking over een rekening-courant faciliteit van € 5 miljoen bij de ABN-Amrobank N.V. ten behoeve van de
normale bedrijfsvoering. De rekening-courant faciliteit staat ter beschikking tot wederopzegging.
Stichting RAV UMCG en UMCG Ambulancezorg B.V. heeft beschikking over een rekening-courant faciliteit van € 3,6 miljoen.
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PASSIVA

9. Groepsvermogen

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

3.475
234.851
1.411
0
211.497
451.235
664

3.475
230.877
1.411
0
205.930
441.693
286

451.899

441.980

overige
mutaties

stand per
31-dec-20

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Wettelijke reserves
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen
Aandeel van derden in het groepsvermogen
Totaal groepsvermogen

Kapitaal

stand per
resultaat
31-dec-19 bestemming
* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Kapitaal

3.475

0

0

3.475

Totaal kapitaal

3.475

0

0

3.475

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
In 1980 is de stichting Beatrixoord ontstaan door de afsplitsing van de Vereniging Beatrixoord. Middels vermogensoverdracht bij
deze afsplitsing en enkele schenkingen is het stichtingskapitaal gevormd. In 1990 heeft een vermogensoverdracht aan stichting
BEA plaatsgevonden. Sindsdien is het stichtingskapitaal ongewijzigd. In 2001 is de stichting Beatrixoord gefuseerd met en
geïntegreerd in het AZG.

Bestemmingsreserves

stand per
resultaat
31-dec-19 bestemming

overige
mutaties

stand per
31-dec-20

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

20.977
36.700
10.200
31.500
21.340
1.713
59.915
21.149
27.383

-1.253
-7.042
-3.400
-6.300
-1.413
0
9.273
1.707
252

0
3.725
3.400
0
0
0
0
0
5.024

19.724
33.383
10.200
25.200
19.927
1.713
69.188
22.856
32.659

230.877

-8.176

12.149

234.851

Het verloop is als volgt weer te geven:
Afschrijvingen materiële vaste activa
Nieuwe zorgbehandelingen & innovaties
Sociaal beleid
Zorgtransities
Richtlijn afschrijving inventaris
Specifieke onderzoeksprojecten
Vooruitontvangen kapitaalslasten
Parkeergarages
Reserve groepsmaatschappijen
Totaal bestemmingsreserves
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Toelichting:
Afschrijvingen materiële vaste activa
In deze reserve is opgenomen de boekwaarde van het met eigen middelen gefinancierde deel van de nieuwbouw voorzieningengebouw en Parkeergarage Noord. Daarnaast is de reserve bestemd voor de egalisatie van de afschrijving van de kleine werken
inzake meldingsinvesteringen.
Nieuwe zorgbehandelingen & innovaties
De reserve komt voort uit het stimuleren van uitbreiding van nieuwe zorgbehandelingen of bestaande zorgbehandelingen op
een nieuwe wijze.
Sociaal beleid
De reserve dient ter dekking voor de aanwezige programma’s die lopen met betrekking tot sociaal beleid waaronder het
verlichten van de werkdruk en waarvoor geen of gedeeltelijke compensatie vanuit zorgverzekeraars wordt verstrekt.
Zorgtransitie
De reserve dient ter dekking voor de zorgtransitie waarbij de opbrengsten in een andere tempo wijzigen dan het tijdspad
waarin de kosten wijzigen.
Richtlijn afschrijving inventaris
Hieronder wordt het verschil tussen de beschikbare budgettaire middelen en de werkelijke lasten opgenomen.
Specifieke onderzoeksprojecten
Deze reserve komt voort uit het stimuleren van (interne) doelmatigheidsprojecten. Het onderwerp van deze projecten kan op
meerdere terreinen liggen zoals patiëntgebonden onderzoek, nieuwe onderzoekslijnen en bedrijfseconomisch en organisatorisch
onderzoek patiëntenzorg.
Vooruitontvangen kapitaalslasten
Dit betreft een egalisatiereserve waarbij ten behoeve van investeringen kapitaalslasten worden ontvangen in een ander tempo
en ritme dan het betreffende afschrijvingsregime. Ook komt het voor dat bedragen ten behoeve van het betreffende investeringskader op grond van planning vooruit worden ontvangen in relatie tot het moment van daadwerkelijk investeren en activeren
(bijvoorbeeld bouwmiddelen). De overige mutatie betreft een aanpassing van de langlopende lening a fonds perdu financiering,
zodat het saldo van de lening aansluit met de boekwaarde van de op deze wijze gefinancierde vaste activa.
Parkeergarages
De jaarlijkse mutatie betreft het saldo van de baten (parkeeropbrengsten) en lasten (beheerskosten) van de parkeergarages
Noord en Zuid.
Reserve groepsmaatschappijen
De reserve groepsmaatschappijen betreft de niet vrije reserves gevormd bij groepsmaatschappijen, met name
UMCG Research B.V., UMCG Zorg B.V. en O.Z.G. B.V.
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Bestemmingsfondsen

stand per
resultaat
31-dec-19 bestemming

overige
mutaties

stand per
31-dec-20

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Apparatuurfonds O&O

1.411

0

0

1.411

Totaal bestemmingsfondsen

1.411

0

0

1.411

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Dit bestemmingsfonds heeft betrekking op een reservering voor nog te investeren inventaris O&O. In het kader van de financiële
regeling die ten grondslag ligt aan de financiële integratie van de Faculteit der Medische Wetenschappen per 1 januari 2007 zijn
in 2008 gelden voor het apparatuurfonds ad € 1,4 miljoen ontvangen. Deze gelden zijn verantwoord als bestemmingsfonds
Apparatuurfonds O&O.

Algemene en overige reserves

stand per
resultaat
31-dec-19 bestemming

overige
mutaties

stand per
31-dec-20

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

179.012
26.917

15.329
2.403

-7.125
-5.040

187.216
24.281

205.930

17.732

-12.165

211.497

Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves UMCG
Algemene reserves groepsmaatschappijen
Totaal algemene en overige reserves

Toelichting:
De algemene reserves UMCG betreft het niet bestemde deel van het vermogen. De groepsmaatschappijen betreffen met name
stichting Triade en stichting RAV UMCG.
In de algemene reserves groepsmaatschappijen is per 31 december 2020 resp. 2019 geen beklemd vermogen opgenomen.
Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het groepsvermogen en de achterstelde lening(en) die onder de langlopende schulden
zijn verwerkt. Het aansprakelijk vermogen per 31 december 2020 bedraagt € 303,4 miljoen (2019: € 292,6 miljoen).

Aandeel van derden in het groepsvermogen

stand per
resultaat
31-dec-19 bestemming

overige
mutaties

stand per
31-dec-20

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Aandeel derden

286

352

26

664

Totaal aandeel derden

286

352

26

664

Het verloop is als volgt weer te geven:
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eigen
vermogen
per
31-dec-20

eigen
vermogen
per
31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

UMCG - geconsolideerd groepsvermogen
UMCG - enkelvoudig groepsvermogen

451.899
394.294

441.980
387.393

verschil

57.605

54.587

Specificatie aansluiting geconsolideerd en enkelvoudig eigen vermogen
per 31 december 2020 en het resultaat over 2020

Het verschil tussen het eigen vermogen en resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en het groepsvermogen en resultaat
volgens de geconsolideerde jaarekening wordt verklaard door de stichtingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn
opgenomen.
eigen
vermogen per
31-dec-20

resultaat
2020

* € 1.000

* € 1.000

394.294

6.901

0
2.468
1.031
10.078

-10
38
-17
367

43.365

2.278

56.941

2.656

In consolidatie, aandeel derden PTCG B.V.
In consolidatie, aandeel derden UMCG Services B.V.
In consolidatie, aandeel derden Sterinoord B.V.

970
72
-378

402
0
-50

subtotaal aandeel derden

664

352

451.899

9.908

UMCG, enkelvoudig eigen vermogen en resultaat

Biomarker Bay BV
stichting BEA (Bewegen en Ademhalen)
stichting Duizendpoot
stichting RAV UMCG
stichting Triade

Kernactiviteit:
Dienstverlening biomarkers
Exploitatie sportfaciliteiten
Uitlenen personeel
Ambulancediensten
Investeringen en dienstverlening in
vastgoed en startups

subtotaal stichtingen

UMCG, geconsolideerd eigen vermogen en resultaat
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stand per
31-dec-19

dotatie

onttrekking

vrijval

stand per
31-dec-20

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Claims, geschillen en rechtsgedingen
Sociaal beleid
Asbest / sanering
Overige voorzieningen

4.748
37.014
12.369
9.751

3.975
14.874
757
0

-571
-10.651
-3.726
-2.244

-317
-346
-854
0

7.835
40.890
8.546
7.507

Totaal voorzieningen

63.882

19.606

-17.192

-1.517

64.778

10. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-20
* € 1.000

Kortlopend deel van de voorzieningen ( < 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen ( > 1 jaar)
Hiervan langlopend ( > 5 jaar)

6.478
58.301
17.490

Toelichting:
De voorzieningen per 31december 2020 van het UMCG zijn € 51,3 miljoen. Het restant van de voorzieningen per 31 december
2020 betreft O.Z.G. B.V. € 10,5 miljoen, stichting Triade € 2,3 miljoen, UMCG Ambulancezorg B.V. € 0,7 miljoen.
Voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen
De voorziening per 31 december 2020 heeft betrekking op claims uit hoofde van de medische aansprakelijkheidsverzekering. De
voorziening heeft betrekking op verplichtingen van nog niet afgewikkelde schadezaken voorzover het UMCG voor € 5,0 miljoen
en O.Z.G. B.V. voor € 0,9 miljoen financieel risico lopen. Het UMCG heeft bovendien per 31 december 2020 verplichtingen van
niet afgewikkelde claims van € 1,9 miljoen.
Voorziening sociaal beleid
In de voorziening sociaal beleid zijn verplichtingen opgenomen in het kader van verplichtingen aan het personeel. Hieronder
vallen toekomstige jubileaverplichtingen, de WIA en wachtgeld. Evenzo valt de voorziening mobiliteit in het kader van personele
gevolgen van bezuinigingen hieronder.
Het UMCG en haar dochters kennen een toegezegde pensioenregeling, die wordt uitgevoerd conform de pensioenregeling ABP
respectievelijk PFZW. Het UMCG en haar dochters hebben geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het
geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds van het ABP respectievelijk PFZW, anders dan het voldoen van toekomstige
hogere premies. De toegezegde pensioenregeling is daarom in de jaarrekening (net als in voorgaande jaren) verwerkt als een
toegezegde bijdrageregeling.
Voorziening asbest / sanering
De voorziening asbest / sanering wordt gevormd voor toekomstige kosten van asbestverwijdering en sanering.
Overige voorzieningen
Het UMCG heeft een voorziening getroffen voor het project Lifelines voor de jaren 2020 tot en met 2023 ad € 7,5 miljoen,
waarvoor naar verwachting de toegekende subsidies niet geheel toereikend zijn voor de dekking van de totaal begrote kosten.
Het UMCG ondersteunt project Lifelines middels een bijdrage voor deze jaren. De voorziening is opgenomen voor een toegezegde
bijdrage 2020 tot en met 2023 waarvan de hoogte is ingeschat op € 9,5 miljoen. Onttrekking vindt plaats in de jaren 2020 tot
en met 2023. Het betreft hier een voorziening voor een verlieslatend project.
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11. Langlopende schulden

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

335.702
35.580

361.044
35.642

371.282

396.686

De specificatie is als volgt:
Schulden aan kredietinstellingen
Overige langlopende schulden
Totaal langlopende schulden (> 1 jaar)
Het verloop van de langlopende schulden is als volgt weer te geven:

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

Stand per 1 januari
Bij: aangetrokken leningen

427.457
3.845

313.196
143.052

Af: aflossingen lopend boekjaar

431.302
32.073

456.248
28.791

Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

399.229
27.947

427.457
30.772

371.282

396.686

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

27.947
371.282
271.956

30.772
396.686
285.245

Stand per 31 december (langlopend deel)
Voor de correctie op de beginbalans wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen.
Toelichting in welke mate de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar), balanspost
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Toelichting:
De schulden aan kredietinstellingen per 31 december 2020 van het UMCG bedragen € 223,7 miljoen. De overige schulden aan
kredietinstellingen per 31 december 2020 is als volgt opgebouwd: O.Z.G. B.V. € 64,6 miljoen, UMCG Ambulancezorg B.V.
€ 4,1 miljoen en stichting Triade € 43,3 miljoen.
Overige langlopende schulden
Het UMCG heeft een financial leaseverplichting aan stichting Triade in verband met het protonentherapiecentrum. Per 31 december
2020 bedraagt het saldo € 10,7 miljoen. De overige langlopende schulden betreft onder andere de egalisatierekeningen à fonds
perdu financiering en kapitaallasten in verband met rentenormering OCW die in 2008 op grond van RJ 655 als stelselwijziging zijn
overgebracht naar de overige langlopende schulden.
O.Z.G. B.V. heeft in mei 2016 een achtergestelde lening van € 10,0 miljoen van de provincie Groningen aangetrokken, waarvan
€ 6,2 miljoen is geborgd door het UMCG tegen een rentepercentage van 2,6%. Het rentepercentage van het resterende deel van
€ 3,8 miljoen bedraagt 7,0%. Het saldo per 31 december 2020 bedraagt € 8,3 miljoen en de looptijd bedraagt 10 jaar. Stichting
Triade heeft leningen uitstaan waarvan het saldo per 31 december 2020 € 7,3 miljoen bedraagt. Sterinoord B.V. heeft een
achtergestelde lening ontvangen van B.Braun Medical B.V. van € 0,2 miljoen.
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De aflossingsverplichting komend boekjaar is verantwoord onder de overige kortlopende schulden.
Gezien de diverse samenstelling, de verschillende ingangsdata van de langlopende leningen en de huidige lage rentestand wijkt de
reële waarde duidelijk af van de in de balans verantwoorde waarde. De reële waarde is lager.
Voor een nadere toelichting van de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht "1.9 geconsolideerd overzicht
langlopende schulden per 31 december 2020".

12. Overige kortlopende schulden

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

40.757
1.709
27.947
0
4.636
29.115
11.033
6.770
67.232
45.202
49.076
0
88.243

37.980
1.673
30.772
238
7.077
22.317
627
6.959
59.083
41.455
48.085
1.924
63.838

371.721

322.027

De specificatie is als volgt:
Crediteuren
Te betalen rente
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Rekening courant groepsmaatschappijen
Reservering (extra) persoonlijk budget
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld en -dagen
Schulden aan zorgverzekeraars
Vooruitontvangen subsidies 3e geldstroom
Badwill overname O.Z.G. B.V.
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting:
De overige kortlopende schulden per 31 december 2020 van het UMCG bedragen € 324,6 miljoen. Het restant van de overige
kortlopende schulden per 31 december 2020 betreft voornamelijk O.Z.G. B.V. € 31,8 miljoen, stichting Triade € 11,7 miljoen en
UMCG Ambulancezorg B.V. € 8,3 miljoen en Sterinoord B.V. € 2,6 miljoen.
De schulden aan zorgverzekeraars hebben betrekking op te ontvangen afrekeningen over de jaren 2015 t/m 2019.
Onder de vorderingen (zie punt 7) zijn de afrekeningen opgenomen indien het een vordering betreft.
De vooruitontvangen subsidies 3e geldstroom betreft nog te besteden projectgelden O&O.
Onder de overige schulden en overlopende passiva zijn enkele schulden opgenomen welke een looptijd hebben langer dan één
jaar. In de overige schulden is een onderhanden projecten stand opgenomen voor O&O ad € 49,07 miljoen (2019: € 40,9 miljoen).
De onderhanden projecten bestaan uit vooruitontvangen bedragen van subsidieverstrekkers, uitgaven gedaan in het kader van
projecten en vorderingen op subsidieverstrekkers e.d. Het UMCG heeft conform de afgelopen jaren gekozen om deze bedragen
gesaldeerd op te nemen in de jaarrekening. De omvang van de vorderingen in de onderhanden projecten bedraagt € 14,36 miljoen
(2019: € 16,7 miljoen), waarmee de schuldpositie maximaal € 63,43 miljoen (2019: € 57,6 miljoen) bedraagt.
Daarnaast is een bedrag verantwoord in de overige schulden van - € 6,0 miljoen (2019: € 0,9 miljoen) aan de RUG met betrekking
tot het positieve saldo uit de exploitatie van UMCG O&O. Afgesproken is dat dit bedrag verrekend wordt met de bestemmingsreserve bij de RUG.
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13. Financiële instrumenten

Algemeen
Het UMCG heeft een treasurystatuut waarin de procedures en gedragslijnen zijn vastgesteld ten aanzien van het handelen in
financiële instrumenten. Dit statuut heeft ten doel het kredietrisico, rente- en kasstroomrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico te
beperken.
Kredietrisco
Het UMCG heeft een treasurystatuut waarin de procedures en gedragslijnen zijn vastgelegd om de omvang van het kredietrisico
te beperken. Het UMCG loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder de financiële vaste activa, debiteuren
en overige vorderingen. Het maximale kredietrisico bedraagt € 402 miljoen. Dit betreft hoofdzakelijk vorderingen op debiteuren
en zorgverzekeraars ad € 334 miljoen. Deze vorderingen zijn verspreid over diverse zorgverzekeraars. Op basis van betalingsgedrag
uit het verleden blijken hier geen grote risico's uit. Verder is er sprake van een bedrag van € 12 miljoen aan leningen en vorderingen
op verbonden partijen (opgenomen onder de financiële vaste activa)
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij de meeste
leningen is sprake van een vast rentepercentage gedurende minimaal tien jaar (met renteherziening). De leningen worden
aangehouden tot het einde van de looptijd. Renterisico's worden beoordeeld in relatie tot de geldende spreidingsnormen, de
actuele rentestructuur en de verwachte renteontwikkelingen. Op basis hiervan wordt besloten welke acties worden ondernomen
om renterisico's in te dekken of het renteresultaat verder te optimaliseren. Voor het indekken van renterisico's gelden interne
richtlijnen, waarbij meestal conventionele instrumenten worden ingezet, maar waarbij ook het indekken met behulp van derivaten
tot de mogelijkheden behoort.
Liquiditeitsrisico
Het UMCG bewaakt de liquiditeitspositie door middel van liquiditeitsprognoses. Het management ziet erop toe dat voor de
instelling steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende
financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningconvenanten te blijven.
Valutarisico
Transacties in vreemde valuta worden meteen geboekt tegen de wisselkoers op datum van de transacties. Monetaire activa en
passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per jaareinde. In het treasurystatuut is beleid afgesproken om het
valutarisico af te dekken.
Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen
en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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14. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Fiscale eenheid
UMCG maakt deel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met per 31 december 2020 de volgende instellingen: Regionale
Ambulancevoorziening UMCG B.V., Stichting Duizendpoot, RAV AZG Medische Assistentie Internationaal B.V., Verloskundige
Stadspraktijk B.V., UMCG Services B.V., Universitair Centrum Esthetische Chirurgie B.V., UMCG Research B.V., G-Cure B.V.,
Sterinoord B.V., Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V., Stichting Bewegen en Ademhalen (B.E.A.) en BiomarkerBay B.V. en is
uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid.
BiomarkerBay B.V. is per 1 januari 2020 toegetreden tot de fiscale eenheid.
Continuiteitsbijdrage
Onderdeel van de continuiteitsbijdrage-regeling is een hardheidsclausule. Hierin is het volgende opgenomen:
Zorgverzekeraars hebben een hardheidsclausule getroffen voor het geval de praktijk afwijkt. Partijen gaan, in representatie, in
geprek wanneer een instelling van mening is dat een negatief resultaat een direct gevolg is van significant achterblijvende
compensatie van Covid-effecten op de opbrengsten uit de basisverzekering (zorgverzekeringswet) en de aanvullende verzekering.
UMCG maakt geen gebruik van deze hardheidsclausule.
Wanneer zorgverzekeraars van mening zijn dat een bovenmatig positief resultaat het directe gevolg is van een sterke overcompensatie van Covid-effecte op de opbrengsten uit de basisverzekering (zorgverzekeringswet) en de aanvullende verzekering, gaan
partijen ook in representatie in gesprek.
Een landelijk team (met vertegenwoordigers ZN, NFU en NVZ) toetst, in het geval partijen in representatie niet tot een vergelijk
komen, aan redelijkheid, mede door de beoordeling van de specifieke omstandigheden die kunnen maken dat Covid-effecten
hoger uitvallen dan verwacht op basis van de hierboven beschreven regeling. Noch landelijk, noch voor het UMCG specifiek
bestaat bij het opmaken van de jaarrekening duidelijkheid over de vraag of en zo ja in welke mate dit leidt tot terugbetalingsverplichtingen. Daarom is in dit kader geen verplichting opgenomen in deze jaarrekening.
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug
te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere
sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling
vastgesteld, welke 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 2020 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 24.278,2 miljoen (prijsniveau 2019).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2020. Het UMCG
is niet in staat een betrouwbare schatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting deze te
kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2020.
Protonencentrum
De ING heeft een lening verstrekt aan PTCG B.V. voor een bedrag van ten hoogste € 47 miljoen en een looptijd van 10 jaar vanaf
30 juli 2015. Het UMCG heeft een garantstelling afgegeven voor deze lening aan ING inhoudende dat UMCG voor 100% garant
staat voor de uitstaande lening en gecumuleerde interest tijdens de bouwfase en 90% garant staat voor de uitstaande lening en
gecumuleerde interest tijdens de exploitatiefase. Ultimo 2020 bedraagt de hoogte van deze garantstelling € 34,1 miljoen.
Dit is 90% van de uitstaande lening.
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Tevens staat het UMCG garant voor de resterende aflossingstermijn van € 14,3 miljoen op de einddatum in 2025 van de lening
in het geval PTCG B.V. niet in staat is om herfinanciering te realiseren.
Resultaat O&O
Het resultaat van UMCG O&O wordt op basis van de zogenoemde Financiële Regeling met de RUG ieder jaar verrekend.
Afgesproken is dat positieve en negatieve saldi uit de exploitatie van UMCG O&O worden verrekend met de bestemmingsreserve
O&O bij de RUG. In 2020 is sprake van een verrekening van - € 6,0 miljoen aan de RUG (2019: € 0,9 miljoen verrekening aan de
RUG). Hierdoor komt de bestemmingsreserve O&O bij de RUG ultimo 2020 uit op € 79,0 miljoen (2019: € 85,0 miljoen).
Garantstelling ten behoeve van Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.
Op 1 januari 2016 is Solvency II in werking getreden. Deze wetswijziging brengt met zich mee dat de solvabiliteitsratio van
Centramed B.A. lager uitkomt dan de huidige regelgeving. Hiertoe neemt Centramed B.A. een aantal maatregelen. Een daarvan
is het indienen van een verzoek bij De Nederlandsche Bank (DNB) om een deel van de ledengaranties als aanvullend eigen
vermogen in aanmerking te nemen. Het UMCG heeft hiervoor een openstaand garantiebedrag afgegeven van € 724.592.
Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V. heeft een garantstelling afgegeven van € 142.260. Beide instellingen hebben verklaard
dit bedrag direct te storten indien Centramed B.A. hiertoe verzoekt conform haar statuten op grond van artikel 4a.5.
Stichting RAV UMCG en UMCG Ambulancezorg B.V., kredietfaciliteit en borgstelling door UMCG
De kredietfaciliteit bij de BNG bedraagt € 3.600.000 in rekening-courant en € 2.403.750 in de vorm van langlopende leningen.
Voor de langlopende leningen geldt een rente tussen 2,75% en 3,30% per jaar. Tot zekerheid voor de kredietfaciliteit heeft het
Universitair Medisch Centrum Groningen zich jegens BNG onvoorwaardelijk borg gesteld voor de nakoming van alle huidige en
toekomstige verplichtingen van stichting RAV UMCG, UMCG Ambulancezorg B.V. en MAI Medische diensten B.V. uit hoofde van
de kredietfaciliteit als ook de langlopende leningen bij de BNG bank.
De kredietfaciliteit bij de Rabobank bedraagt € 1.000.000 in rekening courant en € 1.963.500 in de vorm van langlopende leningen.
Voor de langlopende leningen geldt een rente van 1,75% - 2,45% per jaar. Tot zekerheid voor de kredietfaciliteit van de Rabobank
zijn er hypotheken gevestigd op de panden te Leeuwarden, Tynaarlo en Terschelling met een totale hypothecaire zekerheid van
€ 2.500.000.
Daarnaast is in de financieringsovereenkomst met de Rabobank overeengekomen dat een debt-service-ratio overeengekomen van
minimaal 3,5 dient te worden gerealiseerd. Onder de debt-service-ratio wordt berekend als het netto resultaat plus afschrijvingen
plus betaalde rente minus ontvangen rente plus betalingen uit operational leasetermijnen van UMCG Ambulancezorg B.V. in
verhouding tot de betaalde rente minus de ontvangen rente plus de betaalde aflossingen plus het betaalde dividend plus betalingen
uit hoofde van operationele leasetermijnen. Indien niet aan deze norm wordt voldaan worden lopende kredieten en leningen direct
opeisbaar. Aan deze ratio wordt ruim voldaan. De ratio bedraagt per 31 december 2020: 8,4 (31 december 2019: 8,6).
MES-contract met Siemens Nederland B.V. en MES-contract met Drager Nederland B.V.
In 2014 heeft het UMCG een managed equipment services (MES) contract afgesloten met een looptijd van 15 jaar met Siemens
Nederland B.V. Door O.Z.G. B.V. is eenzelfde contract afgesloten per 1 juli 2015 voor eveneens 15 jaar. Het betreffen contracten
voor beeldvormende apparatuur waarbij door zowel het UMCG als O.Z.G. B.V. kan worden beschikt over de laatste stand van de
techniek. Daarnaast is door O.Z.G. B.V. een MES contract afgesloten met Drager Nederland B.V. voor onderhoud van software.
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 9,9 miljoen inclusief BTW voor het UMCG en voor O.Z.G. B.V. € 3,0 miljoen
inclusief BTW.
Huurovereenkomsten
UMCG
Voor de locatie UMCG Radiotherapie Emmen is in 2012 een langdurig huurcontract van 40 jaar afgesloten voor een totale waarde
van € 18,2 miljoen (gebaseerd op huidige jaarhuurprijs van € 0,5 miljoen, zonder indexatie). De resterende huurverplichting per
31 december 2020 bedraagt circa € 14,2 miljoen (31 december 2019: € 14,8 miljoen).
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Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V..
Betreft een huurovereenkomst voor de servicepunten in Veendam en Delfzijl. De overeenkomst is in 2018 aangegaan voor de
duur van vijf respectievelijk zeven jaar. De jaarlijkse huur is verwerkt in de winst- en verliesrekening. De verplichtingen over de
jaren is in onderstaande tabel weergegeven.
Verloskundige Stadspraktijk B.V.
Voor de huur van de locaties Reitdiep en Groningen Zuid zijn huurovereenkomsten aangegaan voor een periode van respectievelijk
één jaar en voor onbepaalde tijd. Voor beide huurovereenkomsten geldt een opzegtermijn van 2 maanden. De huur op jaarbasis
van de locaties Reitdiep en Groningen Zuid bedragen respectievelijk € 5.700 en € 6.600.
Voor de huur van de nieuwe locatie in het UMCG bij het Centrum voor Zwangeren is een huurovereenkomst aangegaan met het
UMCG voor de duur van vijf jaar. De huur bedraagt € 20.568 per jaar en er geldt een opzegtermijn van 12 maanden.
UMCG Ambulancezorg B.V.
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huurovereenkomsten. De huurkosten worden
lineair over de looptijd van de overeenkomst in de winst- en verliesrekening verwerkt.
De verplichtingen over de jaren per rechtspersoon, is in onderstaande tabel weergegeven .

UMCG
Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V..
Verloskundige Stadspraktijk B.V.
UMCG Ambulancezorg B.V.
totaal

niet langer
dan 1 jaar
in €

tussen
1 en 5 jaar
in €

langer dan
5 jaar
in €

600.000
30.663
32.868
315.297

2.400.000
72.778
108.672
703.156

11.200.000
0
6.600
342.836

978.828

3.284.606

11.549.436

Financiering nieuwbouw ziekenhuis Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V. te Scheemda
Op 18 december 2015 is tussen de Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V. enerzijds en ABN-Amrobank N.V. en Siemens Bank
GmbH anderzijds een facilities agreement afgesloten voor een bedrag van € 66 miljoen. Per 31 december 2020 is hiervan
volledig gebruik gemaakt. Aan de bovengenoemde faciliteit zijn de volgende convenanten verbonden:
1. Solvabiliteitsratio
2. DSCR
Er geldt een minimale solvabiliteit van 25,0% en DSCR van 1,1 in 2020. Deze worden contractueel berekend op basis van de
afgelopen 12 maanden en de komende 12 maanden. Ultimo 2020 zijn de middelen van bovengenoemde faciliteit opgenomen.
De overeengekomen convenanten na trekking van faciliteit zijn als volgt:
1. Solvabiliteitsratio
2. DSCR

31-dec-20

31-dec-19

26,70%
2,08

25,20%
0,60

Naast bovengenoemde kredietfaciliteit heeft de provincie Groningen in mei 2016 een achtergestelde lening verstrekt van totaal
€ 10 miljoen voor de nieuwbouw van Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V. De totale lening is verdeeld in € 6,2 miljoen tegen
een rentepercentage van 2,60% en een lening van € 3,8 miljoen tegen een rentepercentage van 7,00%. De looptijd van beide
leningen bedraagt tien jaar. Het UMCG staat garant voor de lening van € 6,2 miljoen richting de provincie Groningen.
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Onderhoudscontracten Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V.
O.Z.G. B.V. heeft langlopende onderhoudscontracten afgesloten voor onderhoud van software en medische apparatuur. De
jaarlijkse kosten van circa € 3 miljoen worden ten laste van de exploitatie over het boekjaar gebracht. De onderhoudscontracten
zijn jaarlijks opzegbaar.
Lease- en investeringsverplichtingen
Bij de Versloskundige Stadspraktijk B.V. zijn leasecontracten afgesloten ten behoeve van twee personenauto’s. De contracten
hebben per 31 december 2020 nog een looptijd van respectievelijk 33 maanden en 48 maanden. De aangegane verplichting voor
de resterende periode bedraagt totaal € 28.980.
Stichting Triade (via Hanzepoort B.V.) is diverse (vervolg)investeringsverplichtingen aangegaan die gekoppeld zijn aan behaalde
doelstellingen van de onderliggende vennootschappen. De bijbehorende totale verplichting na 2017 bedraagt ca. € 1,8 miljoen.
Project Lifelines
Het UMCG heeft een voorziening getroffen voor het project Lifelines voor de jaren 2019 tot en met 2023. Ook daarna wordt er
mogelijk een beroep worden gedaan op bijdragen van het UMCG. In 2020 is nog niet te kwantificeren wat de omvang van deze
bijdrage zal zijn. Om die reden is geen voorziening getroffen voor de jaren 2024 en verder.

15. Financiële kengetallen

2020

2019

Solvabiliteitsratio 1 = gecorrigeerd eigen vermogen / gecorrigeerd totaal vermogen
(vermogen wordt gecorrigeerd voor immateriële vaste activa, deelnemingen en
vorderingen op groepsmaatschappijen)

33,0%

33,3%

Solvabiliteitsratio 2 = eigen vermogen / totaal vermogen

35,9%

36,1%

2,2

2,2

Debt Service Coverage Ratio =
EBITDA van het boekjaar / (jaarlijks bruto rentelasten plus aflossing langlopende schulden in
het boekjaar)
De EBITDA is de som van het bedrijfsresultaat en de afschrijvingen op (im)materiële vaste activa.

Geconsolideerd zijn geen normen met banken afgesproken, zie de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening voor de normen
enkelvoudig. Voor de convenanten die met O.Z.G. B.V. zijn afgesproken wordt verwezen naar punt 14.
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Kosten van
oprichting en
uitgifte van
aandelen

Kosten van
ontwikkeling

Kosten van
concessies,
vergunningen
en rechten van
intellectuele
eigendom

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

cumulatieve aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

0
0

0
0

39.430
7.411

662
662

0
0

40.092
8.073

Boekwaarde per 31 december 2019

0

0

32.019

0

0

32.019

Mutaties in het boekjaar
investeringen
herwaarderingen
afschrijvingen
bijzondere waardeverminderingen

0
0
0
0

0
0
0
0

3.163
0
3.991
0

97
0
32
0

0
0
0
0

3.260
0
4.024
0

terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

0
0

0
0

0
0

662
662

0
0

662
662

desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mutaties in de boekwaarde, per saldo

0

0

-829

65

0

-764

Stand per 31 december 2020
cumulatieve aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

0
0

0
0

42.593
11.402

97
32

0
0

42.690
11.435

Boekwaarde per 31 december 2020

0

0

31.191

65

0

31.255

n.v.t.

n.v.t.

10% - 33 1/3%

33 1/3%

n.v.t.

de afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Kosten van
goodwill die
van derden is
verkregen

Vooruitbetalingen op
immateriële
vaste activa

Totaal
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Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in
middelen,
uitvoering en
technische en vooruitbetaling
Machines en administratieve
op materiële
installaties
uitrusting
vaste activa

Bedrijfsgebouwen en
--terreinen

Vastgoedbeleggingen

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

819.107
475.368

38.661
11.457

178.655
133.033

416.807
301.303

27.750
1.782

1.480.980
922.942

343.739

27.204

45.622

115.505

25.968

558.038

Mutaties in het boekjaar
investeringen
gereedgekomen werk
herwaarderingen
afschrijvingen
bijzondere waardeverminderingen

425
17.230
0
25.023
0

1.872
0
0
1.863
0

191
1.007
0
4.663
0

22.171
539
0
28.682
0

23.176
-18.775
0
0
0

47.835
0
0
60.231
0

terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

28.928
28.928

2.950
2.950

0
0

569
569

0
0

32.447
32.447

desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

322
0
1.817
-1.496

-4.123
0
-3.786
-336

2.604
0
350
2.254

13.516
0
12.535
981

3.830
0
1.782
2.048

16.150
0
12.698
3.451

Mutaties in de boekwaarde, per saldo

-5.873

345

-5.719

-6.954

2.353

-15.848

807.512
469.646

41.705
14.156

177.249
137.346

425.431
316.881

28.321
0

1.480.218
938.028

Boekwaarde per 31 december 2020

337.866

27.549

39.903

108.551

28.321

542.190

de afschrijvingspercentages zijn als volgt:

0% - 20%

2,50% - 15%

5% - 20%

5,3% - 33 1/3%

0%

cumulatieve aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2019

Stand per 31 december 2020
cumulatieve aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

Totaal
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deelnemingen

Deel- Deelnemingen
nemingen
in overige
in groepsverbonden
maatschappijen maatschappijen

Boekwaarde per 31 december 2019
Bij:
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Acquisities van deelnemingen
Verstrekte leningen

Af:
Waardeverminderingen
Aflossing leningen u/g
Mutatie aflossingsverplichting leningen u/g
Verkoop van deelnemingen
Dividenduitkering
(Terugname) waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december 2020

overige vorderingen
Vorderingen op
participanten
Vorderingen
en op
Vorderingen
op overige maatschappijen
subtotaal
op groepsverbonden
waarin wordt
deelnemingen maatschappijen maatschappijen
deelgenomen

Overige
effecten en
vorderingen

subtotaal
overige
vorderingen

Totaal

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

13.006

1.322

14.328

0

5.566

0

0

5.566

19.894

2.899
889
0
0
0

0
0
0
0
0

2.899
889
0
0
0

0
0
0
0
0

0
38
0
0
395

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
38
0
0
395

2.899
927
0
0
395

3.788

0

3.788

0

434

0

0

434

4.221

0
0
0
1.245
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1.245
0
0

0
0
0
0
0
0

175
430
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

175
430
0
0
0
0

175
430
0
1.245
0
0

1.245

0

1.245

0

605

0

0

605

1.850

15.548

1.322

16.870

0

5.394

0

0

5.394

22.265
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leninggever

datum
van
afsluiting

hoofdsom

totale
looptijd
in jaren

soort lening

* € 1.000

stand per
31-dec-19

aangetrokken
leningen
in 2020

aflossing
lopend
boekjaar

stand per
31-dec-20

restschuld
over
vijf jaar

in %

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

werkelijke
rente

resterende
looptijd
aflossingsin jaren
aflossings- verplichting gestelde
ultimo 2020 wijze
2021 zekerheden
* € 1.000

Schulden aan kredetinstellingen
UMCG
ASN Bank
NWB Bank
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
ING Bank

30-nov-01
01-okt-01
29-nov-01
28-jun-04
01-okt-09
01-dec-09
01-dec-09
01-dec-11
01-nov-13
01-nov-13
01-apr-19
01-jul-19
30-okt-14

20.420
20.420
25.000
10.000
40.000
25.000
25.000
15.000
10.000
15.000
70.000
70.000
13.300

30
30
30
30
30
20
30
20
20
7
30
20
10

Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands

3,560%
3,215%
3,390%
3,050%
5,420%
0,000%
5,470%
0,980%
2,860%
1,920%
1,395%
1,195%
2,040%

8.168
8.168
10.000
5.000
26.667
12.500
16.667
9.000
7.000
2.143
68.833
69.125
9.975

681
681
833
333
1.333
1.250
833
750
500
2.143
2.333
3.500
665

7.487
7.487
9.167
4.667
25.333
11.250
15.833
8.250
6.500
0
66.500
65.625
9.310

4.084
4.084
5.000
3.000
18.667
5.000
11.667
4.500
4.000
0
54.833
48.125
5.985

11
11
11
14
19
9
19
11
13
0
28
18
4

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

681
681
833
333
1.333
1.250
833
750
500
0
2.333
3.500
665

Rijk
Rijk
Geen
Geen
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
Geen

O.Z.G. B.V.
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
ABN-Amrobank N.V.
ABN-Amrobank N.V.
ABN-Amrobank N.V.
ABN-Amrobank N.V.
ABN-Amrobank N.V.
ABN-Amrobank N.V.
ABN-Amrobank N.V.
ABN-Amrobank N.V.
ABN-Amrobank N.V.
ABN-Amrobank N.V.

07-aug-13
17-feb-17
30-nov-17
30-nov-17
01-jul-07
30-dec-16
30-dec-16
29-sep-17
29-sep-17
29-sep-17
29-jun-18
29-jun-18
29-jun-18
18-dec-15

8.600
8.000
14.000
-567
10.100
8.000
12.000
14.000
4.000
6.000
4.000
10.000
8.000
-380

10
20
20
20
15
10
10
10
10
10
10
10
5
20

Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Verg. disagio
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Finance fee

0,235%
0,885%
1,155%
n.v.t.
4,520%
3,250%
2,900%
3,360%
3,000%
2,640%
2,650%
3,140%
2,530%
n.v.t.

3.225
6.900
12.600
-491
1.852
6.800
8.400
12.425
3.100
6.000
4.000
9.250
5.600
-313

860
400
700
-28
673
400
1.200
700
400
0
0
500
1.600
-28

2.365
6.500
11.900
-463
1.178
6.400
7.200
11.725
2.700
6.000
4.000
8.750
4.000
-285

0
4.900
9.100
-352
0
4.800
2.400
8.925
1.100
6.000
4.000
4.668
0
-136

3
17
17
17
3
6
6
17
7
7
8
8
3
17

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

860
400
700
-28
673
400
1.200
700
400
0
0
500
1.600
-28

Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Geen
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Geen
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leninggever

datum
van
afsluiting

hoofdsom

totale
looptijd
in jaren

soort lening

* € 1.000

werkelijke
rente
in %

stand per
31-dec-19

aangetrokken
leningen
in 2020

aflossing
lopend
boekjaar

stand per
31-dec-20

restschuld
over
vijf jaar

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

500
500

34
16
15
18
20
35
35
21
0

756
358
353
438
500
492
492
479
500

619
293
293
368
420
351
351
227
500

22
22
23
25
25
15
15
10
10

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
ineens

425
101
3.500

7.508
1.248
39.520

5.808
845
25.520

6
7
10

variabel
variabel
variabel

27.434

362.023

249.943

UMCG Ambulancezorg B.V.
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
BNG Bank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank

02-dec-02
02-dec-02
15-apr-04
18-jul-05
01-nov-05
14-apr-10
14-apr-10
02-jul-20
02-jul-20

1.375
650
600
700
800
1.000
1.000
500
500

40
40
40
40
40
25
25
10
10

Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair

3,300%
3,300%
3,170%
2,750%
3,020%
1,750%
1,850%
1,600%
1,700%

791
374
368
455
520
527
527

stichting Triade
Coöperatieve Rabobank
Coöperatieve Rabobank
ING Lease

27-jun-17
01-jul-18
30-jul-15

8.500
1.500
45.420

10
10
15

Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair

3,550%
3,000%
3,653%

7.933
1.349
43.020

subtotaal

527.438

388.457

1.000

resterende
looptijd
aflossingsin jaren
aflossings- verplichting gestelde
ultimo 2020 wijze
2021 zekerheden
* € 1.000

34
16
15
18
20
35
35
50
0

Borg AZG
Borg AZG
Borg AZG
Borg AZG
Borg AZG
Pand
Pand
Pand
Pand

425 Hypotheek
101 Hyp. en garantie
4.500 Hyp. en garantie
26.321
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leninggever

datum
van
afsluiting

hoofdsom

totale
looptijd
in jaren

stand per
31-dec-19

aangetrokken
leningen
in 2020

aflossing
lopend
boekjaar

stand per
31-dec-20

restschuld
over
vijf jaar

in %

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Lease
Lease

n.v.t
n.v.t.
n.v.t.
6,000%
6,000%

11.478
3.593
1.793
15.618
-15.618

11.154
3.110
2.664
9.537
-9.537

9.129

871

323
482
0
6.081
-6.081

27
n.v.t.
n.v.t.
9
9

2,600%
7,000%
4,510%
6,000%

6.200
2.132
182
4.689
1.416

6.200
2.132
144
5.060
-1.735
1.298
-351

1.860
1.140
0
1.776

2,790%

0
0
38
654
2.451
166
524

0
0
0
0
0

soort lening

* € 1.000

Overige langlopende schulden
UMCG
BTW huurverplichting PTCG B.V.
Kapitaallasten OCW
Kapitaallasten Academische comp.
Siemens, MES-overeenkomst
Af: vooruitbetaald inzake MES

01-okt-14
01-okt-14

O.Z.G. B.V.
Provincie Groningen
Provincie Groningen
ABN-Amrobank N.V.
Siemens, MES-overeenkomst
Af: vooruitbetaald inzake MES
Drager, MES-overeenkomst
Af: vooruitbetaald inzake lease

12.139
16.769
1.450

30
n.v.t.
n.v.t.
15
15

17-mei-16
17-mei-16
08-jan-14
01-jul-15
01-jul-15
01-jan-18
01-jan-18

6.200
3.800
446
6.733

10
10
10
15

1.708

15

Achtergesteld
Achtergesteld
Lease
Lease
Lease
Lease

stichting Triade
Gemeente Groningen
HABC
PTCG, IFG shareholdersloan
PTCG, RUG Mezzanineloan
PTCG, Reggeborgh loan

23-apr-17
8-jul-19
26-aug-15
26-aug-15
26-aug-15

820
82
4.000
500
1.000

20
5
15
15
15

Overige
Overige
Achtergesteld
Achtergesteld
Achtergesteld

2,300%
2,000%
7,000%
6,000%
6,000%

820
82
4.674
584
1.167

Sterinoord B.V.
Lening B. Braun Medical BV

1-jan-16

190

Achtergesteld

2,200%

190

subtotaal

totaal

01-feb-18

werkelijke
rente

1.024
716
48
173

12

resterende
looptijd
aflossingsin jaren
aflossings- verplichting gestelde
ultimo 2020 wijze
2021 zekerheden
* € 1.000

lineair
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

405
308
0
0
0

6
6
3
10

lineair
annuiteit

0 Borg AZG
0
38 Inventaris
707

591

12

annuiteit

169

820
94
4.674
584
1.167

820
82
4.674
584
1.167

17
4
10
10
10

ineens
variabel
ineens
ineens
ineens

0

190

190

onbepaald

0
0
0
0
0

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Borg AZG
Borg AZG
Geen
Geen
Geen

0

55.838

39.000

2.845

4.639

37.207

22.013

1.627

583.276

427.457

3.845

32.073

399.229

271.956

27.947

174

Universitair Medisch Centrum Groningen

1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

UMCG Zorg
2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

1.030.639
289.059
46.406

958.746
270.876
37.835

1.366.104

1.267.457

836.219
63.739
0
445.086

797.753
64.796
0
392.348

Som der bedrijfslasten

1.345.044

1.254.897

BEDRIJFSRESULTAAT

21.060

12.561

Financiële baten en lasten
Resultaat deelnemingen

-11.170
849

-10.923
1.829

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

10.739

3.467

-480

682

10.260

4.148

-352

22

9.908

4.170

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten

Vennootschapsbelasting
RESULTAAT NA VENNOOTSCHAPSBELASTING
Aandeel derden
RESULTAAT BOEKJAAR
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1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

UMCG O&O
2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

0
104.880
94.033

0
100.658
91.033

198.913

191.691

146.988
2.857
0
49.068

139.340
2.146
0
50.205

Som der bedrijfslasten

198.913

191.691

BEDRIJFSRESULTAAT

0

0

Financiële baten en lasten
Resultaat deelnemingen

0
0

0
0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

0

0

Aandeel derden

0

0

RESULTAAT BOEKJAAR

0

0

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
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RESULTAATBESTEMMING

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

0
0
0

0
0
0

0

0

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

Segment 1 - UMCG Zorg
Segment 2 - UMCG O&O

9.908
0

4.170
0

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

9.908

4.170

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen
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1.10.3 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

920.764
16.653
93.222

867.241
16.987
74.518

1.030.639

958.746

De specificatie is als volgt:
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen)
Overige zorgprestaties
Totaal opbrengsten zorgprestaties

Toelichting:
De opbrengsten zorgverzekeringswet kunnen als volgt worden gespecificeerd: UMCG € 787,0 miljoen (2019: € 744,7 miljoen),
en O.Z.G. B.V. € 132,4 miljoen (2019: € 122,5 miljoen)
De beschikbaarheidsbijdragen Zorg betreffen voor het UMCG bijdragen voor het Mobiel Medisch Team (MMT) met helicopter
en voertuigen € 7,2 miljoen, Oefenen, Trainen en Opleiden (OTO) € 1,0 miljoen, Coördinatie Traumazorg functie (ROAZ)
€ 1,0 miljoen en Post Mortem Orgaanuitname (PMO) € 5,0 miljoen. Door O.Z.G. B.V. is € 2,5 miljoen aan beschikbaarheidsbijdrage ontvangen.
De overige zorgprestaties betreft voornamelijk UMCG € 45,5 miljoen, stichting RAV, € 46,1 miljoen en O.Z.G. B.V. € 1,6 miljoen.

17. Subsidies

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

104.541
98.392
104.649
418
20.879
65.059

99.472
96.633
100.714
391
10.578
63.746

393.939

371.534

De specificatie is als volgt:
Academische component
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie
Medische faculteit van UMC's
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Overige Rijkssubsidies
Beschikbaarheidsbijdrage medische (vervolg)opleidingen
Totaal subsidies

Toelichting:
In de Overige Rijkssubsidies is de verrekening met de RUG in het kader van de zogenoemde Financiële Regeling verantwoord.
Afgesproken is dat positieve en negatieve saldi uit de exploitatie van UMCG O&O worden verrekend met een bestemmingsreserve
bij de RUG. In 2020 is sprake van een verrekening van - € 6,0 miljoen aan de RUG (2019: € 0,9 miljoen verrekening aan de RUG).
Daarnaast wordt hieronder de zorgbonus 2020 verantwoord als opbrengst voor het netto uitgekeerde bedrag.
De kosten hiervan worden verantwoord onder de personeelskosten. Per saldo resultaatneutraal.
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18. Overige bedrijfsopbrengsten

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

106.261
34.179

108.323
20.546

140.439

128.869

De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
Overige opbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten

Toelichting:
De overige opbrengsten kunnen jaarlijks fluctueren door de geldstroomprojecten O&O.
Hieronder is ook de compensatie opgenomen voor de gederfde inkomsten 2020 inzake parkeren en restaurants in het kader van
de landelijke CB regeling.

LASTEN

19. Personeelskosten

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

713.573
82.718
98.830
5.736
41.811
942.668

685.041
79.043
94.385
3.216
27.399
889.084

Personeel niet in loondienst

40.540

48.008

Totaal personeelskosten

983.207

937.092

De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Dotatie en vrijval personele voorzieningen
Overige personeelskosten
subtotaal

Toelichting:
De totale personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: UMCG € 856,7 miljoen, O.Z.G. B.V. € 77,7 miljoen,
UMCG Services B.V. € 4,8 miljoen, stichting RAV € 34,7 miljoen, stichting Triade € 4,4 miljoen, V.S.P. B.V. € 0,9 miljoen, stichting
Duizendpoot € 0,8 miljoen en Sterinoord B.V. € 3,2 miljoen.
Onder de lonen en salarissen wordt de zorgbonus 2020 verantwoord voor het netto uitgekeerde bedrag. Voor de subsidie ter
dekking van deze kosten wordt verwezen naar punt 17. De toename van de personeelskosten wordt veroorzaakt door de zorgbonus
2020 en door stijging van de lonen en salarissen als gevolg van de CAO en de toename van het gemiddeld aantal
personeelsleden met 75,9 fte conform onderstaand overzicht.
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Gemiddeld aantal personeelsleden

2020

2019

2.930,2
842,3

2.940,2
844,1

64,3
62,1
1.725,4
798,7
103,0
3.247,5
1.565,3
173,8

63,4
56,0
1.688,0
681,0
100,0
3.211,3
1.673,5
179,2

11.512,6

11.436,7

0,0

0,0

Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal FTE's) is als volgt te verdelen naar de verschillende
personeelscategorieën:
Personeel algemene en administratieve functies
Personeel hotelfuncties
Personeel patiëntgebonden functies
- Management en staf
- Electronica en revalidatietechniek
- Onderzoeksfuncties
- Behandel- en behandelingsondersteunende functies
- Psychosociale behandel- en begeleidingsfuncties
- Verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel
- Medische en sociaal-wetenschappelijke functies
Personeel terrein- en gebouwgebonden functies
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
In totaal is er sprake van een stijging van 75,9 fte in 2020. De stijging bij het UMCG bedraagt 52,7 fte, O.Z.G. B.V. heeft een
stijging van 11,8 fte en stichting RAV-UMCG 11,3 fte. De mutatie bij de overige instellingen is per saldo een stijging van 0,1 fte.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

4.024
62.572

3.645
63.297

- overige afschrijvingen

66.596
0

66.942
0

Totaal afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

66.596

66.942

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De afschrijvingen in het boekjaar kunnen als volgt worden gespecificeerd: UMCG € 51,1 miljoen, O.Z.G. B.V. € 10,1 miljoen,
stichting RAV € 2,7 miljoen, stichting Triade € 3,8 miljoen en Sterinoord B.V. € 0,5 miljoen en overige € 0,2 miljoen.
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21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

0
0

0
0

Totaal bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

0

0

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

20.738
101.156
324.421
39.352
6.463
2.023

20.659
99.678
274.905
41.283
6.119
-91

494.153

442.553

De specificatie is als volgt:

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud- en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:
De overige bedrijfskosten kunnen, na eliminatie, als volgt worden gespecificeerd: UMCG € 400,7 miljoen, O.Z.G. B.V.
€ 43,9 miljoen, stichting RAV-UMCG € 25,6 miljoen, RAV UMCG B.V € 8,7 miljoen, stichting Triade € 8,7 miljoen en overige
€ 4,7 miljoen.
De sterke stijging van de patient- en bewonersgebonden kosten is het gevolg van hogere kosten voor (nacalculeerbare) dure
geneesmiddelen en van de kosten van Apotheek de Sprong. Hier staan hogere opbrengsten tegenover. Daarnaast was in 2019
sprake van een vrijval van een reservering van circa € 12 miljoen die in 2020 niet langer aan de orde is.

23. Financiële baten en lasten

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

527
-11.753
56

902
-11.855
30

-11.170

-10.923

De specificatie is als volgt:
Rentebaten
Rentelasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa
Totaal financiële baten en lasten

Toelichting:
De financiële baten en lasten zijn als volgt worden gespecificeerd: UMCG € 6,6 miljoen, O.Z.G. B.V. € 2,5 miljoen, stichting
Triade € 2,0 miljoen en overige € 0,1 miljoen.
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24. Resultaat deelnemingen

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

Resultaat deelnemingen

849

1.829

Totaal resultaat deelnemingen

849

1.829

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Het resultaat deelnemingen betreft het resultaat van diverse minderheidsbelangen van stichting Triade ad € 0,7 miljoen
en apotheek A15 Holding B.V.voor € 0,15 miljoen.

25. Vennootschapsbelasting

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

Vennootschapsbelasting

-480

682

Totaal vennootschapsbelasting

-480

682

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De vennootschapsbelasting kan op hoofdlijnen als volgt worden gespecificeerd: Deelnemingen van stichting Triade € 0,45 miljoen
en UMCG Services B.V. € 0,03 miljoen.

26. Honoraria accountant

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

1. Controle van de jaarrekening
2. Overige controlewerkzaamheden
3. Fiscale advisering
4. Niet-controlediensten

716
108
68
30

664
130
53
131

Totaal honoraria accountant

922

979

De honoraria accountant is als volgt:

27. 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. Aangezien door de onderneming invloed op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend, worden alle vennootschappen behorend tot de groep als verbonden partijen aangemerkt. Er hebben zich
geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen in het overzicht WNT.
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28. WNT-verantwoording 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen
De WNT is van toepassing op Universtair Medisch Centrum Groningen. Het voor Universitair Medisch Centrum Groningen
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. De bezoldiging van de functionarissen die over 2020 in het kader van
de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1. Bezoldiging topfunctionarissen
prof dr
A.G.J.
van der Zee

drs
H.A. Snapper

prof dr
M. Joëls

prof dr
S.C.E. Klein
Nagelvoort

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Voorzitter Raad
van Bestuur
01/01 - 31/12
1,00
ja

Lid Raad
van Bestuur
01/01 - 31/12
1,00
ja

Lid Raad
van Bestuur
01/01 - 31/12
1,00
ja

Lid Raad
van Bestuur
01/10 - 31/12
1,00
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
subtotaal

205.786
22.695
228.481

204.833
22.864
227.697

179.038
21.962
201.000

52.363
5.451
57.814

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

201.000

57.973

0

0

0

0

228.481

227.697

201.000

57.814

27.481
26.697
valt onder het
valt onder het
overgangsrecht overgangsrecht
n.v.t.
n.v.t.

0
n.v.t.

0
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(alle bedragen zijn vermeld in euro)
Functiegegevens

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

01/01 - 31/12
1,00
ja

01/01 - 31/12
1,00
ja

01/01 - 31/12
1,00
ja

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
subtotaal

215.008
22.611
237.619

206.396
22.236
228.632

172.986
21.014
194.000

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

194.000

n.v.t.

237.619

228.632

194.000

n.v.t

Bezoldiging
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2. Toezichthoudende topfunctionarissen
drs
A.C. van Es

drs
J.P.P. Bos

dr
M.J. Jonkman

Voorzitter
01/01 - 31/12

Lid
01/01 - 31/12

Lid
01/10 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

17.178

11.452

11.452

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Bezoldiging

30.150
n.v.t.
17.178

20.100
n.v.t.
11.452

20.100
n.v.t.
11.452

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

17.178
29.100

11.452
19.400

11.452
19.400

ir
B.P. Voet

prof dr
B. Löwenberg

Lid
01/01 - 31/12

Lid
01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

11.452

11.452

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Bezoldiging

20.100
n.v.t.
11.452

20.100
n.v.t.
11.452

n.v.t.

n.v.t.

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

11.452
0

11.452
0

(alle bedragen zijn vermeld in euro)
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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(*) betreft de bezoldiging ten behoeve van de toezichthoudende werkzaamheden in 2020. De feitelijke uitbetaling
van de bezoldiging van Raad van Toezicht lid dr M.J. Jonkman heeft plaatsgevonden in 2021.
Alle functionarissen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zoals hierboven opgenomen, worden aangemerkt als
topfunctionaris. Voor alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij een (fictief)
dienstverband hebben en geen gewezen topfunctionaris zijn.

3. Bezoldiging niet-topfunctionarissen
Manager

Manager

Manager

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

01/01 - 31/12
1,00

01/01 - 31/12
1,00

01/11 - 31/12
0,17

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging

205.830
22.719
228.549

201.029
22.691
223.720

32.830
3.867
36.697

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

201.000

201.000

33.500

Verplichte motivering van de overschrijding van het
individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

bezoldiging
conform CAO

bezoldiging
conform CAO

bezoldiging
conform CAO

Gegevens 2019
Bezoldiging
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverbanf (als deeltijdfactor in fte)

Manager
01/01 - 31/12
1,00

Manager
01/01 - 31/12
1,00

Manager
n.v.t.
n.v.t.

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging

200.882
21.943
222.825

193.511
21.088
214.599

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

(alle bedragen zijn vermeld in euro)
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4. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
mr. J.F.M.
Aartsen
(alle bedragen zijn vermeld in euro)
Functiegegevens
Functie(s) bij beeindiging dienstverband
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging
Individueel toepasselijk maximum

Voorzitter Raad
van Bestuur
1,0
2019

75.000
n.v.t.

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2020

75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Mr. J.F.M. Aartsen is per 1 november 2019 teruggetreden als voorzitter en per 31 december 2019 uit dienst gegaan. In 2020 is aan
mr. J.F.M. Aartsen een ontslagvergoeding ter hoogte van € 75.000 betaald, welke qua bedrag en aard conform de regelgeving WNT
is.
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2.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

ref.

31 december 2020
* € 1.000

* € 1.000

31 december 2019
* € 1.000

* € 1.000

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1
2
3

31.191
392.438
71.264

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van
DBC's en DBC-zorgproducten
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen

32.019
399.148
70.450
494.892

501.618

4

20.274

15.485

5
6
7

25.972
506.563
20.120

27.190
403.805
88.640

Totaal vlottende activa
Totaal activa

572.928

535.119

1.067.821

1.036.737

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Wettelijke reserves
Algemene en overige reserves

8
3.475
202.191
1.411
0
187.216

Totaal eigen vermogen

3.475
203.494
1.411
0
179.012
394.294

387.393

Voorzieningen

10

51.291

50.545

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

11

294.794

310.281

Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar)
Overige kortlopende schulden

12

327.442

288.518

1.067.821

1.036.737

Totaal passiva
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ref.

2020
* € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

16
17
18

847.996
390.249
132.082

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten

2019
* € 1.000

* € 1.000

791.899
369.939
124.770
1.370.327

19
20
21
22

* € 1.000

858.633
49.279
0
451.298

1.286.608

820.826
52.634
0
406.554

Som der bedrijfslasten

1.359.210

1.280.014

BEDRIJFSRESULTAAT

11.118

6.594

Financiële baten en lasten
Resultaat deelnemingen

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

23
24

-5.441
1.224

-5.712
-650
-4.217

-6.361

6.901

233

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

-1.253
-7.042
-3.400
-6.300
-1.413
0
9.273
1.707

-1.253
0
0
0
522
0
8.976
1.708

0

0

15.329

-9.721

6.901

233

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Bestemmingsreserves:
Afschrijvingen materiële vaste activa
Nieuwe zorgbehandelingen & innovaties
Sociaal beleid
Zorgtransities
Richtlijn afschrijving inventaris
Specifieke onderzoeksprojecten
Vooruitontvangen kapitaalslasten
Parkeergarages
Bestemmingsfondsen:
Apparatuurfonds O&O
Algemene en overige reserves:
Algemene reserves UMCG
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2020. De financiële gegevens van de instelling zijn in de
geconsolideerde jaarrekening van de instelling verwerkt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde
balans en winst- en verliesrekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelnemingen waarin overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, worden in de enkelvoudige jaarrekening gewaardeerd
volgens dezelfde grondslagen als deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Het resultaat deelnemingen
in de enkelvoudige winst- en verliesrekening omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deelnemingen, na aftrek
van belastingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen
en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden
beschouwd.
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto-vermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan
de grondslagen voor fianciële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Overige deelnemingen
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend (deelnemingen < 20%) worden gewaardeerd op kostprijs.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van instellingen en ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming
of instelling in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de
ondernemingen en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze
als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom:
- CO-2 emissierechten
- ERP en EPD

100
31.091

159
31.860

Totaal immateriële vaste activa

31.191

32.019

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

32.019
3.163
0
3.991
0
0
0

32.978
2.466
0
3.425
0
0
0

Boekwaarde per 31 december

31.191

32.019

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
De CO-2 emissierechten betreft in 2012 geactiveerde CO-2 emmissierechten voor de periode 2013 tot en met 2020 in verband
met de stroomopwekking van de eigen energiecentrale. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment dat gebruik wordt gemaakt
van de aangekochte emissierechten. De daling wordt veroorzaakt door de afschrijvingen 2020.
Het ERP (Enterprise Resource Planning) en EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) betreft investeringen tot en met 2020 met betrekking
tot de aanschaf en ontwikkeling van nieuwe ICT-systemen. Beide systemen zijn in 2017 in gebruik genomen en worden in tien jaar
lineair afgeschreven. Conform implementatieplan is in de daarop volgende jaren geinvesteerd in verbreding en verbetering van de
inrichting van de systemen. De investering tot en met 31 december 2020 bedraagt in het ERP € 6,2 miljoen, in het EPD € 36,1 miljoen.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het overzicht
"2.5 enkelvoudig mutatieoverzicht immateriële vaste activa over 2020."
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2. Materiële vaste activa

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

244.950
37.216
82.783
27.490

247.162
40.432
85.587
25.968

392.438

399.148

De specificatie is als volgt:
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa

2020

2019

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

* € 1.000

* € 1.000

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

399.148
40.812
0
44.795
0
0
2.727

402.845
50.771
0
52.634
0
0
1.834

392.438

399.148

Boekwaarde per 31 december

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het overzicht
"2.6 enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa over 2020."

3. Financiële vaste activa

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

Deelnemingen
Overige vorderingen

46.989
24.275

45.845
24.605

Totaal financiële vaste activa

71.264

70.450

De specificatie is als volgt:
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2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

Boekwaarde per 31 december
Bij: kapitaalstortingen
Bij: resultaat deelnemingen
Bij: acquisitie van deelnemingen
Bij: verstrekte leningen
Af: waardeverminderingen
Af: aflossing leningen
Af: mutatie kortlopend deel aflossingsverplichting
Af: verkoop van deelnemingen
Af: dividenduitkering
Af: mutatie voorziening deelnemingen en overige vorderingen

70.450
4.303
1.224
0
47
0
1.155
84
3.501
80
-59

69.851
5.928
-541
0
5.602
100
9.355
776
132
7
19

Boekwaarde per 31 december

71.264

70.450

Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het overzicht
"2.7 enkelvoudig mutatieoverzicht financiële vaste activa over 2020".
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Voor de indirecte kapitaalbelangen en de vestigingsplaats wordt verwezen naar 1.4., grondslagen van waardering en resultaatbepaling, onder het hoofdstuk "consolidatie".

Naam en rechtsvorm rechtspersoon

kernactiviteit

verschaft
kapitaalkapitaal belang (in %)
* € 1.000

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%
Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V.
UMCG Zorg B.V.
UMCG Research B.V.
UMCG Services B.V.
Lifelines Databeheer B.V.

Overige deelnemingen
Centramed, ledenkapitaal
Stichting administratiekantoor CNNN

totaal deelnemingen

eigen
vermogen

resultaat

* € 1.000

* € 1.000

Perifeer ziekenhuis
Holding zorgentiteiten
Fondsbeheer
Schoonmaakdiensten
Projecten

7.000
18
18
9
18
7.063

100,0%
100,0%
100,0%
51,0%
50,0%

23.146
9.194
13.243
75
9
45.666

752
-72
267
80
0
1.027

Verzekeraar
Aandelenbeheer

1.302
20
1.322

n.v.t.
1,0%

1.302
20
1.322

0
0
0

46.989

1.027

8.385

Toelichting:
UMCG Ambulancezorg B.V. is per 1 januari 2020 verkocht aan UMCG Zorg B.V. voor de netto-vermogenswaarde per
31 december 2019. Het UMCG heeft per 1 januari 2020 een prioriteitsaandeel van nominaal € 10 in RAV UMCG B.V.
UMCG Research B.V. heeft als kernactiviteit fondsenbeheer. Het vermogen van deze B.V. is bestemd voor onderzoeksdoeleinden
en is niet vrij besteedbaar.
De mutatie in de deelnemingen wordt veroorzaakt door het resultaat deelnemingen van afgerond positief € 1,03 miljoen.
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De overige vorderingen bestaan uit verstrekte leningen aan deelnemingen en stichtingen waarin het UMCG overwegende
zeggenschap heeft. De post verstrekte leningen bestaat grotendeels uit:
1. Een verstrekte lening in oktober 2017 aan UMCG Zorg B.V. met een hoofdsom van € 5,0 miljoen. De lening heeft een looptijd
van 10 jaar en wordt afgelost met 120 maandelijkse annuiteiten. Het rentepercentage is 4,9%. Per 31 december 2020 is het
langlopend deel van deze lening € 3,2 miljoen (2019: € 3,7 miljoen).
2. Een verstrekte lening in januari 2019 aan UMCG Zorg B.V. met een hoofdsom van € 3,183 miljoen. De lening heeft een looptijd
van 28 jaar en wordt afgelost met een lineair bedrag per kwartaal. Het rentepercentage is 3.5%. Per 31 december 2020 is het
langlopend deel van deze lening € 2,8 miljoen (2019: € 2,9 miljoen).
3. Aan Hanzepoort B.V. is een lening verstrekt van € 5,0 miljoen inzake PTCG met een looptijd tot en met medio 2027. Het rentepercentage bedraag 4,0% en de rente wordt jaarlijks bijgeschreven op de hoofdsom. Met ingang van 2019 wordt de rente
voldaan in het volgende boekjaar. Aflossing van de lening vindt ineens plaats aan het einde van de looptijd. Het saldo per
31 december 2020 bedraagt € 5,4 miljoen (2019: € 5,4 miljoen).
4. In december 2015 is een achtergestelde lening verstrekt aan OZG B.V. De oorspronkelijke hoofdsom bedraagt € 7,0 miljoen.
Deze achtergestelde lening heeft een onbepaalde looptijd, het rentepercentage van 5,0%. De verschuldigde rente wordt jaarlijks
aan de hoofdsom toegevoegd. Per 31 december 2020 bedraagt het saldo € 8,9 miljoen (2019: € 8,5 miljoen).
5. Een in 2019 verstrekte lening aan Hanzepoort B.V. inzake PTCG van € 1,7 miljoen met een looptijd tot en met augustus 2030.
Het rentepercentage bedraagt 7,0% en wordt jaarlijks voldaan. Aflossing vindt ineens plaats aan het einde van de looptijd.

4. Voorraden

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

Medische middelen
Voedingsmiddelen
Overige voorraden

16.323
145
3.806

13.933
90
1.462

Totaal voorraden

20.274

15.485

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Op de voorraden is geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht, omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

Onderhanden werk DBC's en DBC-zorgproducten gereguleerd segment
Onderhanden werk DBC's en DBC-zorgproducten vrij segment

27.747
47.327

28.249
47.623

subtotaal
af: ontvangen voorschotten van zorgverzekeraars

75.074
-49.102

75.872
-48.683

Totaal onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC zorgproducten

25.972

27.190

De specificatie is als volgt:

194

Universitair Medisch Centrum Groningen

2.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Onderhanden werk DBC's en DBC-zorgproducten
per zorgverzekeraar

gerealiseerde kosten en
toegerekende winst

af:
af:
verwerkte
ontvangen
verliezen voorschotten

stand per
31-dec-20

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Menzis
Zilveren Kruis-Achmea
VGZ
CZ
Multizorg
DSW
ASR
Caresq
Asielzoekers
Passanten en overig

24.368
24.318
14.426
5.512
2.095
1.403
1.415
845
323
369

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18.881
21.077
9.145
0
0
0
0
0
0
0

5.487
3.241
5.281
5.512
2.095
1.403
1.415
845
323
369

Totaal onderhanden werk DBC's en DBC zorgproducten
per zorgverzekeraar

75.074

0

49.102

25.972

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

159.754
4.149
0
1.254
245.377
46.516
12.849
18.034
18.630

68.108
6.164
102
1.155
247.778
44.833
9.432
17.100
9.132

506.563

403.805

6. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Rekening courant groepsmaatschappijen
Aflossingsverplichting komend boekjaar leningen u/g
Nog te factureren zorgproducten
Vorderingen op zorgverzekeraars
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
Vorderingen op debiteuren
In december 2020 is door het UMCG een inhaalslag gemaakt met de facturatie als gevolg van het gereed komen van de
prijslijsten 2020 van zorgverzekeraars, waardoor deze debiteuren positie ultimo 2020 eenmalig hoog is.
Op de vorderingen op debiteuren is ultimo 2020 een voorziening voor oninbaarheid van € 5,52 miljoen (2019: € 5,72 miljoen)
in mindering gebracht. Deze voorziening is gebaseerd op een ouderdomsanalyse van de uitstaande vorderingen.
Rekening courant groepsmaatschappijen
De rekening courant groepsmaatschappijen is in 2020 afgewikkeld.
Nog te factureren zorgproducten
De nog te factureren zorgproducten hebben betrekking op afgesloten zorgproducten die nog niet gefactureerd zijn.
Vorderingen op zorgverzekeraars
De vorderingen op zorgverzekeraars hebben betrekking op te ontvangen afrekeningen over de jaren 2015 t/m 2019.
Onder de kortlopende schulden (zie punt 11) zijn de afrekeningen opgenomen indien het een schuld betreft.
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Vooruitbetaalde bedragen
Onder de post vooruitbetaalde bedragen wordt het saldo gepresenteerd van de vooruitbetaalde MES fee en van de MES leaseverplichtingen. Het MES contract heeft betrekking op vervanging en onderhoud van medische apparatuur (zie ook materiële
vaste activa) In de vooruitbetaalde bedragen zijn ook opgenomen de vooruitbetalingen na 31 december 2020 op
diverse software contracten ter grootte van € 5,2 miljoen.
Onder de overige vorderingen zijn, tenzij hiervoor anders is vermeld, geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan
één jaar.

7. Liquide middelen

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

Bankrekeningen
Depositorekeningen
Kassen en kruisposten

20.107
1
13

88.531
66
42

Totaal liquide middelen

20.120

88.640

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In de liquide middelen zijn deposito's tot een bedrag van € 1.000 opgenomen. Dit zijn zakelijke spaarrekeningen waarbij geen
afspraken zijn gemaakt over de looptijd. De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
Bij de huisbankiers van het UMCG, ING-bank en BNG-bank, zijn met ingang van 1 februari 2019 kredieten in rekening-courant
beschikbaar van tezamen € 50 miljoen, ieder voor € 25 miljoen.

PASSIVA

8. Eigen vermogen

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

3.475
202.191
1.411
0
187.216

3.475
203.494
1.411
0
179.012

394.294

387.393

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Wettelijke reserve
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen
Toelichting:
Het eigen vermogen is op grond van de regeling verslaggeving WTZi niet uitkeerbaar.
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Kapitaal

stand per
resultaat31-dec-19 bestemming

overige
mutaties

stand per
31-dec-20

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Kapitaal

3.475

0

0

3.475

Totaal kapitaal

3.475

0

0

3.475

stand per
resultaat31-dec-19 bestemming

overige
mutaties

stand per
31-dec-20

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

20.977
36.700
10.200
31.500
21.340
1.713
59.915
21.149

-1.253
-7.042
-3.400
-6.300
-1.413
0
9.273
1.707

0
3.725
3.400
0
0
0
0
0

19.724
33.383
10.200
25.200
19.927
1.713
69.188
22.856

203.494

-8.428

7.125

202.191

stand per
resultaat31-dec-19 bestemming

overige
mutaties

stand per
31-dec-20

Het verloop is als volgt weer te geven:
Afschrijvingen materiële vaste activa
Nieuwe zorgbehandelingen & innovaties
Sociaal beleid
Zorgtransitie
Richtlijn afschrijving inventaris
Onderzoeksprojecten
Vooruitontvangen kapitaalslasten
Parkeergarages
Totaal bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Apparatuurfonds O&O

1.411

0

0

1.411

Totaal bestemmingsfondsen

1.411

0

0

1.411

stand per
resultaat31-dec-19 bestemming

overige
mutaties

stand per
31-dec-20

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

179.012

15.329

-7.125

187.216

179.012

15.329

-7.125

187.216

Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves UMCG
Totaal algemene en overige reserves

197

Universitair Medisch Centrum Groningen

2.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

stand per
31-dec-19

dotatie

onttrekking

vrijval

stand per
31-dec-20

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Claims, geschillen en rechtsgedingen
Sociaal beleid
Asbest / Sanering
Overige voorzieningen

4.114
26.798
9.889
9.744

3.671
13.842
284
0

-495
-9.860
-3.169
-2.244

-317
-229
-737
0

6.973
30.551
6.268
7.500

Totaal voorzieningen

50.545

17.796

-15.767

-1.283

51.291

9. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-20
* € 1.000

Kortlopend deel van de voorzieningen ( < 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen ( > 1 jaar)
Hiervan langlopend ( > 5 jaar)

10. Langlopende schulden

5.129
46.162
13.849

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

223.717
71.077

237.410
72.872

294.794

310.281

De specificatie is als volgt:
Schulden aan kredietinstellingen
Overige langlopende schulden
Totaal langlopende schulden ( > 1 jaar)

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt weer te geven:

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

Stand per 1 januari
Bij: aangetrokken leningen

329.061
871

205.368
141.011

Af: aflossingen lopend boekjaar

329.933
18.677

346.380
17.318

Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

311.256
16.462

329.061
18.780

294.794

310.281

Stand per 31 december
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Toelichting in welke mate de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden ( < 1 jaar), aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel van de langlopende schulden ( > 1 jaar), balanspost
Hiervan langlopend ( > 5 jaar)

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

16.462
294.794
224.707

18.780
310.281
240.758

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage 2.8 enkelvoudig overzicht langlopende
schulden per 31 december 2020.
De aflossingsverplichting komend boekjaar is verantwoord onder de overige kortlopende schulden.
Toelichting:
De overige langlopende schulden bestaan per 31 december 2020 voornamelijk uit een financial leaseverplichting van € 65,6
miljoen aan PTCG B.V. en voor € 5,4 miljoen a fonds perdu financiering.
Gezien de diverse samenstelling, de verschillende ingangsdata van de langlopende leningen en de huidige lage rentestand wijkt de
reële waarde duidelijk af van de in de balans verantwoorde waarde. De reële waarde is lager.

11. Overige kortlopende schulden

31-dec-20

31-dec-19

* € 1.000

* € 1.000

37.603
1.132
1.072
16.462
4.604
21.682
10.469
5.805
58.626
38.450
49.076
0
82.461

33.204
4.012
1.137
18.780
7.077
20.638
271
5.647
51.760
40.070
48.085
1.924
55.913

327.442

288.518

De specificatie is als volgt:
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Te betalen rente
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Reservering (extra) persoonlijk budget
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld en -dagen
Schulden aan zorgverzekeraars
Vooruitontvangen subsidies 3e geldstroom
Badwill overname O.Z.G. B.V.
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal overige kortlopende schulden
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12. Financiële kengetallen

norm

2020

2019

Solvabiliteitsratio 1
= gecorrigeerd eigen vermogen / gecorrigeerd totaal vermogen
(vermogen wordt gecorrigeerd voor immateriële vaste activa, deelnemingen en
vorderingen op groepsmaatschappijen)

> 20%

30,2%

30,5%

Solvabiliteitsratio 2
= eigen vermogen / totaal vermogen

> 13%

36,9%

37,4%

2,7

3,0

Debt Service Coverage Ratio
EBITDA van het boekjaar / (jaarlijks bruto rentelasten plus aflossing langlopende schulden in
het boekjaar)
> 1,4
De EBITDA is de som van het bedrijfsresultaat en de afschrijvingen op (im)materiële vaste activa.

Ultimo 2020 wordt voldaan aan de convenanten van de huisbankiers BNG en ING met betrekking tot de financiële ratio's.
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Kosten van
oprichting en
uitgifte van
aandelen

Kosten van
ontwikkeling

Kosten van
concessies,
vergunningen
en rechten van
intellectuele
eigendom

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

cumulatieve aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

0
0

0
0

39.370
7.351

0
0

0
0

39.370
7.351

Boekwaarde per 31 december 2019

0

0

32.019

0

0

32.019

Mutaties in het boekjaar
investeringen
herwaarderingen
afschrijvingen
bijzondere waardeverminderingen

0
0
0
0

0
0
0
0

3.163
0
3.991
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3.163
0
3.991
0

terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mutaties in de boekwaarde, per saldo

0

0

-829

0

0

-829

Stand per 31 december 2020
cumulatieve aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

0
0

0
0

42.532
11.342

0
0

0
0

42.532
11.342

Boekwaarde per 31 december 2020

0

0

31.191

0

0

31.191

n.v.t.

n.v.t.

10% - 33 1/3%

n.v.t.

n.v.t.

de afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Kosten van
goodwill die
van derden is
verkregen

Vooruitbetalingen op
immateriële
vaste activa

Totaal
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Bedrijfsgebouwen en
-terreinen

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in
middelen,
uitvoering en
technische en vooruitbetaling
Machines en administratieve
op materiële
installaties
uitrusting
vaste activa

Totaal

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

705.116
457.954

171.449
131.018

348.480
262.893

27.750
1.782

1.252.795
853.647

247.162

40.432

85.587

25.968

399.148

Mutaties in het boekjaar
investeringen
gereedgekomen werk
herwaarderingen
afschrijvingen
bijzondere waardeverminderingen

0
17.230
0
19.442
0

0
1.007
0
4.222
0

18.449
556
0
21.131
0

22.362
-18.792
0
0
0

40.812
0
0
44.795
0

terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen

28.928
0
28.928

0
0
0

0
0
0

0
0
0

28.928
0
28.928

0
0
0
0

0
0
0
0

7.439
0
6.760
679

3.830
0
1.782
2.048

11.269
0
8.542
2.727

-2.212

-3.215

-2.805

1.522

-6.710

693.418
448.469

172.456
135.240

360.046
277.264

27.490
0

1.253.410
860.972

Boekwaarde per 31 december 2020

244.950

37.216

82.783

27.490

392.438

de afschrijvingspercentages zijn als volgt:

0% - 20%

2,50% - 15%

5% - 20%

5,3% - 33 1/3%

0%

cumulatieve aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2019

desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in de boekwaarde, per saldo
Stand per 31 december 2020
cumulatieve aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
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deelnemingen

Boekwaarde per 31 december 2019
Bij:
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Acquisities van deelnemingen
Verstrekte leningen

Af:
Waardeverminderingen
Aflossing leningen u/g
Mutatie aflossingsverplichting leningen u/g
Verkoop van deelnemingen
Dividenduitkering
(Terugname) waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december 2020

overige vorderingen
Vorderingen op
participanten
Vorderingen
en op
Vorderingen
op overige maatschappijen
subtotaal
op groepsverbonden
waarin wordt
deelnemingen maatschappijen maatschappijen
deelgenomen

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen

Overige
deelnemingen

Overige
effecten en
vorderingen

subtotaal
overige
vorderingen

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

Totaal

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

44.523

1.322

45.845

24.495

0

111

0

24.605

70.450

3.501
1.224
0
0
0

0
0
0
0
0

3.501
1.224
0
0
0

764
0
0
0
47

0
0
0
0
0

38
0
0
0
0

0
0
0
0
0

802
0
0
0
47

4.303
1.224
0
0
47

4.725

0

4.725

811

0

38

0

849

5.574

0
0
0
3.501
80
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
3.501
80
0

0
1.155
84
0
0
-59

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1.155
84
0
0
-59

0
1.155
84
3.501
80
-59

3.581

0

3.581

1.180

0

0

0

1.180

4.761

45.666

1.322

46.989

24.126

0

149

0

24.275

71.264
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2.8 ENKELVOUDIG OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2020

leninggever

datum
van
afsluiting

stand per
31-dec-19

aangetrokken
leningen
in 2020

aflossing
lopend
boekjaar

stand per
31-dec-20

restschuld
over
vijf jaar

in %

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

* € 1.000

3,560%
3,215%
3,390%
3,050%
5,420%
0,000%
5,470%
0,980%
2,860%
1,920%
1,395%
1,195%
2,040%

8.168
8.168
10.000
5.000
26.667
12.500
16.667
9.000
7.000
2.143
68.833
69.125
9.975

681
681
833
333
1.333
1.250
833
750
500
2.143
2.333
3.500
665

7.487
7.487
9.167
4.667
25.333
11.250
15.833
8.250
6.500
0
66.500
65.625
9.310

4.084
4.084
5.000
3.000
18.667
5.000
11.667
4.500
4.000
0
54.833
48.125
5.985

0

15.836

237.410

168.945

65.572
4.858
3.593
1.793
15.618
-15.618

871
0
0

2.230
128
482
0
6.081
-6.081

63.342
4.730
3.110
2.664
9.537
-9.537

51.672
4.091
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t

93.276

75.816

871

2.841

73.847

55.762

2.769

452.416

329.061

871

18.677

311.256

224.707

16.462

hoofdsom

totale
looptijd
in jaren

soort lening

* € 1.000

Schulden aan kredietinstellingen
ASN Bank
NWB Bank
Bank Ned. Gemeente
Bank Ned. Gemeente
Bank Ned. Gemeente
Bank Ned. Gemeente
Bank Ned. Gemeente
Bank Ned. Gemeente
Bank Ned. Gemeente
Bank Ned. Gemeente
Bank Ned. Gemeente
Bank Ned. Gemeente
ING Bank

30-nov-01
01-okt-01
29-nov-01
28-jun-04
01-okt-09
01-dec-09
01-dec-09
01-dec-11
01-nov-13
01-nov-13
01-apr-19
01-jul-19
30-okt-14

20.420
20.420
25.000
10.000
40.000
25.000
25.000
15.000
10.000
15.000
70.000
70.000
13.300

30
30
30
30
30
20
30
20
20
7
30
20
10

Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands

werkelijke
rente

359.140
Overige langlopende schulden
PTCG B.V.
stichting Triade
Kapitaallasten OCW
Kapitaallasten Academische comp.
Siemens, MES-overeenkomst
Af: vooruitbetaald inzake MES

Totaal

01-feb-18
01-jan-18
n.v.t
n.v.t
01-okt-14
01-okt-14

69.943
5.113
16.769
1.450

253.246

30
40
n.v.t
n.v.t
15
15

Huur
Vooruitontv.
N.v.t.
N.v.t.
Lease
Lease

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
6,000%
6,000%

resterende
looptijd
aflossingsin jaren aflossings- verplichting gestelde
ultimo 2020 wijze
2021 zekerheden
* € 1.000

11
11
11
14
19
9
19
11
13
0
28
18
4

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

681
681
833
333
1.333
1.250
833
750
500
0
2.333
3.500
665

Rijk
Rijk
Geen
Geen
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
+/- Hyp.clausule
Geen

13.693

27
37
onbepaald
onbepaald
9
9

lineair
lineair
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t

2.334 n.v.t
128 n.v.t
308 n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
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2.9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

788.330
14.177
45.489

748.222
13.574
30.103

847.996

791.899

De specificatie is als volgt:
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen)
Overige zorgprestaties
Totaal opbrengsten zorgprestaties

Toelichting:
De stijging van de opbrengsten zorgverzekeringswet heeft naast een prijsindex betrekking op afgesproken groei in zorg zoals
transplantaties en dure geneesmiddelen.

17. Subsidies

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

104.541
98.392
104.649
418
18.844
63.404

99.472
96.633
100.714
391
8.983
63.746

390.249

369.939

De specificatie is als volgt:
Academische component
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie
Medische faculteit van UMC's
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Overige Rijkssubsidies
Beschikbaarheidsbijdrage medische (vervolg)opleidingen
Totaal subsidies

Toelichting:
De stijging van de Overige Rijkssubsidies is het gevolg van de zorgbonus 2020 die bruto wordt verantwoord, als opbrengst
onder de subsidies en als kosten onder de personeelskosten. Per saldo resultaatneutraal.

18. Overige bedrijfsopbrengsten

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

107.055
25.027

104.224
20.546

132.082

124.770

De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek)
Overige opbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten

Toelichting:
Hieronder is ook de compensatie opgenomen voor de gederfde inkomsten 2020 inzake parkeren en restaurants in het kader van
de landelijke CB regeling.
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2.9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

LASTEN

19. Personeelskosten

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

619.207
68.723
90.710
5.736
36.820
821.196

599.692
66.160
86.729
3.216
22.223
778.020

Personeel niet in loondienst

37.438

42.806

Totaal personeelskosten

858.633

820.826

De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Dotatie en vrijval personele voorzieningen
Andere personeelskosten
subtotaal

Toelichting:
Onder de lonen en salarissen wordt de zorgbonus 2020 gepresenteerd. Voor de subsidie ter dekking van deze kosten wordt
verwezen naar punt 17.
Gemiddeld aantal personeelsleden

2020

2019

2.646,2
506,4

2.649,0
515,0

48,8
55,5
1.557,0
686,6
103,0
2.517,3
1.556,9
167,0

48,0
56,0
1.517,0
681,0
100,0
2.516,0
1.547,0
163,0

9.844,7

9.792,0

0,0

0,0

Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal FTE's) is als volgt te verdelen naar de verschillende
personeelscategorieën:
Personeel algemene en administratieve functies
Personeel hotelfuncties
Personeel patiëntgebonden functies:
- Management en staf
- Electronica en revalidatietechniek
- Onderzoeksfuncties
- Behandel- en behandelingsondersteunende functies
- Psychosociale behandel- en begeleidingsfuncties
- Verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel
- Medische en sociaal-wetenschappelijke functies
Personeel terrein- en gebouwgebonden functies
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is
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20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

3.991
45.287

3.425
49.209

- overige afschrijvingen

49.279
0

52.634
0

Totaal afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

49.279

52.634

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

0
0

0
0

Totaal bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

0

0

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

22.404
78.294
302.347
30.440
17.102
711

23.159
83.006
252.693
34.435
15.181
-1.921

451.298

406.554

De specificatie is als volgt:

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt:

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud- en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:
De sterke stijging van de patient- en bewonersgebonden kosten is het gevolg van hogere kosten voor (nacalculeerbare) dure
geneesmiddelen en van de kosten van Apotheek de Sprong. Hier staan hogere opbrengsten tegenover. Daarnaast was in 2019
sprake van een vrijval van een reservering van circa € 12 miljoen die in 2020 niet langer aan de orde is.

207

Universitair Medisch Centrum Groningen
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23. Financiële baten en lasten

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

Rentebaten
Rentelasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa

1.386
-6.827
0

1.134
-6.875
30

Totaal financiële baten en lasten

-5.441

-5.712

De specificatie is als volgt:

24. Resultaat deelnemingen

2020

2019

* € 1.000

* € 1.000

Resultaat deelnemingen

1.224

-650

Totaal resultaat deelnemingen

1.224

-650

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In het resultaat deelnemingen is € 0,2 mln resultaat deelnemingen voorgaand boekjaar verwerkt.
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2.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

2.10.1. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en
vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021.
De Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de
vergadering van 31 mei 2021.

2.10.2. Gebeurtenissen na balansdatum
Impact Coronavirus (COVID-19) op het UMCG
De COVID-19 impact op onze organisatie en financiën loopt vanuit 2020 door naar 2021. Begin 2021 is het COVID-19 dossier wel
complexer geworden door met name mutaties van het virus. Deze mutaties zorgen bijvoorbeeld voor een groter aantal besmettingen
zoals we zien in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Anticiperend op deze ontwikkelingen zijn begin 2021
overheidsmaatregelen ten opzichte van 2020 verder aangescherpt, door onder andere het invoeren ven een avondklok en het verder
afbouwen van bezoekregelingen. Nader onderzoek naar de impact van de nieuwe mutaties op patiënten en de beschikbare vaccins is
momenteel nog in volle gang.
Wij verwachten dat de contractuele afspraken op financieel gebied, zoals de CB-regeling, voor 2021 afdoende zijn om de financiële
continuïteit te waarborgen. We dienen echter scherp de ontwikkelingen, zoals de mutaties van het virus en het tempo en de
effectiviteit van vaccineren, te blijven monitoren, omdat deze impact kunnen hebben op patiënten, medewerkers, bedrijfsvoering en
financiën.
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2.10.3 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
prof dr A.G.J. van der Zee,
voorzitter Raad van Bestuur

W.G.
drs H.A. Snapper,
lid en vice-voorzitter Raad van Bestuur

31 mei 2021

W.G.
drs A.C. van Es,
voorzitter Raad van Toezicht

31 mei 2021

31 mei 2021

W.G.
dr M.J. Jonkman,
lid Raad van Toezicht

31 mei 2021

W.G.
prof dr M. Joëls,
lid Raad van Bestuur

31 mei 2021

W.G.
drs J.P.P. Bos,
lid Raad van Toezicht

31 mei 2021

W.G.
prof dr S.C.E. Klein Nagelvoort
lid Raad van Bestuur

31 mei 2021

W.G.
prof dr B. Löwenberg,
lid Raad van Toezicht

31 mei 2021

W.G.
H.J.M. Brouwer
lid Raad van Toezicht

31 mei 2021
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3. Overige gegevens

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de in paragraaf 1.2 opgenomen resultaatverdeling.

3.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is hierna opgenomen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van toezicht en de raad van bestuur van Academisch Ziekenhuis Groningen

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Academisch Ziekenhuis Groningen (of hierna ‘het UMCG’)
te Groningen (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Academisch Ziekenhuis Groningen per 31 december 2020
en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De jaarrekening bestaat uit:
1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020;
2 de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2020; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT)
2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Academisch Ziekenhuis Groningen zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling
bezoldigingsmaximum 2015/2014
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij het bezoldigingsmaximum
WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door Academisch Ziekenhuis Groningen als
uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de
totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015/2014.

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere
informatie, die bestaat uit:

— het jaarverslag;
— de overige gegevens;
— Verantwoording van de bijdrage werkplaatsfunctie 2020
— Verantwoording compensatie gederfde inkomsten parkeren en restaurants
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
— alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de raad van bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de UMCG te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
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De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van het UMCG.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid,
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van het UMCG;

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

— het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het
UMCG haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
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Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
in onze controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat het UMCG haar continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de
aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen of de
activiteiten. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de
activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen of de activiteiten geselecteerd
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.
Wij communiceren met de met governance belaste organen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Amstelveen, 31 mei 2021
KPMG Accountants N.V.
S.J. Duiverman RA
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4. Bijlagen
4.1 VERANTWOORDING VAN DE BIJDRAGE WERKPLAATSFUNCTIE 2020

4.1.1. Algemeen
De Rijksbijdrage die jaarlijks door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) van het Ministerie van OCW via
de Rijksuniversiteit Groningen wordt ontvangen, is bedoeld ter financiering van de kosten van de werkplaatsfunctie. De
werkplaatsfunctie is de ondersteunende inspanning van het UMCG voor onderwijs en onderzoek. Met de vorming van
het UMCG zijn ook de bestuurlijke voorwaarden vastgelegd om te komen tot een geïntegreerd beleid op het gebied van
onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en de opleiding tot medisch specialist.
Overeenkomstig de "Intentionele afspraken met betrekking tot het Plandocument", zoals vastgesteld op 7 november 1991
in een bestuurlijk overleg tussen het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en de Raad van Bestuur van
het Academisch Ziekenhuis Groningen, heeft het Gemeenschappelijk Beleids Orgaan in december 2019 het Plandocument
2020 vastgesteld. In het Plandocument zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking en afstemming op de in de
vorige alinea genoemde gebieden.
De verantwoording besteding Rijksbijdrage Werkplaatsfunctie 2020 is opgesteld aan de hand van het "CapGemini model"
waarover met het ministerie van OCW is afgesproken dat het voor de verantwoording gebruikt kan worden. Het model is
eind 2017 geëvalueerd. Er hebben naar aanleiding hiervan marginale aanpassingen plaats gevonden, welke zijn afgestemd
binnen de NFU en de VSNU. Het ministerie van OCW is hierover geïnformeerd. Het UMCG heeft het afgesproken model
conform toegepast.

4.1.2. Kostentoerekening werkplaatsfunctie 2020

Kosten gebouwen en terreinen
Kosten medische en overige inventaris
Kosten personeel
Vertragingskosten
Overige kosten
Totaal

Plandocument
2020

Uitkomst
toerekening
2020

* € 1.000

* € 1.000

25.143
11.641
45.506
40.127
5.119

27.454
13.714
34.122
31.282
4.873

127.536

111.445

De kosten worden in het Capgemini-model toegerekend op basis van vastgestelde normpercentages.
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KOSTENTOEREKENING WERKPLAATSFUNCTIE OVER 2020 (WPF)

Grondslag
Kosten gebouwen en terreinen
Genormeerde rente en afschrijvingen
Overige gebouwgebonden kosten
Dotatie voorziening voor groot onderhoud
Indirecte kosten 20%

* € 1.000

% WPF
in %

64.778
37.533
0
7.507

25,0%
25,0%
25,0%
25,0%

109.817
Kosten medische en overige inventaris
Afschrijvingen
Kosten van kapitaal
Huur, lease
Verbruik, onderhoud en reparatie
Indirecte kosten 20%

23.690
1.184
1.573
23.411
4.997

25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%

54.855

Aandeel in
Rijksbijdrage
WPF
2020
* € 1.000
in %
16.194
9.383
0
1.877

16,5%
9,5%
0,0%
1,9%

27.454

27,9%

5.922
296
393
5.853
1.249

6,0%
0,3%
0,4%
5,9%
1,3%

13.714

13,9%

Kosten personeel
Medisch specialisten & ondersteuning
Salaris medisch specialisten
Functiegebonden kosten med. specialisten
Salaris niet-wetenschappelijk personeel
Indirecte kosten 20%

53.660
1.436
11.019
13.223

35,8%
35,8%
20,0%
20,0%

19.206
514
2.204
2.645

19,5%
0,5%
2,2%
2,7%

Overige wetenschappelijke staf & ondersteuning
Salaris wetenschappelijke staf
Salaris niet-wetenschappelijk personeel
Indirecte kosten 20%

28.431
11.373
7.961

20,0%
20,0%
20,0%

5.686
2.275
1.592

5,8%
2,3%
1,6%

34.122

34,7%

127.103
312.823

10,0%

31.282

31,8%

307.395
5.428

8,4%
100,0%

25.854
5.428

26,3%
5,5%

Overige kosten
Affiliatievergoedingen
Indirecte kosten 10%

4.935
493

100,0%
100,0%

Wachtgelden

4.873

100,0%

Totale vertragingskosten
waarvan intern
waarvan extern (affiliatie)

Totaal berekend
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie 2020 (bron: OCW)
Verschil

5,0%
0,5%
4.873

5,0%

111.445
98.392
13.053

113,3%
100,0%
13,3%
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4.2 Verantwoording compensatie gederfde inkomsten parkeren en restaurants

4.2.1. Algemeen
In de geconsolideerde jaarrekening 2020 zijn aan de opbrengstenzijde, de onder 4.2.2., genoemde bedragen verantwoord
als compensatie voor de gederfde inkomsten parkeren en restaurants 2020 als gevolg van COVID-19.

4.2.2 Berekening compensatie gederfde inkomsten parkeren en restaurants
Opgave inkomsten Parkeren en Restaurants voor de CB MSZ en de CB MSZ-accent regeling 2020:
Organisatiecode
AGB-code

Parkeren
Restaurants
Totaal

Organisatiecode
AGB-code

Parkeren
Restaurants
Totaal

Universitair Medisch Centrum Groningen
6020101

Opbrengst
2019
A

Normatieve
terugval
B

Normatieve
doorlopende
kosten
C

3.301
2.851

30%
40%

86%
86%

Generiek %
voor O&O
correctie
D
95%
95%

Compensatie
A*B*C*D
809
932
1.741

Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V.
6010110

Opbrengst
2019
A

Normatieve
terugval
B

Normatieve
doorlopende
kosten
C

0
778

30%
40%

86%
86%

Generiek %
voor O&O
correctie

Compensatie
A*B*C
0
268
268
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Nevenfuncties
Nevenfuncties leden Raad van Bestuur per 31 december 2020
Ate van der Zee (voorzitter)
Gerelateerd aan hoofdfunctie bij het UMCG
Lid stuurgroep Akkoord van Groningen
Lid LNAZ, landelijk netwerk acute zorg
Voorzitter kunstgenootschap UMCG
Lid Raad van Toezicht Health Hub Roden
Voorzitter Bestuur Onderwijs- en Opleidingsregio Noord-Oost-Nederland (OOR-NO)
Lid bestuur Nederlandse Federatie umc‘s (NFU):
Voorzitter Consortium Kwaliteit van Zorg (NFU)
Lid Bestuur Dutch Hospital Data namens de NFU
Lid van de kwartiermakers programma Zorgevaluatie en gepast gebruik namens de NFU (geïnitieerd
door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ondersteund door het Zorginstituut
Nederland)
Voorzitter stuurgroep Citrien Project – Regionale oncologienetwerken (NFU)
Lid bestuur stichting NASKHO (Nederlands-Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs)
Lid stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Ingesteld door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
Lid klankbordgroep programma Uitkomstgerichte zorg (Zorginstituut Nederland)
Overige, niet gerelateerd aan hoofdfunctie
Member Scienti c Advisory Board Centre for Cancer Biomarkers, Bergen, Noorwegen
Ambassadeur Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
Voorzitter bestuur Stichting Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde (SOZG)
Henk Snapper (vicevoorzitter)
Gerelateerd aan hoofdfunctie bij het UMCG
Voorzitter Bestuur Stichting Triade (UMCG groepsmaatschappij)
Lid Raad van Commissarissen Apotheek A15 Holding B.V. (UMCG groepsmaatschappij)
Voorzitter Bestuur Stichting Business Generator Groningen (SBGG)
Lid bestuur stichting Fonds Ondernemend Groningen
Lid Bestuur Northern Knowledge
Lid stuurgroep Campus Groningen
Vicevoorzitter Bestuurscommissie Sturing en Financiering (NFU):
Stuurgroep ROBIJN
Lid Bestuurlijk overleg nieuwe landelijke bekostiging GGZ
Lid van de governancecommissie van scheidsgerecht van gezondheidszorg
Overige, niet gerelateerd aan hoofdfunctie
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Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Audit Committee, Waterbedrijf Groningen BV
Voorzitter van Curatorium EMFC, Rijksuniversiteit Groningen
Lid Raad van Toezicht Stichting Groninger Forum
Lid Raad van Advies Noaber Ventures BV
Marian Joëls (decaan)
Gerelateerd aan hoofdfunctie bij het UMCG
Lid Bestuur Stichting Triade (UMCG groepsmaatschappij)
Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Lifelines
Voorzitter Bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek (NFU):
de landelijke regiegroep Erkennen & Waarderen;
het Themateam ‘Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg’ van Health~Holland.
Lid Executive Board European Medical School Oldenburg/Groningen (EMS)
Lid board of directors Lygature
Lid stuurgroep NIDI
Lid Stuurgroep East-West Alliance
Lid bestuur EIT Health BeNe
Lid bestuur stichting NASKHO (Nederlands-Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs)
Overige, niet gerelateerd aan hoofdfunctie
Groepsleider Translationeel Stress Onderzoek UMC Utrecht
Lid Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen
Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Lid Scienti c Advisory Board Max Planck Institute for Psychiatry, München
Secretaris van de Stichting Federation of European Neuroscience Societies Trust Foundation (FENS)
Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit (lid)
Gerelateerd aan hoofdfunctie bij het UMCG
Lid Bestuurscommissie Opleiding en Patiëntenzorg (NFU)
Lid College Medische Vervolgopleidingen (CMV)
Lid Stuurgroep ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)
Adviseur/adviserend lid van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) namens de NFU
Lid Kamer Medisch Specialisten (namens NFU, is onderdeel van Capaciteitsorgaan)
Lid Bestuur Onderwijs- en Opleidingsregio Noord-Oost-Nederland (OOR-NO)
Overige, niet gerelateerd aan hoofdfunctie
Lid Raad van Advies NEN
Comite van Aanbeveling St. Medical Business
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Stakeholdersdialoog
Het UMCG kent veel belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie. Wij hechten veel belang aan goed
contact met deze verschillende groepen, zodat we blijvend goede zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering
kunnen leveren.
Door de verschillende kerntaken van onze organisatie hebben we te maken met een diversiteit aan stakeholders.
De ketens van de kerntaken van het UMCG (patiëntenzorg, onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek)
zijn bekeken om de belangrijkste stakeholders te bepalen.
Al deze stakeholdergroepen zijn van grote invloed op onze bedrijfsvoering en/of onze bedrijfsvoering op hen.
Daarom voeren wij met hen op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen structurele dialogen.
Daarnaast is altijd ruimte voor ad hoc overleg en afstemming met onze stakeholders.
Bijgaande tabel bevat een globaal overzicht van de verschillende stakeholders die vanuit onze organisatie zijn
geïdenti ceerd en de wijze waarop wij met deze groepen de dialoog onderhouden. Daarnaast gaan wij de dialoog
aan met alle genoemde stakeholders tijdens de jaarlijks terugkerende MVO bijeenkomsten met interne,
respectievelijk externe stakeholders. In deze bijeenkomsten wordt het MVO beleid van het UMCG getoetst op
actualiteit en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. De interne stakeholderbijeenkomst is gericht op
medewerkers van alle organisatieonderdelen. De bijeenkomst met externe stakeholders levert een diverse groep
deelnemers op vanuit de verschillende stakeholdergroepen. Deze laatste bijeenkomst wordt voorgezeten door de
opdrachtgever vanuit de Raad van Bestuur.
Belangrijkste thema’s die in 2020 besproken zijn, zijn terug te vinden in de paragrafen van de verschillende gremia.
Stakeholder

Organisatievorm

Patiënten

Spiegelbijeenkomsten waarin dialoog wordt gevoerd over zorgervaringen van patiënten
Continue dialoog over diverse onderwerpen via onze klachtenregistratie, enquêtes,
ontslaggesprekken, nabelrondes, social media, of via ‘vertel het ons’ op www.umcg.nl en
www.kiesbeter.nl. De informatie wordt door afdelingen gebruikt om te kijken waar
verbeteringen mogelijk zijn.
Structurele dialoog tussen RvB en Cliëntenraad
Dialoog met patiëntverenigingen
Jaarlijkse enquête over de kwaliteit van onze zorg via de CQ index

Verwijzers

Nascholingen, compagnoncursussen

Omwonenden

Overleg met omwonenden wanneer projecten impact op hen (kunnen) hebben

Medewerkers (potentiële
medewerkers)

Continue in- en externe communicatie via Polsslag, intranet en social media
Medewerker dialoog online
Regulier en ad hoc overleg van medezeggenschapsorgaan (OR en OC)
FNV

Studenten

Structureel overleg onderzoek- en onderwijsraad (O&O-raad)

(regionale)
Dialoog over diverse onderwerpen binnen NFU, in diverse regionale en landelijke gremia.
Samenwerkingsverbanden
(NFU, MVO Zorg)
Maatschappelijke en
milieu organisaties

Deelname aan bijeenkomsten en in diverse overlegvormen vanuit betrokken UMCG
organisatieonderdelen

Overheid

Dialoog vanuit verschillende UMCG organisatieonderdelen

Leveranciers

Overleg en afstemming binnen Inkoop Platform Groningen (IPG), NFU-Bureau Procurement
Board
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Stakeholder

Organisatievorm

Zorgverzekeraars

1x per jaar open huis, structurele overleggen vanuit betrokken UMCG organisatieonderdelen

Banken

Structureel overleg vanuit betrokken UMCG organisatieonderdelen

Raad van toezicht

Regulier overleg vanuit de Raad van Bestuur
Jaarlijks overleg RvT VAR
Jaarlijks overleg RvT Verpleegkundige cliëntenraad
Tweejaarlijks overleg RvT Stafconvent
Tweejaarlijks overleg RvT OR

Media

Persvoorlichting

Andere UMC’s

NFU, Saaz Unie (milieu en veiligheid), UMC MVO overleg

Andere zorginstellingen

Dialoog binnen diverse gremia
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Materialiteitsmatrix
Materialiteitsanalyse 2019
Om de maatschappelijke belangen van onze stakeholders gestructureerd in kaart te brengen is begin 2019 een
materialiteitsanalyse uitgevoerd. Door middel van twee enquêtes is een lijst met 27 maatschappelijk relevante
thema’s door stakeholders en management geprioriteerd. Stakeholders is gevraagd naar het belang dat zij hechten
aan deze thema’s vanuit hun perspectief als stakeholder van het UMCG. Management heeft de thema’s
geprioriteerd op basis van de impact die het UMCG heeft op de thema’s. De gehanteerde methode is in lijn met de
richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).
De uitkomsten van deze analyse zijn samengebracht tot een materialiteitsmatrix, die inzichtelijk maakt welke 6
maatschappelijke thema’s het meest materieel zijn voor het UMCG. Dit zijn de thema’s waarover UMCG geacht
wordt te rapporteren volgen GRI. De GRI-index maakt duidelijk waar in het rapport over deze onderwerpen wordt
gerapporteerd.

Materialiteitsmatrix UMCG

Materialiteitsupdate 2021
Begin 2021 is een bureaustudie uitgevoerd om in kaart te brengen of er door recente ontwikkelingen nieuwe
thema’s dermate veel naar boven komen dat deze een plek zouden verdienen in de materialiteitsmatrix. Uit deze
bureaustudie zijn drie thema’s naar voren gekomen:
Duurzame mobiliteit
Circulaire bedrijfsvoering
Duurzaam vastgoed
Waar mogelijk heeft het UMCG in het verslag informatie opgenomen over deze onderwerpen. Ook wordt de input
uit deze analyse meegenomen voor de verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid.
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GRI-index
GRI Standards
nummer

Omschrijving

Verwijzing

102-1

Naam van de organisatie

2.1 Structuur van de organisatie

102-2

Voornaamste merken, producten en/ of diensten

2.1 Structuur van de organisatie

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

2.1 Structuur van de organisatie

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

2.6 Samenwerkingsrelaties

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

2.1 Structuur van de organisatie

102-6

Afzetmarkten

2.1 Structuur van de organisatie

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Algemene criteria
Organisatiepro el

2.2 Missie, visie en strategie
6.1 Medewerkers
2.1 Structuur van de organisatie
6.8 Financiële analyse
9. Jaarrekening
102-8

Samenstelling medewerkersbestand

6.1 Medewerkers

102-9

Omschrijving van de keten van de organisatie

Waardecreatiemodel
2.1 Structuur van de organisatie,
Kernactiviteiten
2.2 Missie, visie en strategie,
samenwerking in de regio

102-10

Signi cante veranderingen tijdens de verslagperiode

Voorwoord

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de
verslaggevende organisatie

2.7 Risicomanagement

102-12

Extern ontwikkelde economische, aan milieu gerelateerde en
sociale handvesten, principes die door de organisatie worden
onderschreven

6.5 Milieu

1. Covid-19

2.2 Missie, visie en strategie
2.5 UMCG brede programma's en
projecten
3.1 Kwaliteit en veiligheid
102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen)
en (inter)nationale belangenorganisaties

4.4 Maatschappelijke impact
binnen en buiten het UMCG

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de
organisatie

Voorwoord

Strategie
102-14

2.2 Missie, visie en strategie
6.4 duurzaamheid
6.5 milieu
Ethiek and integriteit
102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden,
2.3 Bestuur en toezicht
principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode
3.1 Kwaliteit & veiligheid
6.7 Risicobeheersing en intern
controlesysteem

Bestuursstructuur
102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

2.1 Structuur van de organisatie
2.3 Bestuur en toezicht
6.4 Duurzaamheid

Overleg met
belanghebbenden
102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

10. Bijlagen, Stakeholdersdialoog

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

6.1 Mederwerkers
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GRI Standards
nummer

Omschrijving

Verwijzing

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van
belanghebbenden

10. Bijlagen, Stakeholdersdialoog

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

10. Bijlagen, Stakeholdersdialoog

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg
met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

10. Bijlagen, Stakeholdersdialoog

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde
jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

9 Jaarrekening

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en speci eke afbakening
van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

2.1 Structuur van de organisatie

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de
inhoud van het verslag zijn vastgesteld

10. Bijlagen, Materialiteitsmatrix

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in
een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze
herformulering

Over dit jaardocument

102-49

Signi cante veranderingen ten opzichte van vorige
verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening

Over dit jaardocument

102-50

Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking Over dit jaardocument
heeft

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

102-52

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud
daarvan

Over dit jaardocument

102-54

GRI-toepassingsniveau

Over dit jaardocument

102-55

GRI Content Index

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Over dit jaardocument

Managementaanpak

3. Patiëntenzorg

10. Bijlagen, Materialiteitsmatrix

Verslaggevingspro el

Over dit jaardocument

10. Bijlagen, Materialiteitsmatrix

12‑jun‑20

Speci eke
informatie
Patiënttevredenheid
103-1/2/3

3.2 Onze patiënt als stakeholder
2.7 Risicomanagment
UMCG-1

Waardering patiënten

3.2 Onze patiënt als stakeholder

103-1/2/3

Managementaanpak

5.2 Ontwikkelingen, Medisch
specialistische
vervolgopleidingen

UMCG-2

Niveau onderwijs in (inter)nationale benchmarks

5.1 Kwaliteit van onderwijs en
opleiden, Rankings

UMCG-3

Passende opleidingsplekken AIOS

2.1 Structuur van de organisatie,
Hoofdzaken UMCG in cijfers

Managementaanpak

3.1 Kwaliteit en veiligheid

Artsen van morgen
opleiden

2.7 Risicomanagment

Veilige en gezonde
omgeving voor
patiënten
103-1/2/3

2.7 Risicomanagement
UMCG-4

Uitkomsten audits

3.1 Kwaliteit & Veiligheid,
Inspectiebezoeken

Managementaanpak

2.6 Samenwerkingsrelaties

Samenwerking
zorgverleners
103-1/2/3

3.1 Kwaliteit & veiligheid
UMCG-5

Huidige en nieuwe initiatieven op het gebied van samenwerking
zorgverleners

2.2 Missie, visie en strategie
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GRI Standards
nummer

Omschrijving

Verwijzing
2.6 Samenwerkingsrelaties

Preventie en healthy
ageing
103-1/2/3

Managementaanpak

2.2 Missie, visie en strategie
4. Onderzoek
4.4 Maatschappelijke impact
binnen en buiten het UMCG
2.7 Risicomanagment

UMCG-6

Geïmplementeerde projecten op het gebied van Healthy Ageing

2.2 Missie, visie en strategie
4.4 Maatschappelijke impact,
Projecten binnen en buiten het
UMCG
5 Onderwijs en opleidingen

Aantrekken en
behouden
medewerkers
103-1/2/3

Managementaanpak

UMCG-7

Intiatieven ter aantrekking en behoud van medewerkers

6.1 Medewerkers
2.7 Risicomanagement
2.2 Missie, visie en strategie
6.1 Medewerkers

UMCG-8

Waardering medewerkers

6.1 Medewerkers,
Medewerkersbelevingsonderzoek
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Begrippenlijst
1e, 2e, 3e, 4e geldstromen
De eerste geldstroom is de Rijksbijdrage (ministeries van OCW en VWS). De tweede geldstroom
is afkomstig van zelfstandige publieke organisaties als de NWO (Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek). De derde geldstroom is projectgebonden nanciering, vaak van
private instellingen maar ook van Ministeries. Het kan bij derde geldstromen ook gaan om
collectebusfondsen, nanciering uit stichtingen en nanciering van lagere overheden. Tot slot
is de vierde geldstroom afkomstig uit het bedrijfsleven.
CCP
De Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg (CCP) UMCG is opgericht in 2013 en komt
sindsdien wekelijks bijeen om meldingen van mogelijke zorgcalamiteiten te beoordelen. De
Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg bestaat per 31 december 2018 uit tien leden plus een
secretaris.
CIM/DIM
De Centrale Incident Meldingen Commissie (CIM) beoordeelt de organisatie van de Decentrale
Incident Meldingen (DIM)-commissies op de kwaliteit van de analyses en de
verbetermaatregelen. Iedere afdeling in het UMCG heeft een DIM-commissie. De CIMcommissie kan zelf ook onderzoek doen. Het gaat dan om onderzoek op UMCG-niveau,
bijvoorbeeld naar het vóórkomen van bepaalde soorten incidenten.
Clinical governance
De NHS (De National Health Service is het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd
Koninkrijk) heeft in 2000 de term clinical governance geïntroduceerd met als doel risico in de
zorg te vermijden, te leren van gemelde incidenten en vooral ook klinische standaarden te
verbeteren, ‘best practices’ snel te verspreiden en zo te zorgen voor constructieve
verbeteringen in de klinische zorg en fragmentatie in de zorg te voorkomen.
CO2
Koolstofdioxide is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is en dat in hoge
concentraties in de atmosfeer bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
CO2-footprint
Een milieumaat voor het bedrijfsleven waarmee inzichtelijk wordt hoeveel koolstofdioxide de
betre ende onderneming uitstoot.
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COOP
De Commissie Onderzoek Overleden Patiënten (COOP) werd in 2013 ingesteld en is een schakel
in het hele systeem van kwaliteit en patiëntveiligheid van het UMCG. De COOP onderzoekt
systematisch alle dossiers van patiënten die tijdens een klinische opname zijn overleden met
als doel mogelijke ‘adverse events’ op te sporen die voorvielen tijdens de opnameperiode die
eindigde met het overlijden van de patiënt.
DICA
Dutch Institute for Clinical Auditing
EPD
In het Elekronisch Patiënten Dossier (EPD) worden gegevens van patiënten op een uniforme en
gestructureerde wijze vastgelegd. Het UMCG heeft eind 2017 een nieuw EPD in gebruik
genomen.
ERP-systeem
Het EPR-systeem (Enterprise Resource Planning) is een softwaresysteem om het proces van
bestelling tot en met betaling te ondersteunen.
GRI
Global Reporting Initiative
HSMR
De Hospital Standardized Mortality Ratio zet de werkelijke sterfte in een ziekenhuis af tegen de
sterfte die op basis van de patiëntkenmerken werd verwacht.
IGJ
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een Nederlandse overheidsinstantie en verzorgt
het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp.
kWh
Kilowattuur is een eenheid voor arbeid, vaak gebruikt voor het verbruik van elektrische energie.
Leidende Coalitie
Een Leidende Coalitie is een groep mensen die hetzelfde wil bereiken en hetzelfde denkt over
de aanpak. In het UMCG worden Leidende Coalities gevormd met verschillende thema’s met als
doel om te adviseren over veranderingen in de organisatie.
LMS
Learning Management System
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MD-PhD
Student die de opleiding tot arts of tandarts combineert met een promotieonderzoek.
mijnUMCG
mijnUMCG is het patiëntenportaal van het UMCG. Het voorziet patiënten van informatie,
bijvoorbeeld: uitslagen van laboratoria, brieven die naar de huisarts of een andere
zorginstelling gaan, afspraken die gemaakt zijn, voorgeschiedenis, actueel medicatieoverzicht,
allergieën en bezoek- en opnamesamenvatting. Op termijn wordt het patiëntenportaal
uitgebreid met mogelijkheden voor interactie tussen patiënt en zorgverlener en mogelijkheden
voor patiënten om zelf informatie toe te voegen en het opnieuw plannen van afspraken.
NFU
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de
zeven samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim
65.000 mensen.
PDCA
Plan Do Check Act
PRISMA onderzoek
Om een calamiteit te onderzoeken is de PRISMA-methode een goede manier. PRISMA staat
voor: Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. De PRISMAmethode brengt het ontstaan van een incident in beeld in de vorm van een oorzakenboom.
Ruimte voor Groei en Innovatie
Ruimte voor Groei en Innovatie is een doelmatigheidsprogramma binnen het UMCG
dat moet leiden tot een structurele besparing van € 50 miljoen. De helft van deze baten wordt
geïnvesteerd in groei passend bij de doelstellingen van het UMCG. De andere helft wordt
gebruikt om de toegenomen kosten te dekken. Zo bouwen we aan een wendbare, nancieel
gezonde en toekomstbestendige organisatie.
Stakeholder
Een persoon of organisatie die invloed ondervindt of kan uitoefenen op het bedrijf,
bijvoorbeeld de medewerkers, omwonenden of de overheid.
Swill
Gekookt keukenafval en etensresten
SZA
Speci ek Ziekenhuisafval
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UD
Universitair docent
UHD
Universitair hoofddocent
Umc
Universitair medisch centrum
Veni Vidi Vici beurzen
De Veni, Vidi en Vici beurzen zijn persoonsgebonden NWO subsidievormen voor de
verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas
gepromoveerd), Vidi (ervaren) en Vici (professorabel).
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