
 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2015 Raad van Bestuur 
 



Jaarverslag Radiotherapiegroep 2015  2 
 

Inhoudsopgave  
 
 

Voorwoord .......................................................................................................... 3 

 

1. Uitgangspunten van de verslaglegging ........................................................... 4 

 

2. Profiel van de organisatie ............................................................................... 5 

2.1 Algemene gegevens ......................................................................................... 5 

2.2 Structuur van Stichting Radiotherapiegroep ......................................................... 5 

2.3 Kerngegevens ................................................................................................. 7 

2.4 Belanghebbenden / samenwerkingsrelaties ......................................................... 8 

 

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering ............................................................. 10 

3.1 Normen voor goed bestuur ............................................................................... 10 

3.2 Raad van Bestuur ........................................................................................... 10 

3.3 Raad van Toezicht ........................................................................................... 10 

3.4 Cliëntenraad ................................................................................................... 12 

3.5 Ondernemingsraad .......................................................................................... 13 

3.6 Bedrijfsvoering ............................................................................................... 14 

 

4. Beleid, inspanningen en prestaties ............................................................... 16 

4.1 Trends en ontwikkelingen ................................................................................ 16 

4.2 Algemeen beleid ............................................................................................. 16 

4.3 Innovaties ...................................................................................................... 18 

4.4 Kwaliteits- en veiligheidsbeleid ......................................................................... 19 

4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten ......................................................... 20 

4.6 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ............................................................. 22 

 

5. Financieel beleid ........................................................................................... 25 

 

Jaarrekening 



Jaarverslag Radiotherapiegroep 2015  3 
 

Voorwoord 
 
 
Het kalenderjaar 2015 heeft intern voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het 
doorvoeren van de juridische fusie tussen RISO en ARTI tot Radiotherapiegroep. Tegelijkertijd zijn 
er ook belangrijke stappen gezet om in te spelen op een snel veranderende omgeving waarin de 
gevolgen van marktwerking en een toenemende mate van concurrentie merkbaar zijn.  
 
Radiotherapiegroep is - als derdelijnsvoorziening – in belangrijke mate afhankelijk van de effecten 
van spreiding en concentratie in de ziekenhuizen, voor zover het de oncologische zorg betreft, met 
een beperkte mogelijkheid tot directe beïnvloeding in de tweede lijn. Door deze ontwikkelingen is 
samenwerking tussen zorgverleners in de oncologie belangrijker dan ooit. Oncologische zorg wordt 
waar nodig geconcentreerd en waar mogelijk gespreid, dus dichtbij de patiënt, aangeboden. Met 
deze ontwikkelingen hebben wij in de strategie rekening gehouden.  
 
De juridische fusie van Radiotherapiegroep per 1-1-2015 (in navolging van de bestuurlijke fusie 
tussen het RISO te Deventer en ARTI te Arnhem per 1 januari 2013) is onderdeel geweest van 
onze strategie. 
 
Het strategisch beleidsplan 2016-2019 is einde van het kalenderjaar vastgesteld. Het strategisch 
beleidsplan is tot stand gekomen met de inzet van velen in onze organisatie. Op zeer constructieve 
wijze is door diverse (medische en fysische) professionals en management bijgedragen aan de 
initiële analyse en vervolgens de uitwerking van de strategische uitgangspunten. Hiermee is voor 
een belangrijk deel de koers van Radiotherapiegroep bepaald voor de komende jaren.  
 
In 2015 kregen wij op beide behandellocaties – in tegenstelling tot het kalenderjaar 2014 – 
gelukkig weer te maken met betere financiële resultaten dan was verwacht c.q. begroot. Naar 
aanleiding van de tegenvallende financiële cijfers van 2014 waren inmiddels een aantal 
maatregelen genomen om de (personele) kosten voor onze organisatie te beheersen. De effecten 
van deze maatregelen zijn in 2015 merkbaar geweest. Dit werd versterkt door een toename van 
het aantal patiënten voor radiotherapie in 2015. Hierdoor is er zeker in de zomer van 2015 sprake 
geweest van een turbulente periode.  
 
De uitdaging voor 2016 zal zijn om Radiotherapiegroep in toenemende mate toekomstbestendig te 
maken en - al dan niet tijdelijke – pieken en dalen in verwijzingen van patiënten te kunnen blijven 
opvangen. Dit kan door flexibilisering van arbeidsovereenkomsten en een andere manier van 
werken met optimale benutting van mensen en middelen. 
 
Daarnaast zijn er mogelijkheden om nieuwe werkgebieden te onderzoeken en zullen wij door 
bundeling van krachten beter in de markt kunnen gaan staan wanneer de voordelen van de 
juridische fusie geëffectueerd zijn. We zien een intensivering van de samenwerking met de 
verwijzende ziekenhuizen en verwachten veel van de samenwerkingsverbanden in de keten. Een 
doorgroei naar Multi Oncologische Centra is voor de hand liggend in dit proces. 
 
We kunnen concluderen dat 2015 door de geschetste ontwikkelingen een intensief jaar is geweest 
voor ons, maar ook dat er heel veel werk is verzet. Daarom spreek ik mijn waardering uit aan 
iedereen binnen ons instituut die een bijdrage heeft geleverd aan alle ontwikkelingen en 
activiteiten die zich in 2015 hebben voorgedaan.  
 
Een speciaal woord van dank wil ik uitspreken aan de verwijzers en aan onze patiënten voor het in 
ons gestelde vertrouwen. Gelukkig hebben wij zeer veel deskundige en gemotiveerde medewerkers 
die het met elkaar mogelijk hebben gemaakt om de zorg op kwalitatief hoog niveau aan de 
patiënten te kunnen aanbieden. 
 
 
 
Mevrouw drs. C.J.W.M. Mondriaan-van Zutphen, 
Raad van Bestuur Radiotherapiegroep 
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1. Uitgangspunten van de verslaglegging 
 
 
Op dit moment is er voor Radiotherapiegroep geen verplichting vanuit het Ministerie van VWS om 
een jaardocument op te stellen in het kader van de verantwoorde zorg. Wel hebben wij de 
verplichting om vanuit de Regeling Verslaglegging WTZi een jaarverslag en jaarrekening te 
schrijven. Wij hebben ervoor gekozen om een jaarverslag te schrijven wat qua opbouw de lijnen 
zal aanhouden van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Het jaardocument MV 
voldoet aan de transparantie-eisen, zoals gesteld in het Uitvoeringsbesluit WTZi. Dit biedt ons de 
mogelijkheid om transparantie te geven over het door ons gevoerde beleid, de behaalde resultaten 
en een blik op de ontwikkelingen die zullen volgen aansluitend op het verslagjaar. 
 

Verslagleggingperiode 

De periode waarover in dit jaardocument verslag wordt gedaan, behelst het kalenderjaar 2015. 
Daarbij wordt niet nagelaten, waar relevant, om vooruit te kijken naar 2016 (en verder). 
 
Radiotherapiegroep met behandellocaties in Arnhem, Deventer en Ede 

We spreken in dit document enkel nog over Stichting Radiotherapiegroep met ‘behandellocaties’ en 
niet meer over de voormalige stichtingen ARTI en RISO. Wanneer wij over het voormalige ARTI 
schrijven is dit ‘Radiotherapiegroep behandellocatie Arnhem’ en voor het voormalige RISO is dit 
‘Radiotherapiegroep behandellocatie Deventer’. Daarnaast kennen wij sinds 15 januari 2014 nog de 
behandellocatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Dit is een satellietlocatie van 
Radiotherapiegroep, behandellocatie Arnhem. 
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2. Profiel van de organisatie 
 
 
2.1 Algemene gegevens  
 
Organisatieprofiel Radiotherapiegroep 

Stichting Radiotherapiegroep is op 1 januari 2013 opgericht ten behoeve van de bestuurlijke fusie. 
Met ingang van 1 januari 2015 zijn door de juridische fusie de stichtingen ARTI en RISO opgegaan 
in stichting Radiotherapiegroep. Het statutaire vestigingsadres van Radiotherapiegroep is gelijk aan 
het adres van voorheen ARTI te Arnhem. 
 
Algemene identificatiegegevens Stichting Radiotherapiegroep 

 

Naam Stichting Radiotherapiegroep 

Adres Wagnerlaan 47 
Postcode 6815 AD 
Plaats Arnhem 
Telefoonnummer 026–3712412 

KvK nummer 56840276 
Website www.radiotherapiegroep.nl 
 
De missie van Radiotherapiegroep 

De missie van Radiotherapiegroep is het bieden van patiëntvriendelijke, veilige en kwalitatief 
hoogstaande radiotherapeutische zorg aan de patiënt door gebruik te maken van moderne 
technieken en apparatuur. Wij doen dit als zelfstandig radiotherapeutische instelling vanuit de 
overtuiging dat wij vanuit die positie het belang van de patiënt het beste kunnen behartigen. 
 

2.2 Structuur van Stichting Radiotherapiegroep 
 
Stichting Radiotherapiegroep kent een (eenhoofdige) Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. 
De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de 
statuten en reglementen van de Stichting. Voor Radiotherapiegroep is één Cliëntenraad actief. 
Sinds april 2015 is er ook sprake van één Ondernemingsraad voor Radiotherapiegroep. 
 
Het concernbureau is per 1 januari 2015 gewijzigd in het bedrijfsbureau. Onder het bedrijfsbureau 
vallen de volgende ondersteunende diensten: Economische en Administratieve Dienst (EAD), 
Facilitaire Dienst & Inkoop, HRM, Kwaliteit, Veiligheid & Onderzoek (inclusief datamanagement) 
(KVO), Communicatie & PR, (Directie)secretariaat, Secretaris Raad van Bestuur en 
Projectmanagement. De medewerkers die onder het bedrijfsbureau vallen, zullen met ingang van 
1-1-2015 primair de werkzaamheden vanuit de statutaire hoofdlocatie (Arnhem) gaan verrichten. 
 

Organisatie- en communicatiestructuur Radiotherapiegroep 

Onder leiding van een (tijdelijk) medisch directeur is in de periode tot april 2015 door het 
samengestelde stafbestuur uit Arnhem en Deventer gewerkt aan de zorginhoudelijke organisatie- 
en communicatiestructuur. Dit als nadere uitwerking van het fusieplan Radiotherapiegroep. De 
organisatie- en communicatiestructuur is in 2015 geïmplementeerd in Radiotherapiegroep. 
 
Sinds september 2015 is er sprake van één geïntegreerd stafbestuur en één medisch fysische staf 
Radiotherapiegroep. Sinds september 2015 is eveneens sprake van één geïntegreerd 
managementteam (MT). Binnen het MT Radiotherapiegroep zijn alle leidinggevende functies 
ontdubbeld, met uitzondering van de functie ‘hoofd radiotherapeuten’. Deze functie wordt duaal 
ingevuld door het hoofd radiotherapeuten van behandellocatie Arnhem en van behandellocatie 
Deventer. De belangrijkste reden om deze functie niet geheel te ontdubbelen is gelegen in de 
klinische werkzaamheden (van beide hoofden) als radiotherapeut op behandellocatie Arnhem en 
behandellocatie Deventer. Voor alle andere hoofdenfuncties heeft in 2015 volledige ontdubbeling 
plaatsgevonden.  
 
In het kader van hiervan is een Sociaal Plan 2015 overeengekomen met de vakbonden. 
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Organogram Radiotherapiegroep 
 
 

Hoofdorganogram Radiotherapiegroep 
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2.3 Kerngegevens 

 
Kernactiviteiten 

 
Radiotherapiegroep is één van de zelfstandige radiotherapeutische centra in Nederland en houdt 
zich bezig met het bieden van veilige en kwalitatief hoogstaande radiotherapeutische zorg door 
gebruik te maken van moderne technieken en apparatuur. Hiermee vindt behandeling plaats van 
aandoeningen (overwegend kwaadaardig) door middel van ioniserende straling, al dan niet 
gecombineerd met andere modaliteiten, zoals chirurgie en chemotherapie. 

 

Radiotherapiegroep kent geen AWBZ functies. Een nadere specificatie van specialismen en 

doelgroepen wordt in de volgende paragrafen weergegeven. 
 
Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten 

 
Cliënten / Productie 
De groei van het aantal behandelingen van nieuwe patiënten valt in 2015 (in tegenstelling tot 
2014) opnieuw te constateren. Dit geldt voor beide behandellocaties. Het aantal patiënten dat 
uitwendig werd bestraald groeide in 2015 t.o.v. 2014 met 7,7% Het aantal brachytherapie-
patiënten in 2015 steeg licht t.o.v. 2014 met 3,2%. 
 
In schema weergegeven: 
 
 Radiotherapiegroep 2015 t.o.v.2014 

Teletherapie + 7,7% 

Brachytherapie + 3,2% 
 
Als gevolg van omzetplafondafspraken met de zorgverzekeraars is de omzetstijging beperkt tot 
2,5% ten opzichte van 2014. 
 
Medewerkers 

 

Medewerkers Radiotherapiegroep 

Aantal medewerkers per 31-12-2015 226 

Aantal FTE’s per 31-12-2015 194 
Aantal medewerkers vertrokken in 2015 17  
Aantal medewerkers in dienst gekomen in 2015 5 

 
Medisch specialisten 

Eind 2015 bestaat de groep radiotherapeuten op beide behandellocaties uit 21 personen. Eind 2015 
waren in totaal 19,52 FTE medisch specialisten in loondienst van Radiotherapiegroep. Ten opzichte 
van eind 2014 is dit hetzelfde gebleven. Verder wordt er in totaal nog 2,06 FTE ingevuld door 
physician assistants.  
 

Opleidingen 

In 2015 waren binnen Radiotherapiegroep 23 stagiaires actief. Zeven waren afkomstig van de 
opleiding HBO-MBRT, drie van de MBO 4 / HBO-ICT en zeven artsen en drie klinisch fysici in 
opleiding. Eén leerling heeft de inservice opleiding gedaan, maar niet afgerond. In 2015 is de 
overeenkomst beëindigd. Eén leerling volgt nog de inservice opleiding. Binnen Radiotherapiegroep 
worden voor meerdere opleidingen meerdere stageplaatsen aangeboden, onder meer MBO 
doktersassistent, MBO-ICT, HBO MBRT, HBO natuurkunde, WO BMT, WO TG, arts in opleiding tot 
radiotherapeut en klinisch fysicus in opleiding. 
 
Behandellocatie Arnhem heeft de erkenning voor de opleiding tot radiotherapeut in samenwerking 
met het UMC Nijmegen. Behandellocatie Deventer heeft dezelfde erkenning in samenwerking met 
het UMC Utrecht. Voor de opleiding tot klinisch fysicus werkt behandellocatie Arnhem samen met 
het UMC St. Radboud te Nijmegen. Behandellocatie Deventer werkt voor de opleiding tot klinisch 
fysicus radiotherapie samen in een cluster met AMC, UMCU en Verbeeten instituut. In de MBRT 
dagopleiding wordt geparticipeerd door stageplaatsen voor radiotherapeutisch laboranten ter 
beschikking te stellen. Radiotherapiegroep heeft geen leerlingen in opleiding tot radiotherapeutisch 
laborant middels de duale variant aan de MBRT.  
  



Jaarverslag Radiotherapiegroep 2015  8 
 

Behandellocatie Arnhem participeerde in 2015 nog in de Inservice Opleiding tot MBB-er in 
samenwerking met Erasmus Rotterdam. In 2015 waren twee inservice laboranten in dienst van 
behandellocatie Arnhem. 
 
Kwaliteitsimpuls medewerkers in de zorg 

De NVZ heeft in het Zorgakkoord met VWS vastgelegd dat er ten behoeve van de medewerkers in 
de zorg een kwaliteitsimpuls komt. Door Radiotherapiegroep is in 2015 (opnieuw) subsidie 
aangevraagd om medewerkers op te leiden en klaar te maken voor de toekomst.  
 
De subsidie is voor inrichting van interne en externe opleidingen, studiebegeleiding van 
medewerkers in opleiding, vervanging van medewerkers in opleiding en gebruik van 
opleidingsfaciliteiten. Er is ten behoeve van de subsidie een strategisch opleidingsplan geschreven 
met daarin vier pijlers die in de jaren 2014–2017 uitgewerkt worden. De pijlers zijn strategische 
personeelsplanning, management- development en leiderschap, verandervermogen en leer 
management systeem (LMS). Onderdeel van dit subsidietraject is een jaarverslag waarin de 
verantwoording over de inkomsten en uitgaven is opgenomen. Dit jaarverslag wordt voor 1 april bij 
de NVZ aangeleverd. 
 
Werkgebieden 

 

Verzorgingsgebied 

Ten opzichte van 2014 zijn de verzorgingsgebieden grotendeels gehandhaafd. Onder invloed van 
samenwerkingsbewegingen in de tweede lijn is een kleine krimp te constateren voor 
behandellocatie Arnhem vanuit de omgeving van Harderwijk. Voor behandellocatie Deventer geldt 
dit voor de omgeving van Hardenberg en Coevorden.  
 
Het werkgebied van behandellocatie Arnhem betreft voornamelijk de regio Oost-Nederland. De 
verwijzende ziekenhuizen bevinden zich in Arnhem, Doetinchem, Ede, Harderwijk en Zevenaar. 
Voor enkele indicaties heeft behandellocatie Arnhem een groter werkgebied. Voorbeelden hiervan 
zijn de patiënten uit de regio Nijmegen die voor brachytherapie bij gynaecologische tumoren naar 
behandellocatie Arnhem worden verwezen en de landelijke verwijzingen voor brachytherapie bij 
blaascarcinoom. De regionale ziekenhuizen waarmee behandellocatie Arnhem intensief samenwerkt 
zijn het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem, het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, het Slingeland 
Ziekenhuis te Doetinchem en het St. Jansdal ziekenhuis te Harderwijk. De drie eerstgenoemde 
ziekenhuizen werken sinds maart 2015 samen binnen de Alliantie Regionale Top Zorg (ARTZ). 
Radiotherapiegroep, behandellocatie Arnhem is voor de Oncologie ‘preferred partner’ binnen ARTZ. 
 
Ten aanzien van de directe patiëntenzorg wordt vanuit Radiotherapiegroep, behandellocatie 
Deventer in eerste instantie samengewerkt met de ziekenhuizen uit Deventer, Apeldoorn en 
Zutphen (Gelre Ziekenhuizen), en Coevorden-Hardenberg (Saxenburgh Groep). Voor een aantal 
indicaties heeft behandellocatie Deventer een groter werkgebied. Een voorbeeld hiervan zijn de 
patiënten die voor brachytherapie bij prostaatkanker naar Deventer worden verwezen. 
 
De radiotherapeut-oncologen van Radiotherapiegroep verlenen consulentdiensten ten behoeve van 
de multidisciplinaire oncologiebespreking. Daarnaast zijn de radiotherapeut-oncologen voor 
consulten en poliklinische controles één tot twee dagdelen per week in de verwijzende ziekenhuizen 
aanwezig. 
 

2.4 Belanghebbenden / samenwerkingsrelaties 

 
Samenwerking 

Voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen is samenwerking met diverse hulpverleners in onze 
directe omgeving een absolute must. Door participatie in multidisciplinaire poli’s in de verschillende 
ziekenhuizen en door deelname aan multidisciplinaire oncologiebesprekingen/commissies (zowel 
algemeen als tumorspecifiek) wordt de ketenzorg met de oncologisch verwijzers versterkt. Dit 
wordt ondersteund door het opzetten van een goede gegevensuitwisseling in de oncologische keten 
samen met de verwijzende ziekenhuizen. 
 
Radiotherapiegroep heeft diverse goede contacten met en participeert in overleg of werkgroep-
vormen bij belanghebbenden en samenwerkingsrelaties. We benoemen hier een aantal contacten. 
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Integraal Kankercentrum 

Het IKNL heeft als doelstelling iedere patiënt met kanker in Nederland de meest optimale zorg zo 
dicht mogelijk bij huis te laten ontvangen. Het IKNL richt zich op zorgverleners en beleidsmakers in 
de oncologie en in de palliatieve zorg. 
 
UMC St Radboud 
Radiotherapiegroep, behandellocatie Arnhem werkt op het gebied van patiëntenzorg en opleiding 
(radiotherapeut-oncologen en klinisch fysici) nauw samen met de afdeling radiotherapie van UMC 
St Radboud te Nijmegen. 
 
UMC Utrecht, AMC en Instituut Verbeeten 

Radiotherapiegroep, behandellocatie Deventer werkt op het gebied van opleiding (radiotherapeut-
oncologen en klinisch fysicus) nauw samen met de afdeling radiotherapie van het UMC Utrecht, het 
AMC en Instituut Verbeeten. 
 
Universiteit Twente 
Radiotherapiegroep, behandellocatie Deventer geeft studenten van de Universiteit Twente de 
mogelijkheid een stage te doen of een afstudeerproject te doen. Dit waren studenten Biomedische 
technologie (vier) en Technische geneeskunde (twee). De studenten werden ingezet op 
multidisciplinaire projecten op het grensvlak van geneeskunde en klinische fysica, met meer 
geneeskunde aspecten voor studenten Technische geneeskunde en meer klinisch fysische aspecten 
voor studenten Biomedische technologie. Ook is er een afstudeerder BMT werkzaam geweest 
binnen de klinisch fysische groep op het gebied van brachytherapie. Eén van de resultaten van 
haar werk was een abstract voor de ESTRO in Barcelona in 2015, waarvan in december bekend 
werd dat dit een oral presentatie is geworden.  
Radiotherapiegroep wil de samenwerking met de Universiteit Twente verder uitbouwen. Binnen de 
UT vinden veel patiëntgeoriënteerde studies plaats op het gebied van doelmatigheid, zoals 
optimalisatie van zorgpaden, nazorgtrajecten en wachtrij simulatie. Gezamenlijke projecten op dit 
gebied kunnen leiden tot positieve patiëntresultaten waar Radiotherapiegroep zich mee kan 
profileren. 
 
MAASTRO clinic  

In 2014 zijn Radiotherapiegroep en MAASTRO clinic een wetenschappelijke samenwerking 
aangegaan. Dit heeft geresulteerd in een viertal gezamenlijke projecten, die in 2015 zijn vervolgd. 
Om de interne projectleiders bij de vier onderzoeken te ondersteunen, is er intern binnen 
Radiotherapiegroep een trialcoördinator aangesteld om de projecten te coördineren. Daarnaast is 
er in 2015 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van samenwerking van MAASTRO en 
Radiotherapiegroep in een coöperatiemodel. Ook heeft Radiotherapiegroep samenwerkings-
afspraken met MAASTRO ten aanzien van het toekomstige protonenproject in Maastricht. 
 
OZRC (Overleg Zelfstandig Radiotherapeutische Centra) 
De vijf zelfstandige radiotherapeutische centra in Nederland zijn verenigd in een OZRC verband. De 
centra wisselen informatie uit en werken samen op het gebied van organisatie, kwaliteit en 
veiligheid. De OZRC instellingen overleggen regelmatig met het ministerie van VWS en de NZa over 
de financiering van de sector en de effecten van prestatiebekostiging voor de zelfstandige 
radiotherapeutische centra. 
 
Hogescholen MBRT 

Voor de opleiding tot radiotherapeutisch laborant werkt Radiotherapiegroep samen met de MBRT in 
Groningen en Eindhoven. Radiotherapiegroep gaat in 2016 stoppen met het opleiden van inservice 
leerlingen tot radiotherapeutisch laborant (MBB-er) in samenwerking met Erasmus Rotterdam. 
 
Saxion Hogeschool 

Behandellocatie Deventer biedt stagemogelijkheden voor studenten van verschillende 
opleidingsrichtingen van de Saxion Hogeschool. Een medewerker van behandellocatie Deventer 
participeert in de beroepenveldcommissie van de Saxion Hogeschool. 
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3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 
 
 

3.1 Normen voor goed bestuur 
 
De werkwijze en bevoegdheden van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht (RvT) en 
de samenwerking met de accountant zijn vastgelegd in de statuten van Radiotherapiegroep. De 
statuten van Radiotherapiegroep zijn per 31-12-2014 in het kader van de juridische fusie per 
1-1-2015 aangepast en goedgekeurd door het CIBG. Radiotherapiegroep verantwoordt zich over 
het gevoerde beleid conform de Zorgbrede Governance Code. Intern beschikt Radiotherapiegroep 
over een regeling melding misstanden. 
 

3.2 Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur bestond het gehele verslagjaar 2015 uit één bestuurder, mevrouw C.J.W.M. 
Mondriaan-van Zutphen. De werkzaamheden van de bestuurder zijn vastgelegd in een Reglement 
Raad van Bestuur Radiotherapiegroep, dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht Radiotherapiegroep kent ook een Reglement voor Toezichthouders. 
 
Naar de opvatting van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bestaat er geen belangen-
verstrengeling tussen de bestuurder en de toezichthouders van Radiotherapiegroep. Ook is er geen 
belangenverstrengeling tussen hen en de organisatie van het instituut. De functiescheiding wordt 
strikt nageleefd. 
 

3.3 Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht bestond in 2015 uit de volgende vijf toezichthouders: 
� mevrouw D.M.C. Pronk, MBA (voorzitter) 
� de heer prof. dr. H.G. Bijker, lid (vice voorzitter) 
� mevrouw C.M.M.L. Bontemps, lid 
� de heer dr. P.H.J. van der Mede, lid 
� de heer prof. dr. M.J. IJzerman, lid. 
 

De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2015 een actieve rol gehad als lid en/of voorzitter in 
diverse door de Raad van Toezicht ingestelde commissies. 
 
� mevrouw D.M.C. Pronk, MBA, voorzitter remuneratiecommissie 
� de heer prof. dr. H.G. Bijker, lid remuneratiecommissie, voorzitter auditcommissie 
� mevrouw C.M.M.L. Bontemps, lid commissie kwaliteit en veiligheid 
� de heer dr. P.H.J. van der Mede, lid auditcommissie 
� de heer prof. dr. M.J. IJzerman, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid. 
 
Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht 

Als hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden gemeld: 
 
Mevrouw D.M.C. Pronk, MBA (voorzitter) 

Hoofdfunctie 
� Directeur Presens aan t IJ 
� Directeur Radius Nederland 
 
Nevenfuncties 
� Voorzitter Raad van Toezicht Horizon 
� Voorzitter bestuur Stichting Steunfonds De Dreef 
 
De heer prof. dr. H.G. Bijker (vice voorzitter) 

Nevenfuncties 

� Commissaris centrumapotheek, Enschede 

� Voorzitter Raad van Commissarissen Rijnbrinkgroep, Arnhem/Nijverdal 
� Lid Comité van aanbeveling CharMain. 
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Mevrouw drs. C.M.M.L. Bontemps-Hommen 

Hoofdfunctie 
� Kinderarts ziekenhuis St. Jansdal Ziekenhuis, Harderwijk 
Nevenfuncties 
� Secretaris bestuur Stg. Critical Ethics of Care 
 
De heer dr. P.H.J. van der Mede 

Hoofdfunctie 
� Business Developer DAT.Mobility & Topadviseur Goudappel Groep 
 
Nevenfuncties 
� Voorzitter Stichting Havenkwartier Deventer 
� Bestuurslid TAMTAM Objektentheater 
 
De heer Prof. dr. M.J. IJzerman 

Hoofdfunctie 
� Hoogleraar en vakgroepvoorzitter Health Technology & Services Research Universiteit Twente, 

Enschede 
� Prodecaan Health & Biomedical Technology, Faculteit Technische Natuurwetenschappen, 

Universiteit Twente, Enschede 
 
Nevenfuncties 
� Visiting Scientist, Luxembourg Institute of Health, Luxembourg 
� Visiting professor, Medical Imaging Center, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen 
� Voorzitter Commissie Herziening Farmacoeconomische Richtlijnen, Zorginstituut Nederland, 

Diemen 
� Lid bestuur Stichting International Health Technology Services, Enschede 
� Lid bestuur Toegepast Instituut voor Neuromodulatie (TWIN), Enschede 
� Member Publications Management Advisory Board, International Society for 

Pharmacoeconomics & Outcomes Research (ISPOR), Philadelphia, USA 
� Member Health Sciences Policy Council, International Society for Pharmacoeconomics & 

Outcomes Research (ISPOR), Philadelphia, USA 
� Member Scientific Advisory Committee CANCER-ID 
 
Activiteiten in 2015 

De Raad van Toezicht heeft als taak het houden van toezicht op het besturen van de organisatie 
door de Raad van Bestuur. In de praktijk betekent dit dat er toezicht wordt gehouden op de 
realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Radiotherapiegroep. In het verslagjaar is 
gesproken over de volgende onderwerpen: 
� het monitoren van de doelen rondom de integrale fusie 
� het strategisch beleid en de voornaamste risico’s die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering 
� de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de 

interne plan- en controlecyclus 
� wijzigingen in de organisatie en onderlinge samenwerking 
� toekomstige bestuursstructuur Radiotherapiegroep 
� samenwerking van Radiotherapiegroep met externe partijen 
� PR, communicatie en huisstijl Radiotherapiegroep. 
 
De Raad van Toezicht heeft de bestuurder bijgestaan bij en toezicht gehouden op belangrijke 
beslissingen en beleidsontwikkelingen. De Raad van Toezicht vergaderde in 2015 zes keer met de 
Raad van Bestuur, en wel op 21 januari, 1 april, 12 mei, 20 augustus, 23 september en 
2 december. De Raad van Bestuur informeerde de Raad van Toezicht over ontwikkelingen, plannen 
en verwachtingen, in de reguliere vergaderingen als wel in bilateraal overleg met afzonderlijke 
leden van de Raad van Toezicht, indien de speciële competenties van deze leden voor de Raad van 
Bestuur van dienst konden zijn. 
 
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar tweemaal overleg gehad met de Ondernemingsraad, 
tweemaal met de Cliëntenraad en eenmaal met het stafbestuur. De Raad van Toezicht heeft een 
drietal commissies, namelijk een remuneratiecommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en 
een auditcommissie. 
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Remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie bestond in 2015 uit 2 leden van de Raad van Toezicht. Deze commissie 
heeft als taak om de Raad van Toezicht voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de 
Raad van Toezicht en het totale beloningspakket van de Raad van Bestuur, inclusief de 
performance indicatoren voor de Raad van Bestuur. Voor de bezoldiging van de bestuurder is de 
Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg leidend. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2015 een beoordelingsgesprek gevoerd met de Raad van Bestuur 
met als basis de vastgestelde performance indicatoren. In mei 2015 heeft de Raad van Toezicht 
vorm en inhoud geven aan de evaluatie Raad van Toezicht. 
 
Commissie kwaliteit en veiligheid 

De commissie kwaliteit en veiligheid bestond in 2015 uit 2 leden van de Raad van Toezicht. De 
commissie kwaliteit en veiligheid heeft tot taak de toezichthoudende en klankbordrol van de Raad 
van Toezicht te ondersteunen ter zake van de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten, 
cliënten en medewerkers. De commissie kwaliteit en veiligheid vergaderde tweemaal in 2015. 
 
Auditcommissie 

De auditcommissie bestond in 2015 uit 2 leden van de Raad van Toezicht. De auditcommissie heeft 
de Raad van Toezicht ondersteund bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden inzake het 
financiële verslagleggingsproces, het systeem van interne beheersing, de beheersing van financiële 
risico’s en het controleproces. De auditcommissie vergaderde viermaal in 2015. 
 

3.4 Cliëntenraad 
 
Na de totstandkoming van één cliëntenraad in juni 2013 is door de acht leden van de cliëntenraad 
Radiotherapiegroep in 2014 en 2015 “werkende weg” verder vorm en inhoud gegeven aan het 
wettelijk adviesorgaan dat de belangenbehartiging van de cliënten van Radiotherapiegroep zo 
effectief en efficiënt mogelijk realiseert. De cliëntenraad functioneert inmiddels daadwerkelijk als 
één cliëntenraad en is een gerespecteerd gesprekspartner van de Raad van Bestuur en de Raad 
van Toezicht.  
 
De cliëntenraad heeft als vertrekpunt dat de activiteiten binnen de drie behandellocaties van 
Radiotherapiegroep erop gericht moeten zijn om met name een veilige en kwalitatief uitstekende 
radiotherapeutische zorg aan de cliënten van Radiotherapiegroep in de komende jaren te 
garanderen. 
 
De gespreksonderwerpen met en de adviezen aan de Raad van Bestuur waren in 2015 talrijk en 
divers. Deze hadden betrekking op de voortgang van de organisatorische fusie, de uitwerking van 
de zorginhoudelijke structuur binnen Radiotherapiegroep, op kwaliteit en veiligheid, de fusie tussen 
Radiotherapiegroep en Stichting Bevordering Radiotherapie Stedendriehoek e.o., de 
samenwerkingsrelatie met Maastro Clinic en met Gelre Ziekenhuizen (Project initiatie document), 
het jaarverslag en de jaarrekening 2014, de diverse kwartaalrapportages, de kaderbrief, het 
jaarplan en de begroting 2016, de participatie van de cliëntenraad in de commissie Integriteit, de 
Veiligheidsweek, de betrokkenheid van de cliëntenraad bij de audit van NIAZ Qmentum, het 
projectvoorstel Esteya, het gebruik van ideeënformulieren en ideeënbussen, het aanbrengen van 
tatoeagepuntjes, de personele bezetting van de balie in de behandellocatie Ede, de inrichting van 
de “beddenwacht” in behandellocatie Arnhem, de benoeming en benaming van de 
klachtencontactpersoon. Voorts was de cliëntenraad vertegenwoordigd tijdens diverse 
bijeenkomsten, zoals de Open Dag in de drie behandellocaties, symposia en lunchbijeenkomsten. 
 
De cliëntenraad bestond in 2015 uit de volgende leden: 
� de heer C.E.W.M. Appels, Zutphen (vice-voorzitter) 
� mevrouw A. Elbers, Deventer 
� de heer J.C. van der Hoeven, Velp (voorzitter) 
� mevrouw S.E. Israëls-Douma, Apeldoorn 
� de heer D.J. Keizer, Zutphen 
� de heer J.W. Overeem, Renswoude 
� mevrouw F.E. van Wijk, Velp 
� de heer J.T.G. Witz, Deventer 
� mevrouw E. Nulden (ambtelijk secretariële ondersteuning). 
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3.5 Ondernemingsraad 
 
Inleiding 

De medezeggenschap van alle medewerkers van Radiotherapiegroep is vanaf medio april 2015 
vorm gegeven door één Ondernemingsraad. Na de integrale fusie op 1 januari 2015, waarbij de 
stichtingen ARTI (Arnhem/Ede) en RISO (Deventer) werden opgeheven, was de instelling van één 
OR in het kader van “medezeggenschap volgt zeggenschap” een logische stap. Op 14 april 2015 
vonden de verkiezingen plaats voor deze nieuwe OR. Daaraan voorafgaand was er sprake van een 
Centrale OR (COR) voor de Radiotherapiegroep met twee lokale Ondernemingsraden: voor 
Arnhem/Ede en voor Deventer (zie vorige jaarverslag). 
 
Samenstelling 

Voorafgaand aan de verkiezingen werd door de COR een concept reglement voor de nieuwe OR 
opgesteld. Daarin is onder andere opgenomen dat de OR negen zetels heeft, verdeeld over zes 
kiesgroepen. Na een verkiezingscampagne bleek voor bijna alle kiesgroepen het aantal kandidaten 
gelijk te zijn aan het aantal zetels. Deze kandidaten werden automatisch gekozen. Alleen voor 
kiesgroep 6 (maximaal 1 persoon behorend tot de categorie Paramedisch ongeacht de 
behandellocatie) waren er twee kandidaten voor één zetel. Jenny Brouwer haalde de meeste 
stemmen. De samenstelling van de OR was daarmee bekend: 
 
Kiesgroep 1 Paramedisch (3 zetels) 

� mevrouw P. Baar (laborant Arnhem/Ede) 
� mevrouw A. Balt (laborant Deventer) 
� de heer S. Buter (laborant Arnhem/Ede) 
Kiesgroep 2 Klinische Fysica (1 zetel) 

� de heer S. Klein Kromhof (klinisch fysisch medewerker Arnhem) 
Kiesgroep 3 MEA/Polikliniek (1 zetel) 

� mevrouw M. Smeenk (planner behandeltraject Deventer) 
Kiesgroep 4 Medische Staf (1 zetel) 

� de heer R. Underberg (radiotherapeut Arnhem/Ede) 
Kiesgroep 5 Bedrijfsbureau (1 zetel) 

� de heer G. Bentelaar (projectmanager Bedrijfsbureau) 
Kiesgroep 6 Vrije Lijst (2 zetels) 

� mevrouw C. Leenders (planner behandeltraject Arnhem) 
� mevrouw J. Brouwer (laborant Arnhem/Ede). 
 

Tijdens de OR cursus van 12 en 13 mei 2015 werd het dagelijks bestuur van de OR gekozen. 
Voorzitter werd de heer G. Bentelaar en vice-voorzitter de heer S. Buter. Eind juli besloot  
G. Bentelaar (kiesgroep Bedrijfsbureau) zijn voorzitterschap neer te leggen, en na de zomer zijn 
OR lidmaatschap op te zeggen. Mevrouw P. Baar werd op 11 augustus 2015 tot voorzitter OR 
gekozen. De OR werd ondersteund door een ambtelijk secretaris: mevrouw Y. Buskermolen. In 
verband met de ontstane vacature binnen kiesgroep 5 (bedrijfsbureau) werden verkiezingen 
uitgeschreven op 27 oktober 2015. Er bleken geen kandidaten te zijn. 
 
Werkwijze en besproken onderwerpen 

In de loop van 2015 zijn tijdens een cursus de uitgangspunten voor de OR opgesteld en enkele 
praktische zaken uitgewerkt. De OR vergaderde volgens een vooraf opgesteld vergaderschema, 
meestal op de dinsdagmiddag. Tussen de overlegvergaderingen door was er een informeel 
overlegmoment gepland tussen het Dagelijks Bestuur van de OR en de Raad van Bestuur. De 
volgende onderwerpen zijn onder meer besproken: 
 
Adviesaanvraag Zorginhoudelijke structuur 

De OR heeft op 12 juni een positief advies uitgebracht met daarbij een aantal aandachts- en 
evaluatiepunten. 
 
Adviesaanvraag Fase 2 Paramedische Dienst 

Op 15 juli 2015 ontving de OR de adviesaanvraag fase 2 Paramedische Dienst, met het verzoek 
deze voor 1 oktober 2015 te beantwoorden. Op 29 september 2015 heeft de OR een positief advies 
met een aantal opmerkingen gegeven, met uitzondering van het deel secretariaten/receptie. De OR 
heeft aangegeven over te weinig informatie te beschikken om advies te kunnen geven over de 
secretariaten/receptie, en heeft verzocht om een nader plan. Eind 2015 was de OR in afwachting 
van dit plan. 
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Samenwerking 

De OR is het afgelopen jaar vrijwel elke overlegvergadering door de RvB geïnformeerd over de 
stand van zaken met betrekking tot de samenwerking met o.a. Maastro en Gelre.  
 
Integriteitscommissie 

In samenspraak met de OR is de heer R. Underberg (na overleg met de medische staf) eind 2015 
lid geworden van de Integriteitscommissie Radiotherapie i.o. Deze commissie is eind 2015 nog in 
oprichting.  
 
Instemmingsaanvraag reiskosten 2016 

De OR heeft zijn instemming verleend aan de reiskostenregeling 2016, deze regeling is vrijwel 
gelijk aan de regeling van 2015. 
 
Harmonisatie personele regelingen 

De harmonisatie personele regelingen (2016) is tijdens de OR vergadering mondeling toegelicht 
door de P&O adviseur. De OR zal over de ORT/werken op zaterdag een instemmingsaanvraag 
ontvangen. Eind 2015 was de OR in afwachting van deze aanvraag. 
 
Begroting en jaarplan 2016 

Tijdens een extra overlegvergadering op 10 november 2015 zijn de begroting en het jaarplan 2016 
besproken. Op 25 november heeft de OR een positief advies gegeven, met daarbij een aantal 
opmerkingen. 
 

3.6 Bedrijfsvoering 
 
Investeringen 

De belangrijkste investeringen in 2015 hebben betrekking op: 
� Aanschaf versneller in behandellocatie Deventer 
� Upgrades van twee versnellers in behandellocatie Arnhem 
� Aanschaf versneller in behandellocatie Ede 
� Aanschaf Esteya in behandellocatie Ede. 
 
Naast deze investeringen zijn nog te benoemen: 
� Aanschaf Brachy Flexiplan 
� Diverse aanschaffingen op ICT gebied. 

 

In totaliteit is er voor bijna € 7.400.000 geïnvesteerd in 2015. De geplande investeringen voor 
2016 bedragen ruim € 5.200.000. 
 
Capaciteit/apparatuur 

Radiotherapiegroep behandellocatie Arnhem beschikt eind 2015 nog over 7 Elekta versnellers 
verdeeld over 5 versnellers in Arnhem en 2 versnellers in Ede. De meeste hiervan zijn uitgerust 
met een Agility MLC en een XVi Cone beam CT voor 3D-beeldvorming. Eén van de versnellers is 
uitgerust voor Stereotactische bestralingen (bestralingen met hoge precisie) met een 6D tafel 
(Hexapod). Voor de brachytherapie zijn in Arnhem een HDR (High Dose Rate) en een PDR (Pulsed 
Dose Rate) in gebruik. Tevens worden er brachybehandelingen uitgevoerd met I-125 permanente 
implantaties (zaadjes).  
 
In Radiotherapiegroep, behandellocatie Deventer staan voor de patiëntenbehandeling eind 2015 
nog 3 Elekta versnellers en 2 Tomotherapie machines. De Elekta machines zijn bij toerbeurt 
geupgrade naar de nieuwste stand van de techniek en één van de drie is nieuw geplaatst. Voor 
brachytherapie is een isocentrische C-boog met CT mogelijkheid beschikbaar. HDR brachytherapie 
wordt met een afterloader uitgevoerd. Daarnaast beschikken we over apparatuur voor 
prostaatimplantaties met radioactieve jodiumzaadjes. 
 
In 2016 zal de capaciteit van de versnellerapparatuur (weer) gereduceerd worden van 12 
versnellers naar 10 versnellers. In 2015 is sprake geweest van tijdelijk 12 versnellers voor 
Radiotherapiegroep i.v.m. de uitrol van de satellietlocatie Ede en het upgraden en de vervanging 
van versnellers op locatie Deventer. 
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Normeringen 

Radiotherapie is hoog complexe oncologische zorg die te maken heeft met steeds meer en 
verdergaande normeringen. De NVRO heeft kwaliteits- en volumenormen voor radiotherapie in 
Nederland vastgelegd (18 april 2013, versie 2.1.4.) Deze normen zijn inmiddels ook overgenomen 
door het SONCOS in het normeringsrapport met als titel: “Multidisciplinaire normering oncologische 
zorg in Nederland”. 
 
In het verslagjaar heeft Radiotherapiegroep voldaan aan bovenstaande normeringen. Het NVRO 
normendocument zal naar verwachting in 2016 worden herzien. Relevant voor Radiotherapiegroep 
is met name de kwantitatieve normering met betrekking tot een hoofd- en satellietlocatie voor 
radiotherapie. 
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4. Beleid, inspanningen en prestaties 
 
 

4.1 Trends en ontwikkelingen 
 
Radiotherapiegroep wil ‘state of the art’ radiotherapie blijven bedrijven. De landelijke trends en 
ontwikkelingen in de oncologie en radiotherapie zijn in ogenschouw genomen bij vaststelling van 
de strategie van Radiotherapiegroep. Deze trends en ontwikkelingen hebben m.n. betrekking op: 
� de ontwikkeling van Comprehensive Cancer Netwerken (CCN) 
� het versterken van de oncologische/radiotherapeutische keten 
� het dichtbij aanbieden van radiotherapie aan de oncologische patiënt 
� een toenemende mate van kwaliteits- en volumenormering in de oncologie en radiotherapie 
� een toenemende mate van volume- en prijsdruk. 
 

4.2 Algemeen beleid 

 

Radiotherapiegroep kiest als focus primair de zogenaamde grote volumina. Dit zijn de ‘Big Five’: 
patiënten met longtumoren-, mammatumoren, tumoren aan het maag-darmstelsel (GE-tumoren), 
prostaattumoren en palliatieve behandelingen. Binnen deze grote volumes gaan we deelnemen in 
multidisciplinaire oncologische centra (MOC’s) c.q. multidisciplinaire oncologische poliklinieken 
(MOP’s) en multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Tevens willen we in de verwijzende ziekenhuizen 
deelnemen aan de palliatieve teams. Om dit te bewerkstelligen worden de meest betrokken 
radiotherapeuten ingezet als accountmanager in de verwijzende ziekenhuizen. Zij moeten zorgen 
voor profilering van onze organisatie binnen de ziekenhuizen. 
 

Voor Brachytherapie behandelingen van prostaatpatiënten heeft Radiotherapiegroep de keuze 

gemaakt tot lateralisatie op behandellocatie Deventer met ingang van 1-1-2016. De Brachytherapie 

behandelingen voor cervix-, uterus- en blaastumoren lateraliseren we vanaf 2016 op 

behandellocatie Arnhem. 
 
Radiotherapiegroep kiest voor de komende jaren voor verdere uniformering van apparatuur en het 
EPD. 
 
Treatment Planning Systeem 

In 2015 is besloten dat RayStation als Treatment Planning Systeem voor de toekomstige 
ontwikkelingen wordt ingezet voor alle behandellocaties. Om de overgang naar RayStation voor 
behandellocatie Arnhem/Ede vloeiend te laten verlopen is wel van Pinnacle de hardware vervangen 
en is de module autoplanning aangeschaft. 
 
De aandacht lag zowel in Arnhem als in Deventer sowieso op het invoeren van geautomatiseerd 
plannen m.b.v. scripting. Geautomatiseerd plannen biedt mogelijkheden aan onze organisatie om 
voorbereid te zijn op een toekomst met meer aandacht voor adaptieve technieken en meer 
werkzaamheden op de planning op het gebied van imaging en target delineatie. Daarnaast biedt 
automatisering van eenvoudige planningen de mogelijkheid om meer tijd te besteden aan 
ingewikkelde planningen. 
 
Brachytherapie 

Behandellocatie Arnhem vervult een bovenregionale rol in de brachytherapie. De robot 
geassisteerde blaasbehandeling is wereldwijd bekend door de BrachyAcademy workshops en 
patiënten van ver buiten de regio worden naar Arnhem verwezen. Ook voor de primaire 
behandeling van het inoperabele endometriumcarcinoom en voor de behandeling door middel van 
MUPIT applicatie van allerlei soorten in de vagina gelegen tumoren worden patiënten uit heel 
Nederland verwezen. Radiotherapiegroep,  behandellocatie Arnhem heeft als enig niet-academisch 
instituut een bijdrage geleverd aan de Embrace studie, een studie naar MRI-gestuurde 
brachytherapie van het cervixcarcinoom. Sinds 2015 vindt fundamenteel onderzoek plaats naar in-
vivo dosimetrie en positieverificatie binnen de brachytherapie. 
 
Radiotherapiegroep, behandellocatie Deventer is van oudsher bekend om zijn innovaties in de 
brachytherapie. Het speerpunt ligt bij het uitvoeren van de behandelingen van het 
prostaatcarcinoom. Hiervoor zijn Jodium-125 implantaties  en HDR-implantaties beschikbaar. 
Innoverend is de integratie van diverse subsystemen tot één systeem, waarmee efficiënt en 
effectief de implantaties nog tijdens de OK procedure worden geoptimaliseerd en uitgevoerd.  
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Klinisch wetenschappelijk onderzoek 

Radiotherapiegroep besteedt veel aandacht aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. In 2015 nam 
Radiotherapiegroep deel aan 15 verschillende nationale en internationale studies. Hiervoor werden 
in totaal 110 nieuwe patiënten geïncludeerd, waaronder 69 in Arnhem en in 41 in Deventer. 
 
Binnen Radiotherapiegroep worden lopende en nog op te starten studies besproken. Op 
behandellocatie Arnhem heeft dat middels trialbesprekingen plaatsgevonden, waarin de inclusie en 
logistiek van de lopende studies zijn doorgenomen. Daarnaast zijn de op te starten en de (recent) 
gesloten studies ook besproken. Op behandellocatie Deventer zijn nieuwe en lopende trials een 
vast agendapunt geweest van de vergaderingen van de werkgroep datamanagement. 
 

Op de ESTRO in Barcelona in april 2015 zijn vanuit Deventer twee oral presentaties gehouden. 

 

Vanuit Arnhem zijn in totaal 5 abstracts ingestuurd. 

 

In 2015 zijn er 6 artikelen met co-auteurs uit Deventer verschenen, waarvan één volledig binnen 

Radiotherapiegroep is geschreven. 

 

Vanuit Arnhem zijn 10 artikelen verschenen en 2 presentaties gegeven. 

 
Complicaties 

In Radiotherapiegroep vinden er complicatiebesprekingen plaats, waarin patiënten met 
complicaties besproken worden.  
 

In de complicatiebesprekingen die vanaf 2004 op behandellocatie Arnhem worden gehouden, 
worden casussen besproken waarbij de radiotherapeut-oncoloog aanwijzingen heeft dat er 
complicaties zijn opgetreden ten gevolge van de gegeven radiotherapie. De complicaties werden in 
2015 ingedeeld conform de CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) versie 4.0 
van the Cancer Therapy Evaluation Program, NCI. 
 
Op behandellocatie Deventer worden volgens de NVRO richtlijnen de late graad 3, 4 en 5 
complicaties door de behandelende arts geregistreerd in het EPD. Van de groep patiënten met 
prostaatkanker wordt een database bijgehouden waarin alle acute en late graad 1 t/m 5 
complicaties worden gescoord. In een complicatiebespreking werd een selectie van de patiënten 
met een graad 3 complicatie besproken en alle patiënten waarbij door de behandelend arts een 
late graad 4 of 5 complicatie is geconstateerd. Tijdens de complicatiebespreking is de relatie met 
de radiotherapie besproken en in het EPD vastgelegd. 
 
Op zowel behandellocatie Arnhem als Deventer hebben er twee complicatiebesprekingen 
plaatsgevonden. In 2015 zijn in Arnhem 81 patiënten op de lijst voor de besprekingen gezet. Het 
bleek dat er bij 56 patiënten geen sprake was van een late complicatie of slechts een graad 1 of 
graad 2 complicatie. Bij 13 patiënten was sprake van een acute complicatie. Bij 25 patiënten was 
er sprake van een late (meer dan 90 dagen na de radiotherapie) graad 3 (22 patiënten), graad 4 
(2 patiënten) of graad 5 (1 patiënt) complicatie ten gevolge van de radiotherapie. Bij 24 van de 
25 patiënten was er sprake van ingecalculeerd risico. De relatie met radiotherapie was in 
17 gevallen waarschijnlijk, in 6 gevallen vermoedelijk en in 2 gevallen onwaarschijnlijk. 
 
In Deventer is er tijdens deze besprekingen, gezien het grote aantal prostaatpatiënten, een selectie 
van de patiënten met een graad 3 complicatie besproken. Daarnaast zijn alle patiënten besproken 
waarbij door de behandelend arts een late graad 4 of 5 complicatie is geconstateerd. Tijdens de 
complicatiebespreking is de relatie met radiotherapie besproken en in het EPD vastgelegd. Er zijn 
totaal 34 patiënten met een late complicatie besproken, 18 patiënten met een graad 3 complicatie, 
14 patiënten met een graad 4 complicatie en 2 patiënten met een graad 5 complicatie. De relatie 
met radiotherapie stond bij 23 patiënten vast, was bij 6 patiënten waarschijnlijk, bij 3 patiënten 
niet uitgesloten en bij 2 patiënten was er geen relatie met radiotherapie. Daarnaast zijn er zes 
patiënten besproken met een acute graad 5 complicatie en één patiënt met een acute graad 4 
complicatie. 
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Bedrijfsvoeringperspectief 

De vermogenspositie van Radiotherapiegroep is positief. Ten aanzien van de bedrijfsvoering van 
Radiotherapiegroep wordt op strategisch en tactisch niveau gemeenschappelijk beleid gevoerd. 
Door onder meer verschillen in EPD en apparatuur blijven er op operationeel niveau lokale 
uitvoeringsverschillen bestaan tussen behandellocatie Arnhem/Ede en behandellocatie Deventer. 
Radiotherapiegroep werkt de komende jaren verder aan de uniformering van onder andere EPD en 
apparatuur en daarmee aan de uniformering van bedrijfsvoeringprocessen. 
 
Communicatie en PR 

Het eerste halfjaar heeft grotendeels in het teken gestaan van het finetunen van de huisstijl- en 
organisatiewijziging. De belangrijkste zaken zoals drukwerk, website, informatieschermen en 
patiëntinformatie waren begin 2015 geregeld, maar diverse zaken kwamen in de eerste maanden 
na de fusie aan het licht en zijn opgepakt. Er is veel aandacht besteed aan het delen van informatie 
tussen de medewerkers en behandellocaties; hiervoor zijn onder andere de nieuwsfunctie en foto’s 
van medewerkers met functiebenaming in SharePoint gezet. De communicatiewerkzaamheden die 
voorheen door de gehele organisatie verspreid waren, zijn gebundeld en belegd bij de medewerker 
Communicatie & PR. 
 
In de loop van het jaar hebben we de focus verlegd van interne communicatie naar externe 
profilering. Een extern bureau heeft een advies uitgebracht welke middelen we in kunnen zetten 
om onze kennis en ervaring te etaleren en hoe we verder het merk Radiotherapiegroep kunnen 
uitbouwen. We maken een belangrijke slag in de toon en vormgeving van onze externe middelen 
door de taal van de ontvanger te spreken. Er is inmiddels een beeldbank met een promotiefilm en 
fotomateriaal en medio 2016 gaat de vernieuwde website live. 
 
ICT 

In 2014 heeft M&I partners op verzoek van Radiotherapiegroep een rapport geschreven over de 
huidige en gewenste ICT situatie voor Radiotherapiegroep. De opdracht was om toe te werken naar 
een geïntegreerd ICT systeem voor Radiotherapiegroep. Dit rapport bevat een aantal scenario’s. In 
2015 is besloten om een aanbestedingstraject te starten voor de beheersactiviteiten van de ICT 
omgeving en om te zorgen voor een geïntegreerde omgeving. In 2015 is een managed dark fiber 
aangelegd tussen Arnhem en Deventer om zo te zorgen voor het gebruik van een aantal applicaties 
op beide behandellocaties. Dit gaat bijvoorbeeld om Exchange, Sharepoint en iProva. 
 
Huisvesting 

De behandellocaties zijn modern en in de ruimste zin van het woord goed op orde. In 2015 is er 
voor behandellocatie Deventer en voor behandellocatie Ede een nieuw LTOP (Lange Termijn 
Onderhoud Plan) opgesteld. Op behandellocatie Deventer is de oude ruimte ‘bunker 5’ verbouwd en 
geschikt gemaakt voor de nieuwe versneller, de Jade. 
 
In 2015 is aan behandellocatie Arnhem een SDE subsidie verstrekt voor de oprichting en inrichting 
van een zonnepanelen installatie. Het project zonnepanelen is in Q4 verder voorbereid. De feitelijke 
operationele ingebruikname zal naar verwachting mei/juni 2016 worden. 
 

4.3 Innovaties 
In het verslagjaar is binnen Radiotherapiegroep gewerkt aan diverse vormen van innovatie van het 
primaire proces. In 2015 werden op behandellocatie Arnhem/Ede de volgende innovaties 
doorgevoerd in het primaire proces. 
� Voor de behandeling van Huidtumoren (BCC’s) is in Ede een bestralingsfaciliteit gecreëerd. Dit 

bestralingsapparaat (Esteya-Elekta) biedt een patiëntvriendelijke behandeling als alternatief 
voor een chirurgische ingreep. 

� In Arnhem zijn nieuwe rotatietechnieken ontwikkeld (VMAT) om tot een kwalitatief betere 
behandeling te komen met kortere behandeltijden. Tevens is een eerste aanzet gedaan om te 
komen tot het automatische genereren van een bestralingsplan (AutoPlan). Dit zal in 2016 
verder ontwikkeld en klinisch ingevoerd worden. 

� Voor een verdere verhoging van de veiligheid van de bestralingen is een techniek ingevoerd 
voor de controle van de absolute positie van de bestralingstafel. Dit om de kans op een 
verkeerde instelling van de patiënt verder te verkleinen. 

� In Deventer heeft de focus gelegen op het veilig in de lucht van de nieuwe Elekta toestellen 
met Agiltiy en CBCT.  
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� Daarnaast zijn de belangrijkste ontwikkelingen geweest op gebied van de techniek van 
mammabestralingen. De instelling is veranderd voor locoregionale mammapatiënten en de 
bestralingstechniek is omgezet naar een hybride IMRT techniek. Dit heeft als voorwaarde 
gehad dat alle doelgebieden moeten worden ingetekend. 

� Als onderdeel van het upgrade scenario in Deventer is één Tomotherapie apparaat uitgerust 
met dynamic jaws, die worden gebruikt als er een klinisch relevant voordeel is van het gebruik 
hiervan.  

� Het gebruik van MCO heeft zich doorgezet in 2015 en daarnaast zijn er voor een aantal 
indicaties eerste stappen gezet in het automatisch plannen in RayStation. Dit levert 
bijvoorbeeld bij een schampveldtechniek voor een mammabestraling en een robuust en 
planneronafhankelijk plan op.  

� Voor prostaten zijn er grote stappen gezet om automatisch met RayStation een Elekta-plan te 
maken dat klinisch even goed of beter is dan het huidige Tomotherapie-plan. 

 

4.4 Kwaliteits- en veiligheidsbeleid 
 
Op het gebied van kwaliteit en veiligheid wordt in Radiotherapiegroep al jarenlang structureel 
gewerkt. Kwaliteit en veiligheid zijn in hoge mate geïntegreerd in het vigerend beleid en de inzet 
van kwaliteitsinstrumenten sluit aan op de kritische processen en speerpunten van de organisatie.  
 
Op behandellocatie Arnhem werd t/m 2015 gewerkt met een volledig geïmplementeerd 
kwaliteitssysteem gebaseerd op de HKZ norm Centra voor Radiotherapie. In juni 2015 heeft in 
Arnhem een laatste surveillancebezoek door de certificerende instelling plaatsgevonden. De 
certificerende instelling heeft wederom bevestigd dat behandellocatie Arnhem aan de HKZ normen 
voldoet en vond dat Radiotherapiegroep, behandellocatie Arnhem aantoonbaar heeft gewerkt aan 
de verbeterpunten uit het surveillancebezoek in 2014.  
 
Behandellocatie Deventer heeft al jaren (sinds 2008) een NIAZ geaccrediteerd kwaliteitssysteem en 
heeft in 2015 geen NIAZ auditbezoek gehad.  
 

Integraal Kwaliteitssysteem 

Naast het werken aan de verbeterpunten uit het surveillancebezoek van HKZ op behandellocatie 
Arnhem en aan de verbeterpunten uit de toets op het actieplan door NIAZ op behandellocatie 
Deventer, was één van de belangrijkste ontwikkelingen in 2015 het werken aan een uniform 
kwaliteits- en veiligheids-systeem. In 2014 is een plan van aanpak gemaakt voor het Kwaliteit en 
Veiligheid NIAZQ-Mentum traject. Dit plan is in 2015 verder uitgevoerd om vervolgens in 2016 
geaccrediteerd te zijn volgens de NIAZQ-Mentum normen. 
 
Begin 2015 is er een zelfevaluatielijst uitgezet om te zien in hoeverre er reeds aan de NIAZQ-
Mentum normen werd voldaan. Op basis van de uitkomsten zijn er per normenset verbeterteams 
opgericht. Deze verbeterteams zijn multidisciplinair en samengesteld uit de diverse 
behandellocaties. De verbeterteams hebben verbeteracties uitgezet om aan de normen van alle 
normensets van NIAZQ-Mentum te voldoen. Ook hebben alle verbeterteams gekeken in hoeverre 
de NIAZQ-Mentum normen toepasbaar zijn voor een radiotherapeutische instelling. 
 
Integraal Veiligheidssysteem 

Radiotherapiegroep wil een veilig instituut te zijn en onderhoudt daarom een 
Veiligheidsmanagementsysteem. In 2014 zijn voorbereidingen getroffen om een integraal 
veiligheidsmanagement op te zetten. Tevens is in 2014 een centraal incidentbeleid opgesteld en 
vastgesteld met bijbehorende processen op centraal en lokaal niveau. In 2015 stond de 
implementatie ervan centraal. Per 1 januari 2015 werden het centrale incidentbeleid en de 
processen geïmplementeerd en werd op alle behandellocaties van Radiotherapiegroep hetzelfde 
formulier gebruikt, wat het mogelijk maakt om vergelijkingen tussen de verschillende 
behandellocaties te kunnen maken en om van elkaar te leren. Zo zijn er trends op locatieniveau en 
trends op Radiotherapiegroepniveau geconstateerd. 
 

PRI’s 

In 2015 is de procedure voor het uitvoeren van prospectieve risico-inventarisaties (PRI’s) 
geïmplementeerd. Deze procedure beschrijft dat voor kritische, risicovolle processen en 
voorafgaand aan de introductie van nieuwe werkwijzen, technieken en/of apparatuur een PRI wordt 
uitgevoerd door een multidisciplinair team volgens de HFMEA light methode.  
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Voorbeelden van uitgevoerde PRI’s in 2015 zijn het werken met een Elektronisch Voorschrijf 
Systeem (EVS), het in gebruik nemen van een nieuwe versneller op behandellocatie Deventer en 
het werken met de Bard Quick Link in Arnhem. 
 

Interne audits 

Sinds 2014 is er een intern auditteam, bestaande uit interne auditoren van diverse disciplines uit 
de verschillende behandellocaties. Het interne auditteam heeft als doel om op alle behandellocaties 
audits uit te voeren. De audits worden in tweetallen uitgevoerd, in steeds wisselende 
samenstelling, en er wordt rekening gehouden met een mix van disciplines. 
 
Het integrale auditteam bestaat uit: 
� mevrouw A. Arents  Radiotherapeutisch laborant 
� mevrouw C. Hakvoort  Medewerker financiële administratie 
� de heer N. Van Brakel  Radiotherapeutisch laborant 
� mevrouw G. Wester  Radiotherapeut 
� de heer B. Oosterveld  Klinisch fysicus 
� mevrouw A. v.d. Molen  Brachylaborant 
� mevrouw M. Stenfert Kroese  Radiotherapeut 
� de heer R. Rodijk  Medewerker facilitaire dienst/functioneel applicatiebeheerder 
 
In 2015 is er ook door de auditoren van het NIAZ een proefaudit gedaan, ter voorbereiding op het 
daadwerkelijke auditbezoek in maart 2016. Door deze proefaudit is kennis gemaakt met de nieuwe 
manier van auditen en kreeg Radiotherapiegroep een beeld in hoeverre er aan de NIAZQ-Mentum 
normen zijn voldaan en welke acties nog te ondernemen voor de audit in maart 2016. 
 

Indicatoren Kwaliteit en Veiligheid 

In 2014 (en voorgaande jaren) werkten behandellocaties Arnhem en Deventer met een eigen 
format. Naar aanleiding hiervan is er in 2014 een indicatorenset ontwikkeld die voor alle 
behandellocaties van Radiotherapiegroep geldt. Vanaf 1 januari 2015 werd deze uniforme set op 
alle behandellocaties gebruikt, zodat sturing op Radiotherapiegroepniveau en vergelijking tussen 
Arnhem/Ede en Deventer mogelijk is. Daarnaast voldeed Radiotherapiegroep ook in 2015 aan de 
verplichting om indicatoren aan te leveren voor diverse externe partijen, zoals IGZ, DICA en NVRO.  

 
Veiligheidsweek 

In juni 2015 is er een Veiligheidsweek georganiseerd, waarin in één week middels verschillende 
werkvormen diverse onderwerpen aan bod zijn gekomen, die met veiligheid te maken hebben. Op 
deze wijze is er aandacht gegeven aan verschillende thema’s binnen veiligheid in het kader van het 
bevorderen van kennis en veiligheidsdenken van medewerkers. 

 

4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten 
 

Binnen de gezondheidszorg zijn diverse wetten, die zaken regelen rondom de kwaliteit van de zorg. 
Voor de radiotherapie zijn de volgende wetten en ministeriële normen van toepassing.  
� Kernenergiewet (KEW) 
� Kwaliteitswet Zorginstellingen 
� Eisen die worden gesteld door de Inspectie GezondheidsZorg (IGZ) 
� Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) 
� Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) 
� Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (WMO). 
� Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 
 
Voor de waardering van de kwaliteit van zorg door patiënten moet worden voldaan aan de eisen uit 
de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Op basis van deze kwaliteitswet dienen wij ook de tevredenheid 
(waardering) door de patiënt structureel te onderzoeken. Daarnaast hecht Radiotherapiegroep ook 
veel waarde aan de waardering en ervaringen van verwijzend specialisten waar Radiotherapiegroep 
mee samenwerkt. In 2015 zijn de verbeterpunten opgepakt uit het patiënttevredenheidsonderzoek 
en het tevredenheidsonderzoek onder verwijzende specialisten die eind 2014 zijn uitgezet. 
 
Klachten patiënten 

Radiotherapiegroep verstaat onder klachten: iedere mondelinge of schriftelijke uiting van een 
patiënt, gericht aan de organisatie, waarin hij/zij beklag doet over het door de organisatie 
gevoerde beleid, de dienstverlening en/of over een gedraging van de medewerkers. 
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In 2015 zijn klachten voor beide behandellocaties volgens één centraal klachtenreglement 
ontvangen, behandeld en afgehandeld. Dit klachtenreglement is van toepassing op alle patiënten 
van de behandellocaties van Radiotherapiegroep.  
 
In 2015 werden in Radiotherapiegroep in totaal negen klachten in behandeling genomen.  
De klachten/verbeterpunten konden allemaal intern in behandeling worden genomen door middel 
van een combinatie van gesprekken, brief en/of telefonische afhandeling. De klachten hebben 
geleid tot een voldoende bevredigende afhandeling voor de indiener.  
De onderwerpen van de klachten hadden vooral betrekking op bejegening en organisatie / 
communicatie. Er was ook één klacht over de taxicentrale en niet zozeer over Radiotherapiegroep; 
deze is echter ook door de klachtenfunctionaris opgepakt en afgehandeld. 
 
Klachtenoverzicht Radiotherapiegroep afgelopen 5 jaar 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Klachten    15   13   7    10    9 

 
Incidenten 

Met betrekking tot de patiëntveiligheid worden incidentmeldingen geregistreerd en geanalyseerd. 
Op behandellocatie Arnhem/Ede en Deventer is er een incidentcommissie actief die retrospectief de 
gemelde incidenten analyseren volgens de PRISMA methode. Naast het analyseren van incidenten 
en trends op locatieniveau, zijn er in 2015 ook Radiotherapiegroepbrede trends geconstateerd. 
 
Daarnaast is Radiotherapiegroep lid van de vereniging PRISMA-RT. In deze vereniging neemt 
Radiotherapiegroep samen met 17 andere radiotherapieafdelingen in Nederland deel en werken 
samen op het gebied van patiëntveiligheid. Hierdoor vindt ook benchmarking plaats van 
basisoorzaken van veelvoorkomende incidenten.  
 

Wachttijdregistratie 

De wachttijd is de tijd tussen de aanmelding van de patiënt en het begin van de behandeling. De 
wachttijden voor patiëntgroepen is vastgelegd in landelijke normen. Als de wachttijd van een 
patiënt deze norm overschreed, werd de vermoedelijke reden hiervan nagegaan en geregistreerd. 
De norm voor de wachttijden is als volgt. 
� Acute indicaties < 24 uur 
� Subacute indicaties < 7 dagen 
� Overige indicaties < 21 dagen. 
 
Voor acute indicaties geldt dat de streeftijd van maximaal 24 uur bij 100% van de patiënten 
gehaald moet worden (zowel door Arnhem als Deventer is dit volledig behaald), bij niet acute 
indicaties wordt een streeftijd aangegeven, die bij tenminste 80% van de patiënten bereikt dient te 
worden.  
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Gemiddeld 2015 Subacuut Overige patiëntengroepen 

Arnhem Deventer Arnhem Deventer 

Aanmelding – 1e consult 2.4 2.2  4.9  6.1 

1e consult – 1e bestraling 1.5 3.2  9.5 10.4 

Totale wachttijd in dagen 3.9 5.4 14.4 16.5 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV) 

Onder het veiligheidsbeleid valt ook de BedrijfsHulpVerlening (BHV). De BHV is per werkeenheid 
geregeld. Behandellocatie Deventer werkt op het gebied van BHV samen met het naastgelegen 
Deventer Ziekenhuis (DZ). De BHV organisatie bestaat uit medewerkers die vrijwillig trainen voor 
EHBO, reanimatie, ontruiming en elementaire brandbestrijding. Behandellocatie Arnhem heeft een 
zelfstandige BHV organisatie die bestaat uit 15 medewerkers inclusief 4 ploegleiders. Daarnaast 
wordt de BHV bijgestaan door een team van interne specialisten, vooral uit de afdeling Fysica. Op 
het gebied van training en oefening werkt behandellocatie Arnhem nauw samen met de interne 
brandweer van het naastgelegen ziekenhuis Rijnstate. De trainingen bestaan uit EHBO 
vaardigheden, reanimatie, ontruiming en elementaire brandbestrijding. Op behandellocatie Arnhem 
heeft in Q4 een grote ontruimingsoefening plaatsgevonden. Voor behandellocatie Ede wordt 
gebruik gemaakt van de BHV diensten van ZGV (Ziekenhuis Gelderse Vallei). 
 
Stralingshygiëne/veiligheid 

De organisatiestructuur van de stralenbescherming is overkoepelend geregeld. In Arnhem werkt  
Radiotherapiegroep hiervoor samen met het Rijnstate Ziekenhuis en in Ede met het ziekenhuis 
Gelderse Vallei. In Deventer werkt Radiotherapiegroep samen met het Deventer Ziekenhuis. De 
centrale commissie stralingsbescherming komt tenminste 2 keer per jaar bijeen. De notulen van 
deze vergaderingen worden ter beschikking gesteld aan de Raden van Bestuur van desbetreffend 
ziekenhuis en Radiotherapiegroep. De vergunningen van beide behandellocaties zijn aangepast 
omdat door de integrale fusie een andere vergunninghouder ontstond met een andere naam. 
Daarnaast zijn wijzigingen van de vergunningen aangevraagd voor het gebruik van de Esteya. 
 
In het kader van goed toezicht op radioactief materiaal zijn de beveiligingsmaatregelen rondom 
transport en opslag van de HDR bron volgens de daarvoor geldende richtlijnen ingericht. 
 
De coördinerend stralingsdeskundige brengt jaarlijks een separaat jaarverslag uit in het kader van 
de Kernenergiewet. Voor inhoudelijke onderwerpen in het kader van de stralingsbescherming 
verwijzen wij naar dit separate jaarverslag. 
 

4.6 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 
 

Personeelsbeleid 

In 2015 was het personeelsbeleid met name gericht op verdere harmonisatie van personele 
regelingen tussen de behandellocaties Arnhem en Deventer. De aanzet tot harmonisatie van 
personele regelingen was pas in het najaar 2014 begonnen in verband met de fusie per 1 januari 
2015 en de integrale inwerkingtreding van de werkkostenregeling in 2015. Arbeidsvoorwaarden 
zijn besproken met de ondernemingsraad en worden zo nodig ter instemming voorgelegd. 
Daarnaast is fase 1 van de fusie uitgerold, wat o.a. een verplaatsing van het bedrijfsbureau naar 
de hoofdlocatie in Arnhem en een ontdubbeling van functies in het MT inhield. Voor de gevolgen is 
een sociaal plan opgesteld. 
 
In 2015 zijn de administraties van personeel, salaris en financiën ondergebracht bij de nieuwe 
werkgever Radiotherapiegroep in Profit van AFAS. De eerste stappen zijn gemaakt met de 
introductie van Insite, het intranet voor het afhandelen van workflows in deze administraties. 
Medewerkers kunnen zo zelf personalia wijzigen en hun loonstrook/jaaropgave inzien. Dit wordt 
verder uitgebreid in 2016. 
 
Leeftijdsopbouw 31/12/2015  Aantal medewerkers  

≤30 jaar     42 
31-40 jaar     59 
41-50 jaar     46 
51-60 jaar     64 
61≥ jaar       15 
 
De gemiddelde leeftijd per 31-12-2015: 43 
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Verdeling duur dienstverbanden per 31/12/2015 

Duur Aantal medewerkers 

 0   –  5 jaar 52 
 6   – 10 jaar 64 
11  – 15 jaar 48 

16  – 20 jaar 17 
21  – 25 jaar 16 
26  – 30 jaar 19 

      > 30 jaar 10 
Totaal aantal medewerkers in dienst 226 
Gemiddelde arbeidsduur 13 jaar 

 
De man/vrouw verdeling binnen Radiotherapiegroep is per 31-12-2015 als volgt: 
Aantal mannen     82 
Aantal vrouwen   144 
Totaal    226 
 
Verzuim 

Het gemiddeld ziekteverzuim exclusief zwangerschap volgens de Vernet definitie is in 2015 voor 
Radiotherapiegroep 3,8%. Ten opzichte van 2014 (behandellocatie Arnhem 3,4% en 
behandellocatie Deventer 1,9 %) is dit een lichte stijging. Met name de gemiddelde verzuimduur is 
gestegen, de meldingsfrequentie is vrijwel gelijk gebleven. 
 
In 2015 is in gezamenlijkheid met de arbodienst een interactieve managementdag georganiseerd 
om eenheid in verzuimbeleid en preventie een extra impuls te geven. Begin 2015 is ook een 
preventiemedewerker aangesteld om met name arbo gerelateerde zaken te begeleiden. 
 
FWG 

Op behandellocatie Arnhem is in 2014 vrijwel het gehele traject afgerond rondom het 
herbeschrijven van alle functies volgens het FWG format. In 2014 is ook op behandellocatie 
Deventer gestart met het herbeschrijven. In 2015 is in gezamenlijkheid het traject vrijwel geheel 
afgerond binnen het bedrijfsbureau. Eind 2015 worden een aantal nieuwe functies gecreëerd die 
nog begin 2016 worden beschreven. Bij verdere actualisatie in de toekomst streven we ook naar 
één gezamenlijke beschrijving tussen Arnhem en Deventer binnen het primaire proces. 
 
Voor de gehele Radiotherapiegroep is met deze actualisatie een meer toekomstbestendig functie-
huis neergezet, waarmee ook makkelijker kan worden aangesloten op andere P&O instrumenten. 
 

Bij- en nascholing 

Radiotherapiegroep vindt het van groot belang om haar medewerkers een goed bij- en 
nascholingsprogramma te bieden. Hiervoor is een strategisch opleidings- en bijscholingsplan 
opgesteld. Hiermee wordt beoogd een groot deel van de kwaliteit van onze medewerkers te 
waarborgen. Voor een deel vinden scholingen intern plaats, met name betreffende bijscholing van 
laboranten op het gebied van nieuwe methoden en technieken. Een deel van deze scholingen wordt 
georganiseerd door de leveranciers van desbetreffende apparatuur. Daarnaast wordt een groot 
deel van bij- en nascholing buiten de organisatie gevolgd middels het bijwonen van cursussen, 
symposia en wetenschappelijke congressen. In 2015 is specifieke aandacht geweest voor het 
scholen van de laborantengroep naar aanleiding van de upgrades van versnellers in Deventer. 
Daarnaast is er veel aandacht in het primair proces voor medisch inhoudelijke bijscholing en 
organisatiebreed voor veiligheid in de breedste zin.  
 
Overige HRM zaken 

Radiotherapiegroep biedt haar medewerkers de mogelijkheid om jaarlijks een griepvaccinatie te 
krijgen. Voor de medewerkers van Arnhem wordt dit in samenwerking met het Rijnstate Ziekenhuis 
gerealiseerd en voor medewerkers in Deventer in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis. Het 
betreft een vrijwillige vaccinatie en hiervan wordt geen registratie bijgehouden. 
 
Binnen Radiotherapiegroep werd 179 uur zorgverlof gebruikt in 2015. De inzet van dergelijke uren 
vindt voornamelijk plaats in verband met ziekte van kinderen of partner.  
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Klachten medewerkers 

Net als voor haar patiënten wil Radiotherapiegroep ook voor haar medewerkers een laagdrempelige 
klachtomgeving realiseren. Binnen Radiotherapiegroep werken we met een interne klachtenregeling 
voor medewerkers. Deze regeling geeft aan hoe medewerkers via de formele weg hun klachten 
kunnen indienen in de organisatie. Gelukkig kan binnen de dagelijkse praktijk een klacht of uiting 
van onvrede vaak al mondeling met elkaar worden opgelost en komt het niet tot een formele 
uiting. Mocht een medewerker toch het gevoel van onvrede blijven houden dan kan er gebruik 
gemaakt worden van de interne klachtenregeling. Hierbij kan in drie fasen een klacht in 
behandeling worden genomen. 
� Klachten schriftelijk indienen bij de leidinggevende 
� Klachten indienen bij de Raad van Bestuur 
� Klachten indienen bij de klachtencommissie. 
 

In 2015 zijn geen klachten namens medewerkers bij de klachtencommissie ingediend.  
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5. Financieel beleid 
 
 
Vanaf de fusiedatum, 1 januari 2015, geldt er één financieel beleid voor Radiotherapiegroep. Dit 
betreft de voormalige stichtingen alsmede de steunstichtingen.  
 
Resultaat 2015 

Zoals uit de jaarrekening valt op te maken heeft Radiotherapiegroep 2015 afgesloten met een 
positief resultaat. Voor 2016 wordt wederom een positief resultaat verwacht. 
 
Financiële kengetallen 2015 2014 

Omzet € 30.830.719 € 29.631.395 
Resultaat € 981.814 € 656.306 
Solvabiliteits Ratio   36,7 %   37,0 % 
Vermogens Ratio   67,8 %   67,3 % 
Quick Ratio   69,9 %   70,7 % 

Current Ratio     1,2     1,8 
 
Toelichting schema (formules kengetallen) 
De Solvabiliteits Ratio is tot stand gekomen door het Eigen Vermogen te delen door het Totale Vermogen.  
De Vermogens Ratio is tot stand gekomen door het Eigen Vermogen te delen door de Omzet Totaal.  
De Quick Ratio is tot stand gekomen door Vlottend Actief minus Onder Handen Werk te delen door Vlottend 
Passief. De Current Ratio is tot stand gekomen door het Vlottend Actief te delen door het Vlottend Passief. 

 
Onderhandelingen zorgverzekeraars 

Op basis van het hoofdlijnenakkoord mag in 2015 een volumegroei van 1,5% worden gerealiseerd. 
In 2015 bedroeg de volumegroei echter meer dan 7%. 
 
Conform het gestelde in de kaderbrief wordt voor 2016 t.o.v. de realisatie van 2015 de nullijn 
gehanteerd. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte volumestijging wordt gecorrigeerd door 
aanpassing van de vrij onderhandelbare verkoopprijzen. Per zorgverzekeraar werden in het vierde 
kwartaal 2014 opnieuw contractafspraken gemaakt over de B-segment DBC’s, de zogenaamde 
‘zorgproducten’ of ‘DOT-producten’. De offertevoorstellen vanuit Radiotherapiegroep om tot 
contractafspraken met de zorgverzekeraars te komen waren gebaseerd op de marktaandelen per 
zorgverzekeraar en een kleine prijsindex. Deze marktaandelen per zorgverzekeraar kunnen 
jaarlijks behoorlijk variëren. Dit maakt inschatting van het daadwerkelijke marktaandeel van de 
desbetreffende zorgverzekeraar erg lastig. 
 
Effecten voor het jaarverslag 2015 

Door de invoering van de DOT systematiek per 1 januari 2012 is de omzetverantwoording een stuk 
complexer dan de voorgaande jaren vanwege: 
� wijzigingen in de bekostigingssystematiek (introductie DOT, invoering prestatiebekostiging, 

beheersmodel medisch specialisten) 
� de aard van de afspraken met verzekeraars (afspraken over schadelast, aanneemsommen of 

plafondafspraken) 
� nieuwe instrumenten van de overheid (macrobeheersinstrument). 
 
Een belangrijk element uit de omzetbepaling is de berekening van het Onderhanden Werk (OHW). 
In de toelichting behorende bij de jaarrekening 2015 wordt de methodebepaling van het 
onderhanden werk nader toegelicht. 
 
Toekomstige verwachtingen 

In 2016 zullen in ieder geval de volgende investeringen plaatsvinden: 
� vervanging van één versneller in Arnhem 
� eerste deel vervanging van het Treatment Planning Systeem in Arnhem 
� diverse aanpassingen op installaties van de in gebruik zijnde behandellocaties. 
 
Er worden op korte termijn geen grote afwijkingen c.q. wijzigingen verwacht in de 
personeelsbezettingen, marktomstandigheden en de omzetontwikkeling. 
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Het jaarverslag 2015 van Radiotherapiegroep is opgemaakt te Arnhem op 

18 mei 2016. 

 
Mevrouw drs. C.J.W.M. Mondriaan-van Zutphen 
Raad van Bestuur Radiotherapiegroep 
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Bijlage 1. Lijst met gebruikte afkortingen 
 
 
AMC Academisch Medisch Centrum 
AO/IC Administratieve Organisatie en Interne Controle 
ARBO Arbeidsomstandigheden 
ARTI Arnhems Radiotherapeutisch Instituut 
ARTZ 
AWBZ 

Alliantie Regionale Top Ziekenhuizen 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BHV 
BIG 
BMT 

BedrijfsHulpVerlening 
Beroepen Individuele Gezondheidszorg 
BioMedische Technologie 

CAO Collectieve ArbeidsOvereenkomst 
CIBG 
COR 
CQI 
CR 

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 
Centrale OndernemingsRaad 
Consumer Quality Index 
CliëntenRaad 

CT  Computer Tomografie 
CTCAE 
DBC 

Common Terminology Criteria for Adverse Events 
Diagnose Behandeling Combinatie 

DICA 
DMS 

Dutch Institute for Clinical Auditing 
Document Management Systeem 

DOT DBC’s Op weg naar Transparantie 
EAD 
EPD 

Economische en Administratieve Dienst 
Elektronisch Patiënten Dossier 

ESTRO 
FBC 
FTE 

European Society for Radiotherapy and Oncology 
FusieBegeleidingsCommissie 
FullTime Equivalent 

GE 
HDR 

Gastro Enterologie 
High Dose Rate 

HKZ 
HR 

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
Human Resource 

HRM Human Resource Management 
ICT   Informatie- en Communicatie Technologie 
IGZ Inspectie voor de GezondheidsZorg 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland 
IKNO Integraal Kankercentrum Noord Oost 
IMRT Intensity Modulated Radiation Therapy 
ISO International Standards Organization 
KEW 
KVO 
LMS 
LPPT 

KernEnergieWet 
Kwaliteit Veiligheid en Onderzoek 
Leer Management Systeem 
Landelijk Platform voor ProtonenTherapie 

MB ManagementBeraad 
MBRT Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken 
MCO 
 

Multi Criteria Optimalisatie 
(methode waarmee radiotherapeut plannen kan optimaliseren) 

MDL Maag Leger Darm 
MDO MultiDisciplinaire Overleggen 
MFS Medisch Fysische Staf 
MIP Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg 
MOS Multidisciplinaire Oncologische Samenwerking 
MT ManagementTeam 
MTO MedewerkersTevredenheidsOnderzoek 
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
NCI 
NEN 

Nederlands Certificatie Instituut 
Nederlandse Norm 

NIAZ Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen 
NTA Nederlands Technische Afspraak 
NVRO Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie 
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
NVZD Vereniging van Bestuurders in de Zorg  
NVTZ Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen 
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NZa Nederlandse Zorgautoriteit 
OCD Oncologisch Centrum Deventer 
OR   OndernemingsRaad 
OZRC  Overleg Zelfstandige Radiotherapeutische Centra 
PA 
P&C 

Physician Assistant 
Planning & Control 

PDR 
PMO 

Pulsed Dose Rate 
Periodiek Medisch Onderzoek 

PNIL 
P&O 

Personeel Niet In Loondienst 
Personeel & Organisatie 

PR 
PRI 
PRISMA 

Public Relations 
Prospectieve Risico Inventarisatie 
Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis 

PTV 
RI&E 

Planning Target Volume 
Risico Inventarisatie en Evaluatie 

RISO Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken 
RT RadioTherapie 
RvB Raad van Bestuur 
RvT Raad van Toezicht 
SBC Server Based Computing 
SLA Service Level Agreement 
SONCOS 
 
TPS 

Stichting ONCOlogische Samenwerking 
 
Treatment Planning Systeem 

UMC 
UMCU 

Universitair Medisch Centrum 
Universitair Medisch Centrum Utrecht 

UT 
VMAT 
VMS 

Universiteit Twente 
Volumetric Modulated Arc Therapy 
Veiligheids Management Systeem 

WBGO 
WBMV 

Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst 
Wet Bijzondere Medische Verrichtingen 

WCKZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector 
WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
WMO 
WTZi 

Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek 
Wet Toelating Zorginstellingen 

ZiZo Zichtbare Zorg 
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 43.241.856 40.433.766

Financiële vaste activa 2 42.166 18.336

Totaal vaste activa 43.284.022 40.452.102

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 3 5.714.836 5.891.650

Debiteuren en overige vorderingen 5 5.382.591 4.350.085

Liquide middelen 6 2.614.267 3.116.823

Totaal vlottende activa 13.711.694 13.358.558

Totaal activa 56.995.716 53.810.660

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

PASSIVA € €

Groepsvermogen 7

Kapitaal 28.166 28.166

Aandeel Derden -84.049 -79.790

Algemene en overige reserves 21.025.305 19.981.889

Totaal groepsvermogen 20.969.422 19.930.265

Voorzieningen 8 297.042 590.577

Langlopende schulden (nog voor meer 9 24.293.906 22.732.814

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 0 218.574

Overige kortlopende schulden 10 11.435.346 10.338.430

Totaal passiva 56.995.716 53.810.660
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 11 29.575.588 28.786.316

Subsidies 12 1.151.253 718.800

Overige bedrijfsopbrengsten 13 161.221 126.279

Som der bedrijfsopbrengsten 30.888.062 29.631.395

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 15.762.700 16.432.724

Afschrijvingen op materiële vaste activa 15 6.234.166 4.699.323

Overige bedrijfskosten 16 6.770.252 6.674.029

Som der bedrijfslasten 28.767.118 27.806.076

BEDRIJFSRESULTAAT 2.120.944 1.825.319

Financiële baten en lasten 17 -1.077.528 -1.164.956

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.043.416 660.363

Aandeel Derden -4.259 -4.057

RESULTAAT BOEKJAAR 1.039.157 656.306

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Aandeel Derden -4.259 -4.057

Algemene / overige reserves 1.043.416 660.363
1.039.157 656.306
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

2015 2014

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.120.944 1.825.319

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 6.234.166 4.699.322

- mutaties voorzieningen -293.535 104.119

5.940.631 4.803.441

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 0 0

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 176.814 -632.892

- vorderingen -1.032.506 497.471

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot -218.574 -793.389

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 1.839.040 -2.470.709

764.774 -3.399.519

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 8.826.349 3.229.241

Ontvangen interest 1.990 69.552

Betaalde interest -1.079.518 -1.155.286

Resultaat derden -4.259 -9.220

Buitengewoon resultaat 0 -79.222

-1.081.787 -1.174.176

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 7.744.562 2.055.065

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -9.042.256 -1.786.147

Investeringen in overige financiële vaste activa -23.830 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -9.066.086 -1.786.147

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 4.573.269 4.711.223

Aflossing langlopende schulden -3.754.301 -3.839.354

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 818.968 871.869

Mutatie geldmiddelen -502.556 1.140.787

Stand geldmiddelen per 1 januari 3.116.823 1.976.036

Stand geldmiddelen per 31 december 2.614.267 3.116.823

Mutatie geldmiddelen -502.556 1.140.787

Toelichting:

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

2014 vorig 

verslag

2014 huidig 

verslag verschil

Debiteuren en overige vorderingen 4.144.471 4.350.085 205.614

Liquide Middelen 2.802.126 3.116.823 314.697

Bestemmingsreserve 19.058.669 19.981.889 923.220

Aandeel Derden -181.340 -79.790 101.550

Overige kortlopende schulden 10.842.890 10.338.430 -504.460

Gebruik van schattingen

Consolidatie

De cijfers voor 2014 zijn als gevolg van de fusie tussen Radiotherapiegroep en de stichting Bevordering Radiotherapie 

stedendriehoek en omstreken als volgt aangepast om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken:

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar met 

uitzondering van het volgende:

Schattingswijziging afschrijvingen:

Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft instlling een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische 

levensduur en eventuele restwaarde van de installaties in het pand Deventer. Dit heeft er toe geleid dat de 

afschrijvingstermijn van de installaties is aangepast van 40 jaar naar 20 jaar. Overeenkomstig de richtlijnen van de 

Jaarverslaglegging (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte 

resterende gebruiksperiode van het pand te Deventer.

Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2015 met EUR 1 mio toegenomen ten opzichte van de kosten bij 

ongewijzigde uitgangspunten.

Zorginstelling Radiotherapiegroep is statutair gevestigd te Wagnerlaan 47, 6815 AD te Arnhem.

De belangrijkste activiteiten betreffen het exploiteren van radiothberapeutische centra.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 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 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.

In de geconsolideerde jaarrekening van zorginstelling Radiotherapiegroep zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot 

de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden 

uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 

resultaatbepaling van zorginstelling Radiotherapiegroep. De grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening van de 

Radiotherapiegroep wijken niet af van de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening van de Radiotherapiegroep.

De financiële gegevens van Devpron B.V. zijn voor een evenredig deel aan het belang opgenomen in de geconsolideerde 

jaarrekening
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen WNT

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de 

stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze 

jaarrekening gehanteerd.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor 

zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar 

de stichting  zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan 

met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 

economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste 

activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 0 % - 5%

• Machines en installaties : 5 % - 10%

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 % - 20%

Groot onderhoud:

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de 

overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht 

van deze voorziening.

Deelnemingen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. De nettovermogenswaarde wordt 

berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien sprake is van een duurzame 

waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere marktwaarde; afwaardering vindt plaats ten last van de 

resultatenrekening. Indien de waardering van ee deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op 

nihil gewaardeerd.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening grote componenten.

Voorziening groot onderhoud

Voorziening jubileumverplichtingen

De voorziening grote componenten wordt gevormd voor verwachte, niet in onderhoudscontracten opgenomen kosten ten 

behoeve van het aanwezige versnellerpark.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Overige financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen

geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de 

vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het 

onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die 

ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in 

mindering gebracht.

De eerste waardering van vorderingen is tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering is tegen 

geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De 

openstaande posten van onverzekerde patiënten zijn hierbij uitgangspunt.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in 

de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de 

verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud aan gebouwen, 

installaties e.d. gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

Op grond van gewijzigde regelgeving met betrekking tot uitgestelde personeelsbeloningen heeft de Radiotherapiegroep 

met ingang van 31 december 2005 een voorziening voor jubileumuitkeringen gevormd. De voorziening is niet actuariaal 

bepaald, in de berekening wordt wel rekening gehouden met de vertrekkansen.
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Stichting Radiotherapiegroep

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De 

kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening 

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Stichting Radiotherapiegroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komende werknemers 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 Radiotherapiegroep. 

De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Radiotherapiegroep betaalt 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. Daarbij behoort ook een nieuwe 

berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. 

Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2015 bedroeg de 

dekkingsgraad 97%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het 

herstelplan binnen 12 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. Radiotherapiegroep heeft geen 

verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect 

van hogere toekomstige premies. Radiotherapiegroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde 

van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 

groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het 

resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen 

waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van 

financiële vaste activa en effecten.

c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden geschat

d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan 

opbrengsten slehts verwerken tot het bedrg van de kosten van de dienstverleniong)

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische 

kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 

worden aan dit boekjaar toegerekend.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestties, gebaseerd op de verrichte 

diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het 

resultaat betrouwbaar kwan worden geschat. Dit indien aan de volgdende voorwaarden is voldaan:

a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald

b. waarschijnlijke economische voordeelen
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Stichting Radiotherapiegroep

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Overheidssubsidies

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid 

bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies 

ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. 

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 begrepen in de mutatie van de liquide middelen.
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Stichting Radiotherapiegroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 15.619.754 24.416.412

Machines en installaties 18.551.664 12.243.190

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.955.881 3.774.164

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 1.687.938 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 38.815.237 40.433.766

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Boekwaarde per 1 januari 40.433.766 43.346.941

Bij: investeringen 9.042.256 1.786.147

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 6.234.166 4.699.322

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 43.241.856 40.433.766

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.7.
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Stichting Radiotherapiegroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Deelnemingen 0 0

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (deelnemingen) 0 0

Overige effecten 0 0

Vordering op grond van compensatieregeling 0 0

Overige vorderingen 42.166 18.336

Totaal financiële vaste activa 42.166 18.336

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2015 2014

€ €

Boekwaarde per 1 januari 18.336 18.336

Kapitaalstortingen 23.830 0

Boekwaarde per 31 december 42.166 18.336

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Devpron B.V. 21.600 96% -1.980.825 -96.801

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.8.

Kernactiviteit

ontwikkelen
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

13



Stichting Radiotherapiegroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Onderhanden werk DBC's vrij segment 5.714.836 5.891.650

Af: ontvangen voorschotten 0 0

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 5.714.836 5.891.650

Toelichting:

Waardering onderhanden werken per 31-12-2015 is gebaseerd op het aantal openstaande af te leiden DBC's per

balansdatum tegen de geldende factureertarieven in 2015
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Stichting Radiotherapiegroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari -218.574 0 0 0 -218.574

Betalingen/ontvangsten 0  0 218.574 218.574

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 0 218.574 218.574

Saldo per 31 december -218.574 0 0 218.574 0

Stadium van vaststelling (per erkenning):

 C nvt nvt nvt

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-15 31-dec-14

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 218.574

0 -218.574

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Vorderingen op debiteuren 6.628.575 2.978.231

Nog te factureren omzet DBC's -1.895.397 -734.648

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 0 1.044.194

Overige vorderingen: 3.435 -3.251

Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 5.700

Effecten uit fusie SBR/RTG 237.296 208.986

Vooruitbetaalde bedragen 231.201 202.510

Nog te ontvangen bedragen 134.516 336.831

Overige overlopende activa 42.965 311.532

Totaal debiteuren en overige vorderingen 5.382.591 4.350.085
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Stichting Radiotherapiegroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Bankrekeningen 2.613.053 2.596.425

Kassen 1.214 1.446

Bedrijfsspaarrekening 0 518.952

Totaal liquide middelen 2.614.267 3.116.823

Toelichting:

Er is een bankgarantie afgegeven ten bedrage van € 9.000 ten gunste van derden.
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Stichting Radiotherapiegroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

7. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Kapitaal 28.166 28.166

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen -84.049 -79.790

Algemene en overige reserves 21.025.305 19.981.889

Totaal groepsvermogen 20.969.422 19.930.265

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Kapitaal 28.166 0 0 28.166

Totaal kapitaal 28.166 0 0 28.166

Aandeel derden

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Aandeel Derden -79.790 -4.259 0 -84.049

Totaal bestemmingsfondsen -79.790 -4.259 0 -84.049

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Algemene reserve 19.981.889 1.043.416 0 21.025.305

Totaal algemene en overige reserves 19.981.889 1.043.416 0 21.025.305
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Stichting Radiotherapiegroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 31-dec-2015

€ € € € €

Voorziening Jubileumuitkeringen 158.265 1.063 13.740 0 145.588

Voorziening Groot Onderhoud Gebouw 367.705 0 0 280.858 86.847

Voorziening grote compon. Med.App. 64.607 0 0 0 64.607

Totaal voorzieningen 590.577 1.063 13.740 280.858 297.042

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

31-dec-2015

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 18.025

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 279.017

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Schulden aan banken 24.293.906 22.732.814

Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 24.293.906 22.732.814

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 26.237.039 25.936.852

Bij: nieuwe leningen 4.573.269 4.711.223

Af: aflossingen 3.754.301 4.411.036

Stand per 31 december  27.056.007 26.237.039

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.762.101 3.504.225

Stand langlopende schulden per 31 december 24.293.906 22.732.814

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.762.101 3.504.225

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 24.293.906 22.732.814

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 12.309.743 13.114.669

Toelichting:

Voor een naderre toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De

aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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Stichting Radiotherapiegroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Schulden aan banken 1.500.000 30.061

Crediteuren 1.234.719 1.161.648

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.762.101 3.504.225

Belastingen en sociale premies 769.341 796.460

Schulden terzake pensioenen 36.226 45.454

Nog te betalen salarissen -210 1.385

Vakantiegeld 515.864 521.407

Vakantiedagen 225.361 243.228

PLB-uren 861.360 752.195

Overige schulden:

Overige schulden regulier 1.772.074 1.514.231

Overige schulden Devpron B.V. 67.625 64.408

Nog te betalen kosten:

Interest 74.885 87.728

Vooruitontvangen opbrengsten:

Voorschot zorgverzekeraar facturatie 1.616.000 1.616.000

Totaal overige kortlopende schulden 11.435.346 10.338.430

Toelichting:

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN-AMRO Bank N.V. bedraagt per 31 december 2015 € 5.750.000 en de rente 

EURIBOR plus 1,55%. 

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Bank N.V. en luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;                                                                                                                         

• opstalrecht voor de lineaire versnellers van Gelderse Vallei Ziekenhuis

• pandrecht op de vorderingen;                                                                                                                                                        • 

pandrecht op de roerende zaken;

• pandrecht op de bedrijfsinventaris.
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Stichting Radiotherapiegroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Niet in de balans opgenomen regelingen

De Radiotherapiegroep heeft met het ZGV (ziekenhuis Gelderse Vallei) een langlopende huurovereenkomst van 20 jaar.

Deze is gestart op 1 juli 2013 en eindigt op 30 juni 2033,

Looptijd niet in balans opgenomen posten:

< 1 jaar 166.823

1-5 jaar 667.292

>5 jaar 2.585.757

20



Stichting Radiotherapiegroep

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 32.413.129 38.605.949 10.499.568 0 81.518.646

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 7.996.717 26.362.759 6.725.404 0 41.084.880

Boekwaarde per 1 januari 2015 24.416.412 12.243.190 3.774.164 0 40.433.766

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 38.025 7.025.610 290.683 1.687.938 9.042.256

- herwaarderingen 0 0 0 0 0

- herclassifcatie -4.426.619 4.426.619 0 0 0

- afschrijvingen 797.168 5.143.755 1.108.966 0 7.049.889

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 4.426.619 0 0 0 4.426.619

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 815.723 0 0 0 815.723

  per saldo 3.610.896 0 0 0 3.610.896

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -4.370.039 1.881.855 -818.283 1.687.938 -1.618.529

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 23.597.916 50.058.178 10.790.251 1.687.938 86.134.283

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 7.978.162 31.506.514 7.834.370 0 47.319.046

Boekwaarde per 31 december 2015 15.619.754 18.551.664 2.955.881 1.687.938 38.815.237

Afschrijvingspercentage 0%, 2,5%, 5% 5%, 10% 10%, 20% 0,0%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Overige Totaal

vorderingen

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2015 18.336 18.336

Kapitaalstortingen 23.830 23.830

Resultaat deelnemingen 0 0

Ontvangen dividend 0 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0

(Terugname) waardeverminderingen 0 0

Amortisatie (dis)agio 0 0

Boekwaarde per 31 december 2015 42.166 42.166

Som waardeverminderingen 0 0  
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Stichting Radiotherapiegroep

BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2014

Nieuwe 

leningen in 

2015

Aflossing 

in 2015

Restschuld 

31 december 

2015

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2015

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2016
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

ING 23-feb-77 272.268 40 geldlening 4,71% 20.421 0 20.421 0 0 0 Lineair 0 Garantieregeling Overheid

ABN AMRO 18-jul-02 3.750.000 20 geldlening 2,35% 985.025 0 127.100 857.925 222.425 7 Lineair 127.100 Pandrecht vorderingen

NWB 28-mei-07 13.500.000 30 geldlening 4,64% 10.125.000 0 450.000 9.675.000 7.425.000 22 Lineair 450.000 Borging WFz

NWB 11-jun-07 10.000.000 8 geldlening 4,70% 625.000 0 625.000 0 0 0 Lineair 0 Borging WFz

BNG 24-nov-03 4.800.000 13 geldlening 4,60% 3.168.000 0 192.000 2.976.000 2.016.000 1 Lineair 48.000

Wfz. Pandrecht vorderingen, 

alle zaken, waardepapieren, 

effecten, aandelen.

BNG 9-jun-06 4.000.000 10 geldlening 4,14% 500.000 0 500.000 0 0 0 Lineair 0 Wfz

BNG 9-jun-06 3.437.500 15 geldlening 4,20% 1.437.500 0 250.000 1.187.500 0 5 Lineair 250.000 Wfz

BNG 1-nov-10 6.000.000 10 geldlening 2,85% 3.600.000 0 600.000 3.000.000 0 5 Lineair 600.000 Wfz

NWB 21-nov-11 2.000.000 10 geldlening 2,55% 1.400.000 0 200.000 1.200.000 200.000 6 Lineair 200.000 Wfz

ABN AMRO 4-mrt-14 2.000.000 8 geldlening 3,38% 1.812.500 0 250.000 1.562.500 312.500 6 Lineair 250.000

Pandrecht  vorderingen, 

bedrijfsinventaris, goederen, 

recht van opstal

ABN AMRO 17-jul-14 2.711.223 8 Leaseverplichting 3,59% 2.563.593 0 303.318 2.260.275 569.293 6 Annuiteit 314.390 Hypotecaire zekerheid

ABN AMRO 10-mrt-15 2.322.669 8 Leaseverplichting 3,10% 0 2.322.669 215.391 2.107.278 688.286 7 Annuiteit 266.095 Hypotecaire zekerheid

ABN AMRO 22-dec-15 2.250.600 8 Leaseverplichting 2,60% 0 2.250.600 21.071 2.229.529 876.239 7 Annuiteit 256.516 Hypotecaire zekerheid

Totaal 26.237.039 4.573.269 3.754.301 27.056.007 12.309.743 2.762.101
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BATEN

11, Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 29.575.588 28.786.316

Overige zorgprestaties 0 0

Totaal 29.575.588 28.786.316

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 1.151.253 718.800

Totaal 1.151.253 718.800

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):

Gelden IKN consulten 161.221 126.279

Totaal 161.221 126.279
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LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Lonen en salarissen 11.835.819 12.242.987

Sociale lasten 1.510.556 1.529.200

Pensioenpremies 995.637 1.163.664

Andere personeelskosten:

Overige personeelskosten 615.782 1.013.381

   

Subtotaal 14.957.794 15.949.232

Personeel niet in loondienst 804.906 483.492

Totaal personeelskosten 15.762.700 16.432.724

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 194 210

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 194 210

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

 

Toelichting:

15. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 7.049.889 4.699.323

- herrubricering materiële vaste activa -815.723 0

Totaal afschrijvingen 6.234.166 4.699.323

persooneelsbestand te krijgen.

De post Personeel in loondienst is substantieel gestegen als gevolg van de bewuste keuze om meer flexibiliteit in het 
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LASTEN

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 438.903 463.666

Algemene kosten 1.966.786 2.007.162

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.629.381 2.141.108

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud en energiekosten 839.587 1.633.967

  

Subtotaal 839.587 1.633.967

Huur en leasing 161.650 267.111

Dotaties en vrijval voorzieningen -266.055 161.015

Totaal overige bedrijfskosten 6.770.252 6.674.029

Toelichting:

Patiënt- en bewonersgebondenkosten. De verschuiving bedraagt € 1.044.000.

Per 1-1-2015 heeft een verschuiving plaats gevonden van de onderhoud en energie kosten naar de
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17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Rentebaten 94.405 69.552

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 996 0

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 0

Subtotaal financiële baten 95.401 69.552

Rentelasten -1.079.518 -1.155.286

Resultaat deelnemingen -93.411 -79.222

Subtotaal financiële lasten -1.172.929 -1.234.508

Totaal financiële baten en lasten -1.077.528 -1.164.956
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt:

D.C.M. Pronk H.G. Bijker

M.J. 

IJzerman

P. van der 

Mede

1 18-07-2011 17-11-2011 17-11-2011 17-11-2011

2 ja nee nee nee

3 nee nee nee nee

4

25.050 18.592 16.700 16.700

5

0 0 0 0

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0 0 0

7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0 0 0

8

0 0 0 0

9 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0

10

0 0 0 0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 25.050 18.592 16.700 16.700

C.M.M.L. 

Bontempts

1 15-01-2009

2 nee

3 nee

4
16.700

5

0

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0

7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0

8

0

9 Winstdelingen en bonusbetalingen 0

10
0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 16.700

Toelichting:

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 

eerst in de huidige functie van toezichthouder 

werkzaam binnen de organisatie?

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 

op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, 

FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 

arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de 

Raad van Toezicht geweest?

Nevenfunctie(s)

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen 

in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor 

privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

In 2015 heeft een eenmalige correctie plaatsgevonden voor wat betreft de beloning van de RvT en de RvB.

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 

eerst in de huidige functie van toezichthouder 

werkzaam binnen de organisatie?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de 

Raad van Toezicht geweest?

Nevenfunctie(s)

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 

op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, 

FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 

arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband

Naam

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen 

in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor 

privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

28



Stichting Radiotherapiegroep

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 Raad van Bestuur Radiotherapeut Radiotherapeut Radiotherapeut

2 1-jul-09 1-sep-06 1-jul-90 11-nov-91

3

4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5

171.448 171.688 172.704 173.124

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0

7 Totaal beloning (5 en 6) 171.448 171.688 172.704 173.124

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 0 0

9

10.685 10.706 10.711 10.711

10

0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 182.133 182.394 183.415 183.835

11 Beloning 2014 177.253 183.046 183.792 185.745

12 F F F F

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

De bezoldiging van de bestuurder overschreed in 2015 het geldende bezoldigingsmaximum, echter valt de bestuurder 

onder het overgangsrecht.

In 2015 heeft een eenmalige correctie plaatsgevonden voor wat betreft de beloning van de RvT en de RvB.

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen 

betaalbaar op termijn (in €)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €)

In dienst tot (datum)

Bezoldigingsklasse zorginstelling

Deeltijdfactor (percentage)

Functionaris (functienaam)

In dienst vanaf (datum) 
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20. Honoraria accountant 2015 2014

€ €

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 41.140 61.106

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 8.470 4.840

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 32.743 44.322

Totaal honoraria accountant 82.353 110.268

21. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 18.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 43.241.856 40.433.766

Financiële vaste activa 2 42.166 18.336

Totaal vaste activa 43.284.022 40.452.102

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 3 5.714.836 5.891.650

Debiteuren en overige vorderingen 5 5.383.261 4.350.085

Liquide middelen 6 2.614.267 3.116.821

Totaal vlottende activa 13.712.364 13.358.556

Totaal activa 56.996.386 53.810.658

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

PASSIVA € €

Eigen vermogen 7

Kapitaal 4.166 4.166

Algemene en overige reserves 21.033.051 19.990.505

Totaal eigen vermogen 21.037.217 19.994.671

Voorzieningen 8 297.042 590.577

Langlopende schulden (nog voor meer 9 24.293.906 22.732.814

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 0 218.574

Overige kortlopende schulden 10 11.368.221 10.274.022

Totaal passiva 56.996.386 53.810.658
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5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 11 29.575.588 28.786.316

Subsidies 12 1.151.253 718.800

Overige bedrijfsopbrengsten 13 161.221 126.279

Som der bedrijfsopbrengsten 30.888.062 29.631.395

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 15.762.700 16.432.724

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 6.234.166 4.699.323

Overige bedrijfskosten 16 6.770.126 6.674.029

Som der bedrijfslasten 28.766.992 27.806.076

BEDRIJFSRESULTAAT 2.121.070 1.825.319

Financiële baten en lasten 17 -1.078.524 -1.164.956

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.042.546 660.363

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene / overige reserves 1.042.546 660.363
1.042.546 660.363
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Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze

hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-15 31-dec-14

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 20.046.373 24.416.412

Machines en installaties 18.551.664 12.243.190

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.955.881 3.774.164

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 1.687.938 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 43.241.856 40.433.766

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Boekwaarde per 1 januari 40.433.766 43.346.941

Bij: investeringen 9.042.256 1.786.147

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 6.234.166 4.699.322

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 43.241.856 40.433.766

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.13
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ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Overige vorderingen 42.166 18.336

Totaal financiële vaste activa 42.166 18.336

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2015 2014

€ €

Boekwaarde per 1 januari 18.336 18.336

Kapitaalstortingen 23.830 0

Resultaat deelnemingen 0 0

Boekwaarde per 31 december 42.166 18.336

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Devpron B.V. 21.600 96% -1.980.625 -96.801Ontwikkelen

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.14.

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
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ACTIVA

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten vrij segment 5.714.836 5.891.650

Af: ontvangen voorschotten 0 0

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 5.714.836 5.891.650

Toelichting:

balansdatum tegen de geldende factureertarieven in 2015

Waardering onderhanden werken per 31-12-2015 is gebaseerd op het aantal openstaande af te leiden DBC's per
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4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari -218.574 0 0 0 -218.574

Betalingen/ontvangsten    218.574 218.574

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 0 218.574 218.574

Saldo per 31 december -218.574 0 0 218.574 0

Stadium van vaststelling (per erkenning): C nvt nvt nvt

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-15 31-dec-14

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 218.574

0 -218.574

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Vorderingen op debiteuren 6.628.575 2.978.231

Nog te factureren omzet DBC's -1.895.397 -734.648

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 0 1.044.194

Overige vorderingen: 3.435 -3.251

Vorderingen op groepsmaatschappijen 670 5.700

Effecten uit fusie SBR/RTG 241.981 208.986

Vooruitbetaalde bedragen: 226.516 202.510

Nog te ontvangen bedragen: 134.516 336.831

Overige overlopende activa: 42.965 311.532

Totaal debiteuren en overige vorderingen 5.383.261 4.350.085
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ACTIVA

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Bankrekeningen 2.613.053 2.596.423

Kassen 1.214 1.446

Bedrijfsspaarrekening 0 518.952

Totaal liquide middelen 2.614.267 3.116.821

Toelichting:

Er is een bankgarantie afgegeven ten bedrage van € 9.000 ten gunste van derden.
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PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Kapitaal 4.166 4.166

Algemene en overige reserves 21.033.051 19.990.505

Totaal eigen vermogen 21.037.217 19.994.671

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Kapitaal 4.166 0 0 4.166

Totaal kapitaal 4.166 0 0 4.166

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Algemene reserves: 19.990.505 1.042.546 0 21.033.051

Totaal algemene en overige reserves 19.990.505 1.042.546 0 21.033.051
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PASSIVA

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2015

en resultaat over 2015

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 21.037.217 1.042.546

  

Devpron B.V. -125.138 -60.732

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 20.912.079 981.814
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PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 31-dec-2015

€ € € € €

Voorziening Jubileumuitkeringen 158.265 1.063 13.740 0 145.588

Voorziening groot onderhoud Gebouw 367.705 0 0 280.858 86.847

Voorziening grote compon. Med.App. 64.607 0 0 0 64.607

Totaal voorzieningen 590.577 1.063 13.740 280.858 297.042

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

31-dec-2015

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 18.025

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 279.017

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Schulden aan banken 24.293.906 22.732.814

Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 24.293.906 22.732.814

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 26.237.039 25.936.852

Bij: nieuwe leningen 4.573.269 4.711.223

Af: aflossingen 3.754.301 4.411.036

Stand per 31 december  27.056.007 26.237.039

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.762.101 3.504.225

Stand langlopende schulden per 31 december 24.293.906 22.732.814

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.762.101 3.504.225

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 24.293.906 22.732.814

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 12.309.743 13.114.689

Toelichting:

Voor een naderre toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende

schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Schulden aan banken 1.500.000 30.061

Crediteuren 1.234.719 1.161.648

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.762.101 3.504.225

Belastingen en sociale premies 769.341 796.460

Schulden terzake pensioenen 36.226 45.454

Nog te betalen salarissen -210 1.385

Vakantiegeld 515.864 521.407

Vakantiedagen 225.361 243.228

PLB - uren 861.360 752.195

Overige schulden: 1.772.574 1.514.231

Nog te betalen Intrest 74.885 87.728

Voorschot zorgverzekeraar facturatie 1.616.000 1.616.000

Totaal overige kortlopende schulden 11.368.221 10.274.022

Toelichting:

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN-AMRO Bank N.V. bedraagt per 31 december 2015 € 5.750.000 en de rente 

EURIBOR plus 1,55%. 

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Bank N.V. en luiden 

als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;                                                                                                                         

• opstalrecht voor de lineaire versnellers van Gelderse Vallei Ziekenhuis

• pandrecht op de vorderingen;                                                                                                                                                        

• pandrecht op de roerende zaken;

• pandrecht op de bedrijfsinventaris.
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Niet in de balans opgenomen regelingen

De Radiotherapiegroep heeft met het ZGV (ziekenhuis Gelderse Vallei) een langlopende huurovereenkomst

van 20 jaar. Deze is gestart op 1 juli 2013 en eindigt op 30 juni 2033,

Looptijd niet in balans opgenomen posten:

< 1 jaar 166.823

1-5 jaar 667.292

>5 jaar 2.585.757
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5.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 32.413.129 38.605.949 10.499.568 0 81.518.646

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 7.996.717 26.362.759 6.725.404 0 41.084.880

Boekwaarde per 1 januari 2015 24.416.412 12.243.190 3.774.164 0 40.433.766

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 38.025 7.025.610 290.683 1.687.938 9.042.256

- herwaarderingen 0 0 0 0 0

- herclassificatie -4.426.619 4.426.619 0

- afschrijvingen 797.168 5.143.755 1.108.966 0 7.049.889

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 815.723 0 0 0 815.723

  per saldo -815.723 0 0 0 -815.723

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 56.580 1.881.855 -818.283 1.687.938 2.808.090

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 28.024.535 50.058.178 10.790.251 1.687.938 90.560.902

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 7.978.162 31.506.514 7.834.370 0 47.319.046

Boekwaarde per 31 december 2015 20.046.373 18.551.664 2.955.881 1.687.938 43.241.856

Afschrijvingspercentage 0%, 2,5%, 5% 5%, 10% 10%, 20% 0,0%
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Overige Totaal

vorderingen

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2015 18.336 18.336

Kapitaalstortingen 23.830 23.830

Resultaat deelnemingen 0 0

Ontvangen dividend 0 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0

(Terugname) waardeverminderingen 0 0

Amortisatie (dis)agio 0 0

Boekwaarde per 31 december 2015 42.166 42.166

Som waardeverminderingen 0
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2014

Nieuwe 

leningen in 

2015

Aflossing 

in 2015

Restschuld 

31 december 

2015

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2015

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2016
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

ING 23-feb-77 272.268 40 geldlening 4,71% 20.421 0 20.421 0 0 0 Lineair 0 Garantieregeling Overheid

ABN AMRO 18-jul-02 3.750.000 20 geldlening 2,35% 985.025 0 127.100 857.925 222.425 7 Lineair 127.100 Pandrecht vorderingen

NWB 28-mei-07 13.500.000 30 geldlening 4,64% 10.125.000 0 450.000 9.675.000 7.425.000 22 Lineair 450.000 Borging WFz

NWB 11-jun-07 10.000.000 8 geldlening 4,70% 625.000 0 625.000 0 0 0 Lineair 0 Borging WFz

BNG 24-nov-03 4.800.000 13 geldlening 4,60% 3.168.000 0 192.000 2.976.000 2.016.000 1 Lineair 48.000

Wfz. Pandrecht vorderingen, 

alle zaken, waardepapieren, 

effecten, aandelen.

BNG 9-jun-06 4.000.000 10 geldlening 4,14% 500.000 0 500.000 0 0 0 Lineair 0 Wfz

BNG 9-jun-06 3.437.500 15 geldlening 4,20% 1.437.500 0 250.000 1.187.500 0 5 Lineair 250.000 Wfz

BNG 1-nov-10 6.000.000 10 geldlening 2,85% 3.600.000 0 600.000 3.000.000 0 5 Lineair 600.000 Wfz

NWB 21-nov-11 2.000.000 10 geldlening 2,55% 1.400.000 0 200.000 1.200.000 200.000 6 Lineair 200.000 Wfz

ABN AMRO 4-mrt-14 2.000.000 8 geldlening 3,38% 1.812.500 0 250.000 1.562.500 312.500 6 Lineair 250.000

Pandrecht  vorderingen, 

bedrijfsinventaris, goederen, 

recht van opstal

ABN AMRO 17-jul-14 2.711.223 8 Leaseverplichting 3,59% 2.563.593 0 303.318 2.260.275 569.293 6 Annuiteit 314.390 Hypotecaire zekerheid

ABN AMRO 10-mrt-15 2.322.669 8 Leaseverplichting 3,10% 0 2.322.669 215.391 2.107.278 688.286 7 Annuiteit 266.095 Hypotecaire zekerheid

ABN AMRO 22-dec-15 2.250.600 8 Leaseverplichting 2,60% 0 2.250.600 21.071 2.229.529 876.239 7 Annuiteit 256.516 Hypotecaire zekerheid

Totaal 26.237.039 4.573.269 3.754.301 27.056.007 12.309.743 2.762.101
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5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties

2015 2014

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 29.575.588 28.786.316

Overige zorgprestaties 0 0

Totaal 29.575.588 28.786.316

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 1.151.253 718.800

Totaal 1.151.253 718.800

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):

Gelden IKN consulten 161.221 126.279

Totaal 161.221 126.279

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde 

resultatenrekening zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de 

geconsolideerde resultatenrekening.
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5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Lonen en salarissen 11.835.819 12.242.987

Sociale lasten 1.510.556 1.529.200

Pensioenpremies 995.637 1.163.664

Overige personeelskosten 615.782 1.013.381

   

Subtotaal 14.957.794 15.949.232

Personeel niet in loondienst 804.906 483.492

Totaal personeelskosten 15.762.700 16.432.724

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 194 210

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 194 210

15. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 7.049.889 4.699.323

- herrubricering materiële vaste activa -815.723

Totaal afschrijvingen 6.234.166 4.699.323

47



Stichting Radiotherapiegroep

5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 438.903 463.666

Algemene kosten 1.966.660 2.007.162

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.629.381 2.141.108

Onderhoud en energiekosten: 839.587 1.633.967

Huur en leasing 161.650 267.111

Dotaties en vrijval voorzieningen -266.055 161.015

Totaal overige bedrijfskosten 6.770.126 6.674.029
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5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Rentebaten 94.405 69.552

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -93.411 -79.222

Subtotaal financiële baten 994 -9.670

Rentelasten -1.079.518 -1.155.286

Subtotaal financiële lasten -1.079.518 -1.155.286

Totaal financiële baten en lasten -1.078.524 -1.164.956
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht

C.W.J.M. Mondriaan- van Zutphen D.M.C. Pronk

Lid Raad van Toezicht

H.G. Bijker

Lid Raad van Toezicht

C.M.M.L. Bontemps

Lid Raad van Toezicht

P.H.J. van der Mede

Lid Raad van Toezicht

M.J. IJzerman
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Radiotherapiegroep heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in 

de vergadering van18 mei 2016.

De raad van toezicht van de Stichting Radiotherapiegroep heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in 

de vergadering van 18 mei 2016.

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.3 Nevenvestigingen

Stichting Radiotherapiegroep heeft de volgende nevenvestigingen:

Locatie Arnhem, Wagnerlaan 

Locatie Deventer, Nico Bolkensteinlaan

Locatie Ede, Willy Brandtlaan

5.2.4 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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