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1. Algemene Informatie  

 
1.1 Algemene identificatiegegevens  
 
Adresgegevens  
Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting Reade 
Adres: p/a Overtoom 283 
Postcode: 1054 HW 
Plaats: Amsterdam 
Telefoonnummer: (020) 607 16 07 
Identificatienummer Kamer van Koophandel: 34321379 
E-mailadres: info@reade.nl 
Internetpagina: www.reade.nl 
 
Missie  
Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Hierdoor stelt de 
organisatie zijn cliënten in staat hun mogelijkheden optimaal te benutten en de best haalbare kwaliteit 
van leven te bereiken. 
 
Visie  
Reade streeft voor haar cliënten naar maximaal resultaat op het gebied van maatschappelijke 
participatie. Het motto is: ‘Samen naar maximaal resultaat’. 
 
 

1.2 Kerngegevens  
 
Reade is een specialistisch behandel-, onderzoeks- en opleidingscentrum voor revalidatiegeneeskunde 
en reumatologie. Reade verleent diagnostiek en behandeling, verricht (cliëntgebonden) 
wetenschappelijk onderzoek, bevordert de preventie van medische klachten en de maatschappelijke 
participatie van cliënten. Naast revalidatieartsen en reumatologen zijn relevante medische en 
paramedische disciplines aan de instelling verbonden, zoals orthopedie, plastische chirurgie, neurologie, 
psychiatrie, radiologie, klinische chemie, physician assistant, verpleging en verzorging, fysiotherapie, 
ergotherapie, psychologie, maatschappelijk werk, podotherapie, logopedie, sport & bewegen, 
arbeidsrevalidatie en activiteitentherapie.  
 

Toelatingen  
Reade is een categoraal ziekenhuis. Het beschikt over de toelatingen voor:  

 medisch specialistische revalidatie:  
o voor volwassenen klinisch en poliklinisch 
o voor kinderen en jongeren poliklinisch 

 medisch specialistische reumatologie:  
o voor volwassenen, kinderen en jongeren poliklinisch 

Reade heeft een toelating AWBZ voor klinische opname van revalidanten, die het volledige 
behandeltraject hebben doorlopen, maar niet naar huis kunnen, omdat noodzakelijke 
woningaanpassingen nog niet gerealiseerd zijn. Bijzondere erkenning is toegekend voor de opname van 
cliënten met een hoge dwarslaesie. 
 
Reade is een opleidingsziekenhuis voor medisch specialistische revalidatie en reumatologie. Reade is 
HKZ/ISO en NTA gecertificeerd.  

mailto:info@reade.nl
http://www.reade.nl/
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Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 
          2014       2013  
Capaciteit per einde verslagjaar   

Klinische bedden  112  112  

 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 0  0  

 Waarvan voor volwassenen 112  112  

   
Productie revalidatie     

Klinische verpleegdagen  32.735  39.261  

 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar  0  0  

 Waarvan voor volwassenen 32.735  39.261  

Klinische revalidatiebehandeluren 72.609  81.247  

 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 0  0  

 Waarvan voor volwassenen  72.609  81.247  

Poliklinische revalidatiebehandeluren 154.968  155.805  

 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 46.759  46.172  

 Waarvan voor volwassenen 108.209  109.633  

Klinische opnames  519  465  

 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 0  0  

 Waarvan voor volwassenen 519  465  

    
Productie reumatologie     

Eerste consulten 5.884  6.468  
Vervolgconsulten  
Dagverpleging 

41.990 
1.225 

 43.680 
1.141 

 

     

   

Personeel per einde verslagjaar Aantal fte Aantal fte 

Personeelsleden in loondienst (excl. medisch 
specialisten)  

749 573,9 768 581,2 

Medisch specialisten (loondienst + inhuur)  62 38,4 61 36,67 
   
Bedrijfsopbrengsten   

Totaal bedrijfsopbrengsten   € 69.377.463  75.560.256  
- Waarvan omzet DBC-Zorgproducten A-segment 

inclusief transitie en honoraria  

€ 49.678.532  56.896.960  

- Waarvan omzet DBC's/DBC-Zorgproducten B-

segment 

€ 10.135.487  9.600.688  

- Waarvan overige bedrijfsopbrengsten en subsidies

   

€ 9.563.444  9.062.608  

   
Bijzondere erkenningen    

Erkenning opname revalidanten met hoge dwarslaesie
  

Ja  Ja  

   
Ontwikkeling en innovatie   

Aantal wetenschappelijke peer reviewed publicaties 102  93  
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Werkgebied  
Reade heeft twee hoofdlocaties in Amsterdam: Overtoom 283 en Dr. Jan van Breemenstraat 2. 
Daarnaast zijn reumatologen, revalidatieartsen en behandelaren regionaal werkzaam in poliklinische 
revalidatie- en reumatologieafdelingen, namelijk: 

 (netwerk)ziekenhuizen BovenIJ Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis, Slotervaart Ziekenhuis, Waterland Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum en 
Ziekenhuis Amstelland 

 scholen voor speciaal onderwijs (expertisecentrum voor speciaal onderwijs en revalidatie 
Drostenburg, Orioncollege West en Mytylschool de Regenboog)  

 kinderdagcentra (Omega en Nifterlake).  
 
Reumatologen en revalidatieartsen verzorgen ook consult en advies in diverse verpleeghuizen in de 
regio. De zorg richt zich op de gezondheidsregio Amsterdam en omgeving, een verzorgingsgebied met 
circa 1,5 miljoen mensen. De gezondheidsregio Amsterdam bestaat uit zestien gemeenten, verdeeld in 
drie subregio's, namelijk: 

 Amsterdam/Diemen 

 Amstelland en Meerlanden 

 Zaanstreek/Waterland 
 
Circa 15% van de cliënten komt voor specifieke vragen van buiten deze regio. De bovenregionale functie 
betreft vooral de diagnosegroepen (reumatoïde) artritis, hoge dwarslaesie, Post Polio Syndroom en het 
behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie.  
 
 

1.3 Structuur van de organisatie 
 
Reade past zich voortdurend aan aan de  veranderende omgeving om zijn positie binnen de regio Groot 
Amsterdam te behouden. In het Strategisch beleidsplan ‘Samen ondernemen’ staat hoe Reade dit doet. 
Een resultaatgerichte financiële sturing en control én het vergroten van de slagvaardigheid in 
besluitvorming zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Om die reden is in 2014 een 
organisatiestructuurwijziging doorgevoerd. 
De dagelijkse leiding van Reade ligt bij de Raad van Bestuur, bestaande uit twee bestuurders, die 
eindverantwoordelijkheid dragen. Besluitvorming vindt plaats in de wekelijkse vergadering van de Raad 
van Bestuur. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. De twee divisies van 
Reade, Revalidatie en Reumatologie, kennen een duale leiding van een medisch manager en een 
algemeen of bedrijfsvoerend manager.  
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Figuur 1: Organogram Reade per 1 juli 2014 

 
 
Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is bestuurder in de zin van de wet. De verantwoordelijkheden en werkwijze tussen 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht staan beschreven in de statuten van de stichting. De Raad van 
Bestuur bestaat uit de heer J.G.M. Buijs MHA, voorzitter en de heer ir. T.A.W. Vogels, lid. De Raad van 
Bestuur heeft een onderlinge taakverdeling vastgesteld, maar is gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
geheel. De heer Buijs is formeel eindverantwoordelijk voor het beleid van Reade en portefeuillehouder 
Kwaliteit en Veiligheid binnen de zorg. De heer Vogels is verantwoordelijk voor het 
Kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. In bijlage 1 zijn de gegevens van de Raad van Bestuur 
weergegeven.  
 
Raad van Toezicht  
De leden van de Raad van Toezicht zijn door de Raad van Toezicht benoemd zonder last of ruggenspraak. 
De leden hebben geen persoonlijke dan wel zakelijke relatie met de stichting, noch met haar 
bestuurders. Ze opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en 
welk deelbelang ook. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van 
Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf 
toezichthouders. Reade conformeert zich aan de Zorgbrede Governance Code 2010. 
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De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is conform het advies van de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. De Raad van Toezicht bestaat uit:  

 dhr. mr. J. Groenendaal, voorzitter 

 dhr. dr. W.J. Willems, (vice)voorzitter 

 mevr. mr. V.E. Hart, lid 

 dhr. prof. dr. E. Briët, lid 

 dhr. ir. drs. J.W. Huisinga, lid 
Verdere informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht is te vinden in bijlage 2. 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en fungeert als 
sparringpartner voor de Raad van Bestuur in voorkomende gevallen. De Raad van Toezicht kent een 
financiële auditcommissie bestaande uit ir. drs. J.W. Huisinga en mevrouw mr. V.E. Hart en een 
auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid bestaande uit dr. W.J. Willems en prof. dr. E. Briët. 
 
Goedkeuring Raad van Toezicht op besluiten van Raad van Bestuur 

 Jaarrekening 2013 

 Jaardocument 2013 

 Aanpassing begroting 2014 

 Treasury Statuut aangepast aan de nieuwe organisatie 

 Statutenwijziging Reade 

 Benoeming T. Vogels als bestuurslid DNS en Stichting Dr. Jan van Breemen 

 Voorgenomen besluit bezuinigingen 

 Voorgenomen besluit Sociaal Plan 

 Begroting 2015 
 
Ter informatie met toelichting ter vergadering  
Financieel: 

 Kwartaalcijfers 4e kwartaal 2013 

 Resultaat zorgverzekeraars 

 Management Letter 2013 

 Uitkomsten controle en overige informatie 2013 

 Kwartaalcijfers 1e kwartaal 2014 

 Kwartaalcijfers 2e kwartaal 2014 

 Kaderbrief 2015 

 Stand van zaken zorgverzekeraars 

 Stand van zaken Management Letter 

 Kwartaalcijfers 3e kwartaal 2014 

 Verslag auditcommissie Financiën 

 Prognose 2014 
Organisatiestructuur: 

 Structuur Staf en Ondersteunende afdelingen 

 Positionering Apotheek Reade 
Huisvesting: 

 Richtingsbesluit 
Samenwerking: 

 Concept samenwerkingsovereenkomst Reade/VUmc/AMC 

 Definitieve samenwerkingsovereenkomst Reade/VUmc/AMC 

 Concept intentieverklaring Reade/Slotervaartziekenhuis 
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Ter informatie 

 Uittreksel communicatieplan organisatiestructuur 

 Nieuwsbrieven organisatiestructuur 

 Uittreksel communicatieplan huisvesting 

 Jaarverslag VIM-commissie 

 Jaarverslag Wetenschappelijke Raad 

 Jaarverslag Geneesmiddelencommissie 

 Jaarverslag afdeling Radiologie 

 Jaarverslag Cliëntenraad 

 Jaarverslag Klachtencommissie medewerkers en vertrouwenspersonen 

 Planning bezuinigingen 
 
Cliëntenraad  
De zeggenschap van cliënten is binnen Reade vormgegeven conform de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ). Reade heeft geen eigen commissie van vertrouwenslieden. Zij is onder andere 
voor het enquêterecht aangesloten bij het LSR, landelijk steunpunt op gebied van (mede)zeggenschap. 
De Cliëntenraad heeft een eigen budget van € 20.000. Hiervan worden vacatiegeld, reiskosten, advies- 
en scholingskosten, jaarvergadering, symposia, lidmaatschappen en dergelijke bekostigd. Ondersteuning 
van de ambtelijk secretaris valt buiten dit budget.  
De Cliëntenraad overlegt minimaal vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. Vaste overlegpunten zijn: 
strategische ontwikkelingen, beleidsvoornemens die ter advisering aan de Cliëntenraad zijn aangeboden, 
financiën, samenwerkingsverbanden met andere partijen, het Strategisch beleidsplan en actuele 
ontwikkelingen zoals herhuisvesting. De Cliëntenraad zelf komt maandelijks bijeen.  
 
Uitgebrachte adviezen  

 Veiligheidsmanagementsysteem  

 Structuurwijziging  

 Aanpak no show 

 Samenwerkingsovereenkomst Reade/VUmc/AMC met betrekking tot het wetenschappelijk 
onderzoek reumatologie 

 Samenwerkingsovereenkomst Hollister 

 Aanpassing Klachtenreglement cliënten (verzwaard advies) 
 
Medische Staf  
De Medische Staf is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur, ingesteld conform de AMS, bestaande 
uit de medisch specialisten en de apotheker. De Medische Staf kwam in 2014 twee keer bijeen. 
Daarnaast vergaderde het stafbestuur 32 keer onderling en eenmaal per twee maanden met de Raad 
van Bestuur.  
 
Uitgebrachte adviezen 

 Veiligheidsmanagementsysteem  

 Aanpassing PEP-protocol en arts 

 Pauzes, flexibiliteit en klantgerichtheid 

 Voorgenomen besluit structuurwijziging  

 Aanpassing Klachtenreglement cliënten 

 Collectieve vrije dagen 2015 

 Samenwerkingsovereenkomst Reade/VUmc/AMC met betrekking tot het wetenschappelijk 
onderzoek reumatologie 

 Beleid Gevaarlijke stoffen 

 Beleid Fysieke belasting 
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 Beleid Bloedoverdraagbare aandoeningen 
 
Gespreksonderwerpen met Raad van Bestuur 
Vaste onderwerpen: 

 Samenwerking Reade/VUmc/AMC 

 Bezuinigingen/financiële ontwikkelingen 2013 

 Netwerkziekenhuizen 

 Mededelingen divisies  

 Huisvesting 
Specifieke onderwerpen:  

 Geïntegreerd Medisch- en Strategisch beleidsplan, tijdsplan en begeleiding 

 Reorganisatie 

 Verandering vergaderstructuur en reglement Medische Staf 

 Omgaan met klachten 

 Zelftest voor ziekenhuizen  

 Overlegstructuur Kwaliteit & Veiligheid  

 Werkgroep e-Health 

 Reglement Medische Staf/gewijzigde vergaderstructuur  

 Protocol/reglement IFMS  

 Stand van zaken IFMS 

 Nieuwe AMS 

 Evaluatie jaarplan 2014 en concept jaarplan 2015  

 Geïntegreerd Medisch- en Strategisch beleidsplan 
 
Ondernemingsraad  
De medezeggenschap van de medewerkers is georganiseerd in de Ondernemingsraad, conform de 
bepalingen uit de WOR.  De Raad van Bestuur informeert en raadpleegt de Ondernemingsraad bij 
strategische ontwikkelingen, en wijziging in beleid en structuur met mogelijk gevolgen voor 
medewerkers.  
In 2014 vergaderde de OR dertien keer met de Raad van Bestuur en voorafgaand aan deze 
vergaderingen vergaderde de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad tien 
keer met elkaar in het agendaoverleg. Er is tweemaal overleg geweest tussen de Ondernemingsraad en 
de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. 
 
Uitgebrachte adviezen 

 Aanpassing PEP-protocol en arts 

 Voorgenomen besluit structuurwijziging 

 Coördinatoren Divisie Revalidatie 

 Samenwerkingsovereenkomst Reade/VUmc/AMC met betrekking tot het wetenschappelijk 
onderzoek reumatologie 

 Voorgenomen besluit bezuinigingen 2015 

 Sociaal Plan bezuinigingen 2015 
 
Verleende instemmingen  

 Veiligheidsmanagementsysteem 

 Pauzes, klantgerichtheid en flexibilisering 

 Aanpassing Klachtenreglement cliënten 

 Collectieve vrije dagen 2015 

 Strategisch Opleidingsbeleid- en plan 

 Arbobeleid Gevaarlijke stoffen 
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 Beleid Bloedoverdraagbare aandoeningen 

 Beleid Fysieke belasting 

 Inventarisatie Risicovolle infectieziekten bij indiensttreding 
 

 
1.4 Samenwerkingsrelaties 
 
Alliantiestrategie  
Reade levert bij voorkeur zorg dicht bij de cliënt en biedt om die reden ook zorg aan in eigen 
poliklinieken in de meeste ziekenhuizen in Amsterdam, in diverse verpleeghuizen en op scholen voor 
speciaal onderwijs in de regio. Met VUmc en AMC wordt intensief samengewerkt op het gebied van 
zorg, onderzoek en onderwijs. Er zijn op tal van gebieden samenwerkingsovereenkomsten en er wordt 
continu bezien of verdere versterking van samenwerking zinvol kan zijn.  
 
Beroerte Advies Centrum  
Een physician assistent en een psycholoog van Reade werken als consulenten voor het Beroerte Advies 
Centrum (BAC). Het BAC is een helpdesk en informatiepunt, geïnitieerd door het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis en Osira Thuiszorg (nu Amstelring), voor mensen die een CVA of TIA hebben gehad, hun 
naasten, mantelzorgers en (aankomende) professionals. Daarnaast verzorgt het BAC 
deskundigheidsbevordering en nazorg door CVA-verpleegkundigen.  
 
Gemeente en Stadsdelen  
Adviesbureau Reade voert Wmo-trajecten uit voor de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS) van de 
Gemeente Amsterdam. De activiteiten vinden plaats binnen een subsidieovereenkomst. WZS en Reade 
vinden elkaar in de gezamenlijke doelstelling: maatschappelijke participatie. Adviesbureau Reade draagt 
bij aan de Wmo-dienstverlening voor cliënten van Reade met complexe Wmo-vraagstellingen. Daarnaast 
begeleidt Reade cliënten met klachten over de Wmo, door de klachten te onderzoeken en op te lossen.  
In 2014 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden op de stelselwijzigingen van AWBZ naar Wmo. Het 
Adviesbureau gaat per 1 januari 2015 voor de doelgroepen van Maatwerk functioneren als (virtueel) 
Wijkzorgteam. Dit betekent voor de cliënten van Reade dat zij ook voor de nieuwe Wmo-
dienstverlening, ambulante ondersteuning en dagbesteding, bij Adviesbureau Reade terecht kunnen.   
Wmo-ketenpartners waarmee Adviesbureau Reade samenwerkt zijn onder meer MO-zaak, de WZS-
backoffice en leveranciers van revalidatietechnische hulpmiddelen. Adviesbureau Reade genereert 
vanuit de Wmo-trajecten managementinformatie voor WZS en Reade. Het adviesbureau kent daarnaast 
twee belangrijke doelstellingen voor cliënten van Reade: 

 Optimale aansluiting van zorg en Wmo-/AWBZ-dienstverlening 

 Ontwikkeling tot expertisecentrum rond het realiseren van vervolgzorg/-voorzieningen, 
relatiebeheer en wet- en regelgeving op het gebied van Wmo en de Wlz (Wet langdurige zorg)  

Met de Dienst maatschappelijke ontwikkeling (DMO) werkt Reade samen op het gebied van aangepast 
sporten. DMO subsidieert een deel van de activiteiten die in dit kader plaatsvinden.  
 
Koepelorganisaties  
Reade is lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Revalidatie Nederland (RN) en de  
Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA).   
 
Patiëntenverenigingen  
Reade heeft samenwerkingsafspraken met de meeste patiëntenverenigingen behorend bij haar 
doelgroepen, te weten de Reumapatiënten Vereniging (RPV) Amstelland e.o., RPV Zaanstad e.o., 
Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam (VRA), CLUB 2RP (RPV Purmerend), FES (Fibromyalgie), 
Nederlandse Vereniging van Sjögren Patiënten (NVSP), Lupus Patiënten Groep (LPG), Dwarslaesie 
Organisatie Nederland (DON), Korter maar krachtig (voorheen Landelijke Vereniging van 
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Geamputeerden), Landelijke afdeling BOSK, Hersenletsel.nl (voorheen: Cerebraal, Samen Verder en 
Afasie Vereniging Nederland) en Vereniging Spierziekten Nederland (VSN), JIA Vereniging Nederland, 
Stichting PijnHoop, en Hart&Vaatgroep. Daarnaast is Reade lid van het landelijke Knowledge Brokers 
netwerk, het CP-net. Uniek aan CP-net is de samenwerking tussen zorgverleners, onderzoekers en 
mensen met CP. Doel van samenwerking met deze organisaties is het aanbod van Reade continu af te 
stemmen op de wensen en behoeftes van de doelgroep, wederzijdse kennisuitwisseling en informatie-
uitwisseling over interne en externe ontwikkelingen.  
 
Stichting Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam (EZDA)  
Reade was in 2014 - samen met andere Amsterdamse zorginstellingen en beroepsgroepen uit care, cure 
en eerste lijn –aangesloten bij de EZDA, Stichting Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam. De EZDA richt 
zich op het optimaliseren van de informatie-uitwisseling: transmuraal, tussen zorgverleners onderling én 
met de patiënt of cliënt.  Vanaf 1 januari 2015 vormen SIGRA (Samenwerkende Instellingen 
Gezondheidszorg Regio Groot Amsterdam) en EZDA (Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam) samen één 
organisatie: SIGRA. De nieuwe SIGRA biedt antwoorden op ontwikkelingen in gezondheidszorg en 
welzijn, die om een integrale benadering vragen van het samenspel tussen de burger en zijn netwerk, 
met een cruciale rol voor digitale informatie-uitwisseling, e-Health en innovatie. 
 
Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding  
In 2014 zijn grote inspanningen geleverd voor het opzetten van het Amsterdam Rheumatology 
immunology Center, het ARC,  door de divisie reumatologie, en de reumatologie afdelingen van VUmc en 
AMC. In het ARC zijn alle wetenschappelijke en onderwijsactiviteiten op het gebied van de reumatologie 
van Reade, VUmc en AMC ondergebracht. Door de samenwerking is een wetenschappelijk instituut 
ontstaan wat zich met de wereldtop kan meten (zie ook paragraaf 8.1). 
Voor de medisch specialistische opleidingen tot revalidatiearts en reumatoloog participeert Reade in de 
opleidingsregio’s (‘OOR’) van AMC en VUmc. Daarnaast participeert Reade in opleidingscircuits voor 
Geneeskunde, Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Psychologie, Geestelijke 
verzorging/Theologie, Physician assistent, Psychotherapie, Gezondheidszorgpsychologie en (Klinische) 
Neuropsychologie.  
Financiering van wetenschappelijk onderzoek is mede mogelijk door bijdragen van de Dr. Jan van 
Breemen Stichting, het Reumafonds, de Duyvensz-Nagel Stichting (DNS), diverse bedrijven uit de 
farmaceutische industrie en sponsoren. 
 
Zorgverzekeraars 
Reade overlegde diverse malen met zorgverzekeraars over ontwikkelingen op revalidatiegebied en 
wederom over de nieuwe productstructuur van de DBC’s/DOT’s in 2014. Er werd door de 
zorgverzekeraars veel nadruk gelegd op de kosten van de zorg en de wens werd uitgesproken dat de 
afgesproken tarieven vanaf 2014 verscherpt moeten worden ten opzichte van andere zorgaanbieders. 
Met de overige zorgverzekeraars werd digitaal onderhandeld over het volume en de prijzen van de te 
leveren zorg. 
 
Overige partners, onderaannemers en stakeholders 
GGZ InGeest biedt psychiatrische consulten en psychiatrische behandeling binnen Reade aan. OIM 
Orthopedie, specialist in orthopedische voorzieningen, huurt ruimtes in het gebouw op de Overtoom, 
waar revalidatieartsen en behandelaars van Reade samenwerken met medewerkers van OIM in onder 
andere het schoenenspreekuur. Op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat werken revalidatieartsen 
samen met LIVIT Orthopedie en met Care-orthopedics in het SJOEZ-project. Samenwerkingspartners op 
het gebied van aangepast sporten zijn onder meer Onbeperkt Sportief, Special Heroes, Gemeente 
Amsterdam, NOC*NSF, VU faculteit Bewegingswetenschappen en Hogeschool InHolland. 
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Overheidstoezicht 
Reade staat onder toezicht van - door de overheid ingestelde - toezichthouders zoals: 

 de (Regionale) Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): toetsing van integrale kwaliteit van de 
gezondheidszorg;  voert daartoe reguliere bezoeken uit, calamiteitenmeldingen, overleg en 
toetsingen 

 de Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD): toezicht op de publieke gezondheid  

 de Inspectie SZW: toetsing van arbeidsomstandigheden 

 Inspectie Leefomgeving & Transport: voor meldingen van stralingsincidenten en 
legionellabesmettingen 

 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): voor overleg over bekostigingsvraagstukken 

 Autoriteit Consument & Markt (ACM): toetsing vermeende mededingingsbeperking in de zorg 

 Centraal Bureau Persoonsgegevens (CBP): controle naleving van privacywetgeving 

 Keuringsdienst van Waren: controle naleving van de voedselveiligheid 

 Gemeente Amsterdam en Stadsdeel West: verlenen van vergunningen in het kader van drank en 
horeca, van de Wet milieubeheer en de Gebruiksvergunning 

 Belastingdienst: incidentele controle op de naleving van de belastingwetgeving  

 College Bescherming Persoonsgegevens: onderzoek op basis van een klacht naar naleving van de 
wet- en regelgeving op het gebeid van de privacybescherming door Reade 

 
 
 

2. Resultaten 2014 

 

2.1 Resultaten Strategisch beleid 
 
2014 is het derde jaar waarin de Raad van Bestuur uitvoering gaf aan het Strategisch beleidsplan ‘Samen 
ondernemen 2012-2015’. Onderstaande speerpunten komen uit dit beleidsplan en uit de daaruit 
voortgekomen Kaderbrief 2014, met daarin  een aantal aanpassingen op het strategisch beleid .  
 
Aanpassing beleidscyclus 
In 2014 werkte Reade voor het eerst volledig volgens de nieuwe beleidscyclus. Deze cyclus is beter 
afgestemd op het strategisch planproces. De Raad van Bestuur monitort hierbij de financiën en de 
divisieplannen en de divisieleiding monitort de jaarplannen. 
 
Structuurwijziging 
In het eerste kwartaal van 2014 werden de Divisie Revalidatie Volwassenen en de Divisie Revalidatie 
Kinderen en Jongeren samengevoegd tot één Divisie Revalidatie. Een algemeen divisiemanager en een 
medisch divisiemanager sturen de divisie aan. Daarna werd een nieuwe structuur voor de Divisie 
Revalidatie ontwikkeld, waarbij samenwerking & ontschotting, flexibiliteit en initiatief & 
ondernemerschap leidende principes waren. In die nieuwe structuur bevat de divisie de volgende 
organisatie-eenheden: de behandelclusters Klinische revalidatie, Verpleging revalidatie, Kind- en 
jeugdrevalidatie, Poliklinische revalidatie, de afdelingen Wetenschappelijk onderzoek (inclusief 
Klinimetrie laboratoria) en Planning & Medisch secretariaat en de Opleiding tot revalidatiearts en GZ-
psycholoog. Vervolgens zijn per cluster een bedrijfsvoerend clustermanager en medisch clustermanager 
benoemd en voor elke afdeling een hoofd. Er kwam een nieuwe overlegstructuur en op 1 juli 2014 was 
de structuurwijziging  op hoofdlijnen gerealiseerd. In de fase daarna zijn meewerkend coördinatoren en 
operationeel managers aangesteld binnen respectievelijk de behandelteams en de teams verpleging, 
waarbij vooral aandacht is besteed aan inwerken, scholing en taakverdeling tussen coördinator en 
bedrijfsvoerend manager van het cluster. De structuurwijziging werd daarmee afgerond.  
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Huisvesting Reade 
In 2014 deed Reade onderzoek naar de verschillende herhuisvestingsopties. Daaruit kwam naar voren 
dat het Slotervaartziekenhuis de meest wenselijke optie lijkt. In 2014 vonden diverse gesprekken plaats 
tussen de Raad van Bestuur van het Slotervaartziekenhuis, financiers en de zorgverzekeraar over de 
haalbaarheid van deze optie. In 2015 wordt hiernaar uitgebreid haalbaarheidsonderzoek gedaan. 

 
Klinisch Chemisch Laboratorium 
Op 1 juli  2014 vond de overdracht plaats van het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) van de locatie 
Dr. Jan van Breemenstraat naar het OLVG. Hiermee gingen ook alle medewerkers van het laboratorium 
over naar het OLVG. Op de  Dr. Jan van Breemenstraat is een bloedprikpost ingericht bemand met 
personeel van het OLVG. Het KCL van het OLVG verzorgt de bloedanalyses. 
 
Samenwerkingsverband met AMC en VUmc 
Reade heeft op 15 oktober 2014 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend samen met AMC en 
VUmc met betrekking tot de oprichting van het Amsterdam Rheumatology immunology Center (ARC) 
(zie paragraaf 8.1).  
 
Samenwerking met Cordaan 
Op 16 januari 2014 ondertekenden Reade en Cordaan een samenwerkingsovereenkomst. Doelen van 
deze samenwerking zijn onder meer dat cliënten door adequate triage op de juiste plek in 
revalidatiebehandeling zijn. Een ander doel is dat het specialistische revalidatieaanbod van Reade 
doelmatig benut wordt en dat de geriatrische revalidatie van Cordaan verder professionaliseert. 
Resultaten van de samenwerking tot nu toe zij: 
- Binnen de locatie De Buitenhof van Cordaan is ruimte gemaakt voor tijdelijk en permanent verblijf 

van NAH-cliënten. In 2014 hebben zeven cliënten van Reade van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. De Buitenhof zal de capaciteit voor NAH-cliënten in 2015 verder uitbreiden.   

- Op gebied van wetenschappelijk onderzoek wordt samengewerkt. Cordaan werkt mee aan het 
Care4stroke-onderzoek van Reade/VUmc. 

- Een aantal ziekenverzorgenden van Reade zijn bij Cordaan gaan werken.  
- Een revalidatiearts van Reade werkt als consulent op de locatie Berkenstede.  
 
Portfolio  
De divisie Revalidatie heeft  in 2014 keuzes in haar portfolio voorbereid. Die keuzes hebben als doel de 
juiste cliënten in behandeling te nemen, duidelijke profilering te bewerkstelligen rond cliënten die bij 
ons terecht kunnen en een positief financieel resultaat te realiseren. De DBC-financiering heeft er mede 
voor gezorgd dat herijking van het portfolio en de ontwikkeling van zorgpaden noodzakelijk is. In 
december 2014 hebben revalidatieartsen tijdens een beleidsdag, vanuit medisch perspectief, richtingen 
voor de portfolio bepaald, die in 2015 verder onderzocht en uitgewerkt worden. 
 
Positionering 
De veranderingen in de zorgsector volgen elkaar snel op. In zo'n markt is het creëren van een sterk en 
onderscheidend merk van groot belang. De afgelopen jaren ontwikkelde Reade een merkenstrategie, 
waarin de toegevoegde waarde van Reade vooral door cliënten zelf wordt verteld. Dit is in 2014 
concreet tot uiting gekomen in alle ontwikkelde communicatiemiddelen. Er is daarnaast veel aandacht 
besteed aan het sterker verbinden van het merk met de wijze waarop medewerkers handelen, waarbij 
de kernwaarden van Reade uitgangspunt zijn. Er werden een groot aantal marketingsessies met 
divisieleidingen en middenkader georganiseerd, waarin 'denken en acteren vanuit de markt en de klant' 
centraal stond. Dit leidde onder andere  tot een grotere bewustwording bij medewerkers van het belang 
van 'marketingdenken' en concreet tot marktgerichtere jaarplannen. 
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2.2 Resultaten zorgproces  
 
Het zorgproces van Reade wordt continu verbeterd op basis van onder andere onderzoek en richtlijnen. 
Een aantal verbetertrajecten vielen op door de directe impact op de behandeling.  

 
2.2.1 Revalidatie 
 
Kort en intensief behandelen 
Het is belangrijk dat de klinische revalidatieperiode zo kort mogelijk is, zodat zo veel mogelijk mensen, 
die daarvoor geïndiceerd zijn, gebruik kunnen maken van de klinische revalidatiemogelijkheden van 
Reade. Een extra prikkel hierbij is de nieuwe financieringswijze binnen de revalidatie en de afgepaste 
hoeveelheid behandeluren binnen een DBC. Met het verkorten en intensiveren van de klinische  
revalidatieperiode is in 2014 een goed begin gemaakt. In dit jaar nam de kliniek 518 nieuwe revalidanten 
op, in 2013 waren dit er 438. De bedbezetting nam af van 86% in 2013 naar 82% in 2014. De gemiddelde 
ligduur nam daarmee ook sterk af. Om dit te bereiken wordt de ontslagdatum al voor de eerste 
planbespreking (na zes weken opname) vastgesteld en sturen vooral de artsen in het multidisciplinair 
team aan op ontslag op de afgesproken datum.  
 
Systematische zorgevaluatie chronische pijn 
Reade startte met ingang van september 2014 met de systematische zorgevaluatie (SZE) voor 
revalidanten met chronische pijn. In de praktijk betekent dit dat revalidanten op gezette tijden 
vragenlijsten invullen, deels op locatie en deels thuis. De vragenlijsten meten onder andere het 
functioneren van de revalidant met chronische pijn en het effect van de behandeling. De resultaten 
worden opgenomen in het medische dossier. De uitkomstmaten van de SZE zijn gekozen op basis van 
nationale en internationale richtlijnen en eisen van Revalidatie Nederland rond pijn en vermoeidheid, 
fysiek functioneren, emotioneel functioneren, participatie, persoonlijke doelen, zorggebruik, ervaren 
effect en tevredenheid, negatieve gevolgen van de revalidatie behandeling en beperkingen door pijn. 
De metingen moeten gaan bijdragen aan een  kwalitatief betere, effectievere en efficiëntere zorg op 
maat. SZE is daarnaast  inzichtelijk voor de revalidant en faciliteert dat de revalidant probleemeigenaar 
wordt van bevindingen en dat hij of zij hierdoor gemotiveerder raakt voor behandeling.  
In 2015 wordt de SZE verder geïmplementeerd in de zorg en zal de SZE gebruikt worden om de 
indicatiestelling voor de behandeling te verbeteren en om evaluatie van de behandeling en 
zorgproducten mogelijk te maken.   
 
JIA zelfmanagement 
Met zorgvernieuwingsgelden heeft het kinderteam op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat het project 
‘Zelfmanagement bij kinderen met JIA’ gerealiseerd in 2014. In dit project stond de vraag centraal wat 
zelfmanagement bij jeugdreuma betekent voor een ouder. Het doel was meer inzicht te krijgen in hoe 
ouders omgaan met de jeugdreuma van hun kind en welke ondersteuning zij vanuit Reade nodig 
hebben. Tijdens ouderavonden bleek dat ouders behoefte hebben aan contact met andere ouders en 
aan informatie. Daarnaast kwam communicatie met hun kind vaak terug als onderwerp. Het 
zorgvernieuwingsproject heeft op verschillende vlakken resultaten opgeleverd: 

 Een beweegboekje voor kinderen en ouders  

 Doorontwikkeling van het ‘grenzenspel’ voor ouders en kinderen 

 Een ouderavond over communiceren met je kind met JIA (samen met ouders gecreëerd)  

 Teamscholing in de methode ‘Copen met coping’ (waarbij ouders meer regie houden)  
 

Slaapapneu Hartrevalidatie  
Slaapapneu is een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten en kan 
vermoeidheidsklachten veroorzaken, wat een veel gehoorde klacht is na een cardiaal incident. Tot 
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2014 was screening op slaapapneu geen vast onderdeel van het hartrevalidatieprogramma van 
Reade en was het als risicofactor nog relatief onderbelicht. In 2014 werd een 
zorgvernieuwingstraject gestart, omdat secundaire preventie en kwaliteit van leven belangrijke 
pijlers zijn van de behandeling. Bovendien verwachtte het hartrevalidatieteam een hoge 
prevalentie, gezien de prevalentiecijfers bij vergelijkbare doelgroepen. Tussen januari 2014 en 
oktober 2014 zijn 90 patiënten onderzocht. De resultaten wijzen op een waarschijnlijke prevalentie 
van slaapapneu van 48% in de huidige doelgroep, wat overeenkomt met andere vergelijkbare 
patiëntenpopulaties (zoals CVA-patiënten). Daarmee werd duidelijk dat de pulse-oximetrie 
standaard in de metingen bij aanvang van de hartrevalidatie opgenomen moet worden. In 2015 
wordt hiervoor een protocol ontwikkeld en wordt het behandelprogramma hierop aangepast. Er 
werd overigens geen relatie gevonden tussen uitkomsten op de depressievragenlijst en uitkomsten 
van de meting pulse-oximetrie.  
 
eHealth 
Van medio 2013 tot medio 2014 vond binnen Reade Revalidatie een pilot met tablets plaats. Dit was een 
zorgvernieuwingsproject mede mogelijk gemaakt door Agis Achmea. Zowel revalidanten als 
medewerkers vonden het een aanwinst voor de behandeling. Revalidanten vonden de indeling, de 
uitleg, de aangeboden informatie en bediening van de tablets goed. De therapeuten waren positief over 
het inzichtelijk maken van lichaamsfuncties, het tonen van de uitvoering van oefeningen, de 
voorlichtingsmogelijkheden en over het feit dat de cliënt meer mogelijkheden heeft voor eigen regie. In 
de toekomst wil Reade daarom meer gebruik gaan maken van tablets. Wel is dan meer aandacht nodig 
voor het leren omgaan met tablets, voor de technische (on)mogelijkheden en voor de selectie en/of 
ontwikkeling van goede apps en websites.  
In de tweede helft van 2014 ontwikkelde Reade Revalidatie een visie op eHealth, waarmee eHealth 
geïntegreerd moet worden binnen de zorgpaden, zodat het waarde toevoegt voor cliënten. Daarnaast 
wil de divisie Revalidatie zich vanaf 2015 uitgebreid gaan oriënteren op en gebruiken maken van games 
en virtual reality training binnen de revalidatiebehandeling.  
 

2.2.2 Reumatologie 

 
Nieuwe polikliniek 
In oktober 2014 opende Reade Reumatologie een netwerklocatie in Gezondheidscentrum De Waterlinie, 
waar een reumatoloog en arts-assistent twee dagdelen werken. Patiënten met gewrichtsklachten 
kunnen er op vrijdag terecht voor diagnostiek en behandeling van ziekten zoals reumatoïde artritis, 
artritis psoriatica, jicht, ziekte van Bechterew, artrose en fibromyalgie. Bij complexe problematiek wordt 
indien nodig ondersteuning geboden op de hoofdlocatie Dr. Jan van Breemenstraat in Amsterdam. De 
polikliniek Uithoorn is een samenwerking tussen Ziekenhuis Amstelland en Reade Reumatologie. 
 
Echo-onderzoek 
In 2014 startte een aantal reumatologen met het verrichten van echo-onderzoek, als daar aanleiding 
voor was, tijdens hun spreekuur. Dit levert meerwaarde op voor de arts en de patiënt, doordat de 
diagnose eerder gesteld kan worden.  
 
Zorgpaden 
In 2014 heeft Reade Reumatologie de focus op inflammatoire aandoeningen en co-morbiditeit verder 
uitgediept. De zorgpaden Ankyloserende spondylitis en Axiale spondylitis, Reumatoïde artritis, Jicht en 
Artritis psoriatica zijn samen met de bijbehorende prestatie-indicatoren geëvalueerd. Daaruit bleek dat 
Reade niet aan alle door zichzelf opgestelde normen kan voldoen. Vervolgens zijn de normen bijgesteld. 
Zo is bijvoorbeeld de norm voor het percentage doorverwijzingen naar de reumaconsulent binnen drie 
maanden, bijgesteld naar binnen 1 jaar.  
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Digitalisering netwerkziekenhuizen 
De divisie Reumatologie is in 2014 gestart met digitalisering van de medische dossiers van de 
netwerkziekenhuizen. De dossiers van het OLVG zijn inmiddels gedigitaliseerd. De andere 
netwerkziekenhuizen volgen in 2015. 
 
 
 

3. Kwaliteit & veiligheid  

 
Reade wil klantgerichte, veilige, efficiënte en effectieve zorg verlenen en er alles aan doen om 
onbedoelde schade aan cliënten, medewerkers, organisatie en maatschappij te voorkomen. 
Managementsystemen ondersteunen de organisatie hierbij in het gericht en gestructureerd 
optimaliseren van processen. Reade streeft er continu naar om minimaal te voldoen aan landelijke en 
internationale normen.  
 
Certificaten, keurmerken en externe toetsingen  
In 2014 ontving Reade opnieuw het HKZ/ISO-certificaat en voor het eerst het NTA-certificaat (oftewel 
het VMS-certificaat). De organisatie toont daarmee aan gestructureerd te werken aan het optimaliseren 
van de kwaliteit en veiligheid. De certificaten die in 2014 zijn verlengd of behaald: 

 Revalidatie: HKZ-certificaat voor de Medisch Specialistische Revalidatie  

 Reumatologie: ISO 9001 

 Apotheek: HKZ-certificaat Openbare Apotheken 

 Clientveiligheid: NTA-8009, 2011 (VMS).  

 Voedselbereiding: Keurmerk Veilig Voedsel.nl  

 MBO- en HBO-Opleidingen: Calibris 
 

Prestatie-indicatoren  
Reade levert jaarlijks de prestatie-indicatoren aan bij Revalidatie Nederland.  De uitkomsten over 2014 
zijn in het derde kwartaal van 2015 bekend. Reade gaat in ieder geval door met de ontwikkeling van 
zorgevaluaties (effectmetingen).   
 
Rol van cliënten  
Binnen Reade dragen cliënten op alle niveaus bij aan het verbeteren van de zorg via medezeggenschap, 
co-creatie en participatie. Cliënten zijn vertegenwoordigd in de Cliëntenraad, Klachtencommissie en in 
werkgroepen. Reade heeft daarnaast structurele contacten met diverse patiëntenverenigingen. 
Daarnaast heeft Reade oud-revalidanten in dienst als ervaringsdeskundigen voor de teams Dwarslaesie, 
Amputatie en Neurorevalidatie, met daar omheen een pool van vrijwillige ervaringsdeskundigen. Er 
wordt feedback aan cliënten gevraagd door interviews tijdens en na de revalidatiebehandeling, door 
waarderingsonderzoeken, klachtenbehandeling, lunches met cliënten, spiegelbijeenkomsten, 
focusgroepen en tipkaarten. Reade participeert bovendien in de uitvraag van ervaringsindicatoren van 
Revalidatie Nederland. De individuele cliënttevredenheid over de revalidatiebehandeling wordt 
geregistreerd in EZIS. In 2014 participeerden cliënten in de prospectieve risicoanalyses en bij diverse 
werkgroepen, die zich bezighielden met verbeteracties naar aanleiding van waarderingsonderzoek.  
 
Veilige zorg 
Medewerkers melden risico’s en incidenten in de zorg digitaal. Deze worden in principe decentraal 
afgehandeld. Afdelingen hebben hierdoor inzicht in risico’s die zich op hun afdeling (kunnen) voordoen. 
Ze maken zelf analyses en treffen zo nodig maatregelen. Afdelingsoverstijgende risico’s worden 
doorgestuurd naar de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Het risicobewustzijn van medewerkers is in 2014 
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verder toegenomen, doordat men merkt dat meldingen daadwerkelijk effect hebben en doordat een 
start is gemaakt met veiligheidsrondes. In deze rondes worden alle veiligheidsaspecten voor cliënten en 
medewerkers beoordeeld. Reade is steeds meer op zoek naar verbetermogelijkheden en beter in staat 
om lering te trekken uit risico’s en fouten.  
 
Gedragscodes  
Reade volgt en hanteert de volgende gedragscodes: 

 Zorgbrede Governance Code 

 Gedragscode Openheid medische incidenten 

 Gedragscode Medische hulpmiddelen 

 Klokkenluidersregeling 

 Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis (implementatie loopt) 

 Convenant Ziekenhuizen, Politie en OM van de regio’s Amsterdam en Gooi & Vechtstreek 

 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

 Sollicitatiecode NVP 

 Reglement Mogelijk disfunctionerend medisch specialist Reade 

 Privacyreglement Reade 

 Gedragsregels ICT Reade 

 Richtlijn Gebruik social media Reade 
 
 

3.1 Kwaliteitsinformatie  
 
Tevredenheid  
Reade participeert in de ervaringsindicatoren van Revalidatie Nederland. Significant hoger dan de 
benchmark scoorde Reade in 2014 op fysieke toegankelijkheid (rapportcijfer 8,9), op het wijzen op 
lotgenotencontact (46,6% werd daarop gewezen) en op de begrijpelijke uitleg van medewerkers 
(rapportcijfer 8,8). Een verbeterplan is opgesteld op het wijzen op de klachtenregeling (23%). Een hoog 
percentage van de cliënten (94%) beveelt Reade aan.  
 
Wachttijden  
Reade dient te voldoen aan de Treeknormen, normen voor maximale wachttijden voor niet-acute zorg.  
Ongeveer 80% van de cliënten kon binnen de treeknorm van 4 weken terecht voor een eerste 
poliklinisch consult en voor een poliklinische behandeling bij de revalidatiearts op de locatie Overtoom 
en ongeveer 60% voor de locatie Dr. Jan van Breemenstraat.  98 % van de cliënten kon binnen de 
treeknorm terecht voor klinische behandeling op de Overtoom. Op de locaties in algemene ziekenhuizen 
varieerden de wachttijden meer. De wachttijden binnen de reumatologie waren in 2014 gemiddeld 
korter dan twee weken en op de netwerklocaties gemiddeld langer dan de treeknorm.  

 

TIP-kaarten, klachtenfunctionaris en Klachtencommissie 

Reade streeft ernaar om klachten laagdrempelig en dicht bij de bron op te lossen en waar mogelijk met 

cliënten in gesprek te gaan over een passende oplossing.  

 

De tip-/klachtenregeling in het kort 

Cliënten kunnen op verschillende plaatsen terecht met een klacht, tip of compliment: 

 De klacht (tip) bespreken met de betreffende medewerker of diens leidinggevende. 

 De klacht, tip of compliment kenbaar maken via een Tipkaart (schriftelijk of via de website), waarop 

met de cliënt contact wordt opgenomen door de betreffende afdeling.  

 De klacht melden bij de klachtenfunctionaris. Deze informeert de klager over de mogelijkheden van 

klachtenbehandeling en biedt desgewenst ondersteuning. Mogelijkheden zijn: de klager bijstaan bij 
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het bespreken van de klacht, bemiddelen of helpen bij het schriftelijk indienen van de klacht bij de 

Klachtencommissie.  

 De klacht indienen bij de Klachtencommissie Reade. Voor de afhandeling van klachten volgt de 

commissie een reglement dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet klachtrecht cliënten 

zorgsector. De onafhankelijkheid van de commissie is gewaarborgd doordat de leden niet werkzaam 

zijn bij Reade. De commissie beoordeelt of een klacht gegrond is en doet zo nodig aanbevelingen 

aan de Raad van Bestuur. Op grond van de uitspraak en eventuele aanbevelingen besluit de Raad 

van Bestuur of maatregelen gewenst zijn en informeert de klager en Klachtencommissie hierover.  

 De klacht voorleggen aan een externe commissie, de Geschillencommissie Zorginstellingen. 

 

Tabel 1: Aantal ontvangen complimenten, tips en klachten. 

 
 

Tabel 2: Complimenten, tips en klachten onderverdeeld naar soort.  

 

                                                             
1 Waaronder 24 complimenten. 
2 Daarnaast is de financiële administratie 300 maal benaderd in 2014.  Meestal had men vragen, in 33 gevallen betrof het 
een klacht. In 17 gevallen is verwezen naar de klachtenfunctionaris. Een cliënt ging naar de Klachtencommissie.  

Ontvangen 
2014 

Herkomst 1e helft 
2014 

2e helft 
2014  

TOTAAL 

2014 

TOTAAL  

2013 

TOTAAL  

2012 

Complimenten  Tipkaart  27 26  53   36 38 

Tips  Tipkaart  54 40    94   57 94 

Klachten  Divers 122 78 200 191 234 

 - Tipkaart                67  50                               117 136  141 

  - Klachtenfunctionaris                51     22             73 47  87 

 - Klachtencommissie                   4 6                    10 8  6 

TOTAAL   203 144 347 284 366 

 

Soort 

 

Complimenten 

 

Tips 

 

Klachten 
TOTAAL 

2014 

TOTAAL  

2013 

TOTAAL  

2012 

Medisch inhoudelijk 8 6 30 43 18 20 

Bejegening 14 2 28 42 35 641 

Middelen & materiaal 2 25 36 63 51 35 

Gebouw en omgeving 2 13 16 31 27 89 

Voeding 21 9 11 41 12 16 

Informatie en 
cliëntenrechten 

 

-- 
 

6 

 

11 

 

17 14 

 

15 

Organisatorisch  

(incl. planning) 

 

2 

 

30 

 

47 

 

82 101 

 

90 

Financieel -- -- 162 16 10 5 

Overig 4 3 5 12 18 32 

TOTAAL 53 94 200 347 286 366 
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 Klachtenfunctionaris Klachtencommissie 

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Aantal klagers 55 25 45 5 4 3 

Aantal klachten 73 47 87 10 10 6 

Tabel 3: Aantal klagers en klachten. 

 
Het aantal cliënten dat contact zocht met de klachtenfunctionaris steeg fors in vergelijking met 2013. De 
cijfers fluctueren sterk in de afgelopen jaren, zonder dat daar altijd een duidelijke aanleiding voor is. In 
2014 speelde onvrede over de declaraties wel deels een rol in de toename van de klachten.  

 
   De Klachtencommissie 

Uitspraak 2014 2013 2012 2011 

Gegrond 3,5 5 1 3 

Ongegrond 5,5 5 5 7 

Niet ontvankelijk 1 - - 1 

Totaal 10 10 6 11 

Tabel 4: Overzicht uitspraken Klachtencommissie in de afgelopen jaren. 

 
Het aantal klachten bij de Klachtencommissie bleef gelijk ten opzichte van 2013 en het aantal gegronde 
klachten bleef laag. De aanbevelingen van de Klachtencommissie werden nagenoeg allemaal 
overgenomen en ook bij klachten die niet gegrond of niet ontvankelijk waren, is beoordeeld of het 
mogelijk is om processen te optimaliseren. 
Men benadert de Klachtencommissie en klachtenfunctionaris met name in geval van onheuse 
bejegening, onvrede over de behandelend arts of onvrede over declaraties. 
 
Veilig Incidenten Melden (VIM) 
In 2014 werden 1013 incidenten gemeld, waarvan veel bijna incidenten (40%) en weinig hoog risicovolle 
meldingen (1,5%). Dit laat zien dat men zeer alert is op risicovolle situaties, terwijl zich weinig ernstige 
incidenten voordoen. Slechts één incident leidde tot een ziekenhuisopname en melding bij de IGZ. Deze 
oordeelde dat Reade een snelle en zorgvuldige analyse maakte met de juiste verbetermaatregelen. 
In 2014 was medicatie een speerpunt. In zowel de revalidatie als reumatologie zijn prospectieve risico-
inventarisaties uitgevoerd. Doel is het aantal medicatiefouten terug te dringen. Maatregelen worden in 
2015 geïmplementeerd. Uitbraken van risicovolle infectieziekten deden zich niet voor in het verslagjaar.  
 
 

4. Financiële informatie 

 
Financieel resultaat 
Over 2014 is een negatief resultaat geboekt van (geconsolideerd) € 3.397.116 (over 2013 was dit:  
€ 1.563.828 positief). Begroot was een resultaat van € 800.000. De belangrijkste oorzaak van dit verlies is 
dat de waarde van de revalidatieproductie 2014 € 4 miljoen lager ligt dan de begrote waarde op basis 
van de oude bekostiging. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de nieuwe productstructuur 
revalidatie (spoor II). Een andere oorzaak is dat als gevolg van grote marktaandeelverschuivingen van 
zorgverzekeraars, Reade bij een aantal zorgverzekeraars de afgesproken plafonds overschrijdt. Hierdoor 
wordt een deel van de wel gerealiseerde productie (zorg en/of dure geneesmiddelen) niet vergoed.  
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De overgang naar prestatiebekostiging en een nieuwe productstructuur voor de revalidatie was een 
grote verandering. Om een eventuele daling te compenseren in de inkomsten ten opzichte van het 
budget dat anders was verkregen, werd landelijk de transitieregeling ingesteld. Voor Reade schiet deze 
regeling echter flink tekort. De transitieregeling compenseert voor Reade in 2014 slechts minimaal de 
negatieve effecten van de invoering prestatiebekostiging (inclusief nieuwe productstructuur revalidatie). 
De oorzaak hiervan is dat het transitiebedrag 2014 niet wordt afgeleid van de prestatieomzet 2014, 
maar slechts een percentage bedraagt van het transitieverschil 2013. Aangezien de omzet 2014 veel 
slechter is dan 2013 levert dit slechts beperkte compensatie op. Het strikt toepassen van de regels zorgt 
er dus voor, dat het doel van de regeling wordt voorbijgeschoten.  
Daarnaast bleek dat de destijds gemaakte afspraak ‘zonder nacalculatie’, mede vanwege inmiddels 
veranderde regelgeving, niet eenduidig werd uitgelegd door Reade en de zorgverzekeraar. 
 
Een ander negatief effect van prestatiebekostiging is, dat bij inkoop per zorgverzekeraar onderschrijding 
van productie bij een zorgverzekeraar meteen leidt tot minder inkomsten, maar overschrijding bij een 
zorgverzekeraar niet leidt tot meer inkomsten. Zo zag Reade begin 2014 een deel van haar chronische 
patiënten overstappen van een zorgverzekeraar naar twee andere verzekeraars, waardoor de 
omzetplafonds dure geneesmiddelen bij die zorgverzekeraars ineens niet meer toereikend waren. Tot op 
heden hebben de gesprekken met die zorgverzekeraars nog niet tot een oplossing voor dit probleem 
geleid. Indien deze zorgverzekeraars niet bereid zijn de productieafspraken aan te passen overweegt 
Reade nieuwe patiënten van die zorgverzekeraars niet meer in behandeling te nemen. Een onwenselijke 
stap die we echter vanuit financieel oogpunt mogelijk toch zullen moeten nemen. 
 
Om te voorkomen dat het verlies zich voortzet in 2015 (en verder) en om de solvabiliteit van Reade weer 
op niveau te brengen, zijn en worden vele maatregelen genomen. In 2015 wordt een bezuiniging 
doorgevoerd van € 2,3 miljoen. De bezuinigingen ontzien de zorg en zijn vooral gericht op het reduceren 
van overheadkosten en het verhogen van de efficiëntie. 
Binnen de revalidatiezorg worden meer dan 60 globale zorgpaden ontwikkeld, die een goed 
behandelresultaat garanderen, maar die ook financieel gezond zijn. De zorgpaden moeten leiden tot een 
optimale omzet uit DBC’s. Aan de hand van zorgpaden wordt strakker gestuurd op uitstroom van 
bestaande patiënten om de behandelcapaciteit maximaal te kunnen benutten. Door de invoering van 
zorgpaden kan het behandeltraject vooraf worden ingepland en de vraag (prognose aantal nieuwe 
revalidanten) worden gematcht met het aanbod (behandelaars). Verder is ingezet op ligduurverkorting. 
 
De relatief lage tarieven voor klinische doelgroepen met langdurige intensieve zorg, zoals dwarslaesie en 
CVA, werkten in het resultaat 2014 sterk door. In 2015 zal dit minder het geval zijn. De verkorting van de 
maximale duur van een DBC van 365 naar 120 dagen en de ‘reparatie’ van de te lage tarieven met 
toeslagen voor hoge dwarslaesie en beademing, lossen het probleem deels op.  
De productie Reumatologie verliep vrijwel op begrotingsniveau.  
 
Door het negatieve  resultaat daalt  het eigen vermogen per ultimo 2014 naar € 4.516.915  (in 2013 
€ 7.914.031). Het is van groot belang dat Reade voldoende eigen vermogen heeft als buffer voor de 
financiële onzekerheden, die zijn ontstaan door de vele veranderingen in financiering en bekostiging van 
de zorg. Zie ook de sectorontwikkelingen zoals toegelicht in de Jaarrekening, paragraaf 5.1.4.  
 
De liquiditeit (vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden) is gedaald  en bedraagt per ultimo 
2014 119% (2013: 147%). De omvang van het onderhanden werk daalde van € 32,3 miljoen (eind 2012), 
naar 28,2 miljoen (eind 2013) tot 26,6 miljoen per eind 2014. De daling kon worden bereikt door het 
verkorten van de administratieve afhandeling, het sneller autoriseren van behandelafspraken, meer 
controles vooraf en een strakke facturatieplanning. Vooruitlopend op de AO/IC regeling werden de 
administratieve processen uitgewerkt met verantwoordelijkheden, risico’s en controlemaatregelen.  
Het jaar 2015 brengt op het gebied van de liquiditeit nieuwe uitdagingen. Weliswaar zijn de 



Maatschappelijk jaarverslag Reade Revalidatie | Reumatologie 2014 Pagina 21 van 35 

contractafspraken met de verzekeraars voor 2015 eerder afgerond, maar als gevolg van DBC-
conversieproblematiek zullen de definitieve prijzen naar verwachting pas in het najaar vastgesteld 
kunnen worden, waardoor de facturatie van 2015 DBC voorlopig niet mogelijk is. Met verzekeraars 
moeten voorschotafspraken worden gemaakt. Idealiter bedraagt de bevoorschotting 100% van het 
onderhanden werk, echter geen enkele verzekeraar is bereid 100% te financieren, en enkele 
verzekeraars bevoorschotten zelfs helemaal niet. Omdat ook de bank het niet als taak ziet onderhanden 
werk te financieren, ontstaat hiermee voor de instelling een potentieel financieringsrisico. Het 
financieringsgat in het onderhanden werk is thans per saldo afgedekt met eigen vermogen en 
kortlopend vreemd vermogen. Uitgaande van 90% voorfinanciering op basis van OHW met 
gecontracteerde verzekeraars is het de verwachting dat in 2015 de bedrijfsvoering binnen de 
beschikbare limiet kan worden gecontinueerd. 
 
De solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door balanstotaal) daalt  door het verlies in 2014  van 18,6% 
naar 11,8%. Reade is van mening dat voor een gezonde financiële positie de solvabiliteit minimaal 30% 
dient te zijn. Een herstel  is daarom noodzakelijk. De vermogensratio (eigen vermogen gedeeld door 
totaal opbrengsten) bedraagt per eind 2014: 6,5% (2013: 10,5%). 
 
Opbrengsten en zorgproductie 
De opbrengsten DBC A-segment daalden van € 55,2 miljoen (2013) naar € 47,8 miljoen. De opbrengsten 
uit DBC B-segment stegen met € 0,5 miljoen  naar € 10,1 miljoen. De opbrengsten uit de transitieregeling 
stegen van € 1,7 miljoen naar € 1,9  miljoen. De overige bedrijfsopbrengsten en subsidies stegen bijna 6 
% naar € 9,6 miljoen. 
 
In 2014 werd in lijn met de landelijke trend, iets minder zorg geboden. De grootste daling betrof de 
klinische revalidatiezorg voor dwarslaesiepatiënten . Het totaal aantal uren patiëntgebonden 
revalidatiezorg kwam in 2014 uit op 227.577; dat is 4% minder dan in 2013. Het aantal verpleegdagen 
daalde sterk naar 32.735 (-20%). Deze daling komt deels door een verkorting van de ligduur en deels 
door administratieve effecten in de registratie van afwezigheidsdagen. Het aantal opnamen steeg 
daarentegen van 465 naar 519 in 2014. 
Het aantal volledige onderzoeken reumatologie (bij nieuwe cliënten) in 2014 was 5.884 en het aantal 
vervolgconsulten 41.990, dat is 9% lager dan in 2013. Het totale aantal intraveneuze behandelingen met 
biologicals voor reumacliënten steeg met 7% naar 1.225. 
 
Kosten  
De personeelskosten stegen met (slechts) 0,3%. Dat kwam mede door de laat tot stand gekomen Cao-
afspraken. Na een daling in 2013 namen de kosten van het personeel-niet-in-loondienst toe (+20%) tot 
het niveau van 2012. De kosten van personeel in loondienst daalden een fractie. In 2015 zullen de 
personeelskosten naar verwachting 1,8% stijgen. 
 
In 2014 steeg de afschrijving materiële vaste activa door een overgang van de afschrijving van ICT-
middelen van vijf naar drie jaar. Gezien de snelle ontwikkelingen op ICT gebied acht Reade een 
afschrijving over drie jaar realistischer. De voedings- en hotelmatige kosten daalden met 7%, de 
algemene kosten met 4%. De daling van de cliëntgebonden kosten in 2013 ten gevolge van een lager 
verbruik van de TNF-alfaremmers werd niet doorgezet. Deze kosten bleven in 2014 op hetzelfde niveau. 
De kosten voor onderhoud en energie daalden met 13%, vooral vanwege de zachte winter. Als gevolg 
van de lage rente en de lagere financieringsbehoefte bij de huisbankier, daalden de rentelasten met  
€ 190.000 ten opzichte van 2013.  
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5. Risico’s en onzekerheden 

 

5.1 Veranderingen in wet- en regelgeving financiering 
 
De revalidatiesector heeft nog geen stabiele productstructuur. Per 1 januari 2013 werd spoor II 
ingevoerd met als doel deze productstructuur verder door te ontwikkelen. De NZa kwam echter in 
dezelfde periode met het voorstel om, op basis van een beschrijving van de kenmerkende 
zorgactiviteiten, een nieuwe productstructuur te gaan ontwikkelen, waarin de relatie tussen bekostiging 
en praktijkvoering beter tot zijn recht komt. Daartoe worden landelijke behandelmodules ontwikkeld 
met als doel op termijn een modulaire productstructuur in te voeren. Reade is daarmee in 2014 actief 
aan de slag gegaan.  
 
Per 1 januari 2015 wordt de maximale duur van DBC’s verkort van 365 naar 120 dagen. Dit heeft een 
grote impact en brengt onzekerheden met zich mee. Voor iedere instelling afzonderlijk dient de 
schadelastdip te worden vastgesteld. Voor de revalidatiezorg zullen de conversie-instrumenten naar 
verwachting pas medio 2015 beschikbaar zijn. De conversies leiden vervolgens tot een correctie op de 
schadelastafspraak per zorgaanbieder-verzekeraar combinatie en mogelijk tot (forse) correctie op de 
prijzen. Ook macro-kortingen achteraf zijn niet uitgesloten. Aan de hand van de ingediende 
schadelastdip per ziekenhuis wordt collectief beoordeeld of de eenmalige verlaging van het 
ziekenhuiskader 2015 (á € 669 miljoen), die het ministerie van VWS geraamd heeft, correct is. Als deze 
raming afwijkt van de ex-ante bepaalde totale schadelastdip op basis van de werkelijke 
contractafspraken zal de minister worden gevraagd het ziekenhuiskader 2015 hiervoor te corrigeren.  
De voortdurende veranderingen in de financiering en de onzekerheden over prijzen en schadelast zijn 
administratief belastend en bemoeilijken een consistente bedrijfsvoering. 
 
 

5.2 Huisvesting 
 
Door groei kampt Reade met ruimtegebrek op beide hoofdlocaties. Daarnaast is er de wens om te 
opereren vanuit één hoofdlocatie. Beide gebouwen zijn verouderd en voor 50% of meer afgeschreven. 
Omdat de huidige situatie praktisch gezien niet langer houdbaar is, is gestart met het ontwikkelen van 
plannen voor herhuisvesting. Volledige nieuwbouw leek financieel niet haalbaar waarna de 
mogelijkheden voor transformatie van een bestaand gebouw zijn onderzocht. Het lijkt daarbij zeker dat 
de huisvestingslasten zullen stijgen. Deze hogere lasten dienen elders gecompenseerd te worden, 
waarbij efficiëntievoordelen verwacht worden door samenvoeging van beide hoofdlocaties. Er wordt 
echter ook gekeken naar extra opbrengsten uit bijvoorbeeld samenwerking met andere (zorg)partijen. 
Vanuit beide medische disciplines bestaat de behoefte aan een nauwere samenwerking met onder meer 
interne geneeskunde, KNO-heelkunde en urologie. Medio 2015 zal duidelijk worden op welke wijze 
Reade haar toekomstige huisvesting zal vormgeven. 
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6. Financiële instrumenten  

 
Reade heeft ter financiering van de investeringen langlopende leningen afgesloten, die geborgd zijn door 
het waarborgfonds voor de zorgsector (WfZ). Met het oog daarop voert Reade een financieel beleid dat 
erop gericht is te blijven voldoen aan de normen van WfZ (en banken). Reade heeft een treasury 
commissie ingesteld. De commissie levert periodiek (maandelijks, per half jaar of jaarlijks) informatie om 
de financiële posities van Reade te kunnen beoordelen en de aan deze posities en stromen verbonden 
kosten en risico’s te beperken. Zo wordt maandelijks een liquiditeitsbegroting opgesteld met een scope 
van tenminste één jaar en per kwartaal wordt een verkorte balans opgesteld, zodat diverse ratio’s en 
ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Op basis van de liquiditeitsbegroting zal Reade ook in 2015 aan 
de verplichtingen kunnen blijven voldoen. 
 
 

7. Maatschappelijke aspecten van ondernemen  

 

7.1 Milieuaspecten  
 
Controle door de Dienst Milieubeheer liet zien dat Reade ook in 2014 voldoet aan de Wet milieubeheer.  
In 2014 is onderzocht of het mogelijk is om slimmer en goedkoper energie in te kopen. Hierbij is 
samengewerkt met een externe specialist uit de energiewereld. In 2015 wordt een aanbesteding gestart 
voor elektriciteit vanaf 2016. In 2018 kan dit pas voor gas aangezien het contract loopt tot eind 2018.  
 
 

7.2 Sociale aspecten  
 
Gebruik van gebouw en terrein door derden  
Waar mogelijk verhuurt Reade gebouwen en terreinen aan derden. Zo zijn het Reumafonds en de 
Orthopedisch Instrument Makerij (OIM) gehuisvest in de gebouwen van Reade. Diverse verenigingen en 
organisaties huren de sportaccommodaties en het auditorium. De buurtregisseur van Stadsdeel-West 
houdt wekelijks spreekuur op de locatie Overtoom. Ook kunnen buurtbewoners ‘s avonds en in het 
weekend via een abonnement betaald parkeren in de parkeergarage op de locatie Overtoom.  
 
Reade in het buitenland  
Reade wil haar kennis delen en verbreden via uitwisseling met collega’s in ontwikkelingslanden. Al ruim 
tien jaar is de Werkgroep Buitenland actief, bestaande uit negen vrijwilligers tevens medewerkers van 
Reade. In 2014 formaliseerde de Werkgroep Buitenland de samenwerking met het Annika Linden Centre 
op Bali in een ‘Memorandum of Understanding’ met afspraken voor de komende drie jaar. In 2015 
vinden de eerste trainingen plaats op Bali rond het vergroten van kennis over Cerebrale Parese en het 
verbeteren van de communicatie tussen de verschillende onderdelen van het Annika Linden Centre.  
 
Gezondheid medewerkers  
Reade investeert in gezonde en duurzaam inzetbare medewerkers door ruimte te creëren voor 
activiteiten die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Medewerkers kunnen tegen een geringe vergoeding 
gebruik maken van het aanbod van sportfaciliteiten en -activiteiten op beide hoofdlocaties. Het 
restaurant op de hoofdlocaties biedt een ruime keuze aan gezonde voeding. Daarnaast heeft Reade 
regelingen rond bijvoorbeeld een beeldschermbril, de najaarsgriepprik, fitnessen en een fiets 
aanschaffen met korting.  
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Het Arbobeleidsplan inclusief plan van aanpak is in 2014 geactualiseerd. Jaarlijks wordt de voortgang 
gemonitord en besproken met de Raad van Bestuur en het management. 
 
Medewerkers die risico lopen op besmetting met een bloedoverdraagbare aandoening door 
prikincidenten, krijgen informatie over de risico’s en preventieve maatregelen en worden gevaccineerd 
ter voorkoming van besmetting met hepatitis B. Ondanks de informatie steeg het aantal prikincidenten 
opnieuw in 2014. Geen van de incidenten heeft geleid tot gezondheidsschade bij de medewerker. De 
oorzaken waren divers en vooral te wijten aan slordigheid van cliënten of medewerkers, zoals  
insulinepennen die niet goed opgeborgen waren. Waar mogelijk worden ‘veilige naalden’ gebruikt. Ruim 
vijftig medewerkers zijn gevaccineerd tegen de najaarsgriep. 
 
Reade heeft diverse ergocoaches om ziekteverzuim door fysieke overbelasting te voorkomen. 
Sleutelbegrippen zijn continue aandacht, onderzoek, advies, informatie en instructie. Medewerkers met 
fysieke klachten krijgen een individueel advies. De belangrijkste doelgroepen zijn beeldschermwerkers, 
de verpleging en medewerkers Logistiek.  
 
In 2014 bleef het verzuim van 3,6% en een meldingsfrequentie van 1,2 onder het streefcijfer van de 
organisatie, een mooie prestatie. De (beginnend) leidinggevenden kregen een training ‘verzuim’, waarin 
aandacht wordt besteed aan begeleiding tijdens ziekte, preventie van ziekteverzuim en het 
bespreekbaar maken van de balans privé-werk en de werkdruk van medewerkers. In 2015 zal  het 
project duurzame inzetbaarheid worden voortgezet en bijbehorende projecten van start gaan. 
 
 

8. Onderzoek en opleiding  

 
Het versterken van de as ‘zorg – onderwijs – onderzoek’ is een belangrijk beleidsdoel. Een goed 
opleidings- en onderzoeksklimaat werkt stimulerend, is kwaliteitsverhogend en kent een 
maatschappelijk belang. Wetenschappelijk onderzoek is wezenlijk, omdat het niet alleen gaat om de 
zorg van vandaag maar ook om de zorg van de toekomst.  
 
 

8.1 Onderzoek  
 
Het wetenschappelijk onderzoek binnen Reade is voornamelijk patiëntgebonden onderzoek. Het richt 
zich vooral op (vroeg)diagnostiek, evaluatie van nieuwe en bestaande behandelmethoden bij diverse 
ziektebeelden en diverse patiëntencategorieën en evaluaties van het effect van interventies. Het streven 
is om al het wetenschappelijk onderzoek in promotietrajecten onder te brengen en daarom promovendi 
het onderzoek te laten verrichten. Daarnaast wil Reade zoveel mogelijk medewerkers in 
wetenschappelijke onderzoeksprojecten laten participeren. Intern wordt het wetenschappelijk 
onderzoek multidisciplinair uitgevoerd en vindt afstemming plaats tussen divisies en afdelingen om 
optimale synergie te bewerkstelligen.  
 
Oprichting Amsterdam Rheumatology immunology Center 
Op 15 oktober 2014 ondertekenden de Raden van Bestuur van Reade, het Academisch Medisch Centrum 
en het VU Medisch Centrum een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, opleiding en onderwijs ten aanzien van Reumatologie. De drie partijen concretiseerden hun 
samenwerking in de oprichting van het Amsterdam Rheumatology immunology Center, afgekort het 
ARC. Het ARC combineert hoogwaardig, wetenschappelijk onderzoek met het opleiden van toptalent 
voor onderzoek. Binnen het ARC werken ruim vijftig onderzoekers aan de opsporing en behandeling van 
reumatische en immunologische aandoeningen. Een groot voordeel van deze samenwerking is dat de 
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concentratie van onderzoekers eerder kan leiden tot innovaties in de behandeling. De onderzoekers 
werken samen aan de behandelingen van de toekomst.  
De samenwerking maakt het centrum tot een sterke internationale researchpartner op het gebied van 
de basale en klinische reumatologie en immunologie. Ook regionaal en nationaal is het een belangrijk 
referentiecentrum voor reumaonderzoek. Het ARC oefent als topinstituut een grote aantrekkingskracht 
uit op onderzoekers, artsen, paramedici en subsidiegevers in binnen- en buitenland. 
In 2014 vonden zes ARC-ochtenden plaats. Deelnemers aan deze wetenschappelijke ochtenden waren 
reumatologen, a(n)io’s, onderzoekers, verpleegkundigen, en paramedici. Thema’s van deze ochtenden 
waren reumatoïde artritis, spondyloartritis, psoriasis artritis en auto-immuniteit.  
 
Systematische zorgevaluaties Revalidatie 
Een goed voorbeeld van de synergie tussen zorg en onderzoek zijn de systematische zorgevaluaties die 
Reade Revalidatie de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Binnen een systematische zorgevaluatie wordt 
gestructureerd informatie verzameld over een patiënt op meerdere momenten binnen de 
revalidatiebehandeling. Bij de selectie van meetinstrumenten wordt rekening gehouden met de 
(inter)nationale richtlijnen en de verplichte uitkomstmaten. Doelen van de systematische zorgevaluatie 
zijn het gestructureerd meten van de kenmerken en behandelresultaten van patiënten en het 
terugkoppelen van de resultaten daarvan aan de patiënt en zijn behandelteam. Bovendien worden de 
resultaten op doelgroep niveau gebruikt voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. In de toekomst 
kan Reade Revalidatie met de resultaten van de systematische zorgevaluatie haar eigen normatieve data 
gebruiken om patiënten aan te spiegelen en de uitkomsten van zorg openbaar maken. 
In 2014 werd de systematische zorgevaluatie gedurende het hele jaar ingezet bij mensen met een 
dwarslaesie, knie-/heupartrose, JIA, operatie aan de handen en bij mensen die podotherapeutische 
zolen of orthopedische schoenen aangemeten kregen. In juli 2014 is gestart met de systematische 
zorgevaluatie chronische pijn. 
 
Programmalijnen onderzoek 
Onderzoek binnen Reade verloopt langs twee programmalijnen, te weten Reumatologie en Revalidatie. 
Hieronder staan de onderzoeken vermeld die in 2014 binnen Reade plaatsvonden. 
Op www.reade.nl/research zijn de beschrijvingen van de onderzoeken te vinden. 
 
8.1.1 Programmalijn Reumatologie 

 
a. Onderzoekslijn Cardiovasculaire co-morbiditeit bij reumatische ziekten 

 CARRÉ  

 Insuline resistentie (IR) studie 

 I-Care (CVRM) 

 BIO markers 
Nieuwe studies in 2014 

 CARDAS 

 CHARM 
 
b. Onderzoekslijn Reumatoïde artritis (RA) 

 Cohort onderzoek van biologicals en afgeleide studies bij RA 
o Ascertain RA cohort 
o Tocilizumab RA cohort 
o Abatacept RA cohort 
o Infliximab RA cohort 
o Cimzia RA cohort 
o Enbrel RA (ETRA) cohort 
o Rituximab bij RA 

http://www.reade.nl/research
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o Simponi RA cohort 
o Enbrel RA arbeids-participatie 
o Humira RA cohort 
o TDM studie 
o Entracte studie 
o Oscar studie 

 Nieuwe studies gestart in 2014: 
o Anti-stoffen tegen Biologicals in reumatoïde artritis (ABI-RA) 

 Vroeg diagnostiek en preventie van reumatoïde artritis 
o EAC 
o Primaire preventie van RA 
o Cobra-light studie 
o Stress en Preventie 
Nieuwe studies gestart in 2014 
o T2T COBRA Cohort Study  
o Tofacitinib (RA) 

 Parelsnoer 

 BIODAM 

 Onderzoek naar langdurige veiligheid en werkzaamheid van Rituximab 
 
c. Onderzoekslijn Ankyloserende Spondylitis (AS) 

 Cohort onderzoek van biologicals en afgeleide studies bij AS 
o Enbrel AS cohort 
o Simponi AS cohort 
Nieuwe studies gestart in 2014 
o Statin cohort 
o Go Easy 

 Insuline resistentie (IR) studie 

 Fysieke tests AS 

 Early SPA 
 
d. Onderzoekslijn Artritis Psoriatica (PsA) 

 Cohort onderzoek van biologicals en afgeleide studies bij PsA 
o Humira PsA cohort 
o Enbrel PsA cohort 
o Simponi PsA cohort 
Nieuwe studie gestart in 2014 
o Ustekinumab cohort  

        Nieuw onderzoek gestart in 2014 
o Unmet needs in Psoriatic Arthritis 

 
e. Onderzoekslijn Ziekte van Behçet 
 Behçet cohort 

 
f. Onderzoekslijn Jeugdreuma 

 When and in whom to stop etanercept after successful treatment of JIA 

 ‘Best for kids’ 
Nieuwe studie in 2014 

 Etanercept dosisreductie met behoud van lage ziekteactiviteit bij Juveniele idiopathische artritis 
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8.1.2 Programmalijn Revalidatie 
 
a. Bewegen 

 Check cohort 

 Strontiumranelaat trial 

 Artrose polikliniek en Amsterdam Osteo Artritis (AMS OA) Cohort 

 De kwaliteit van de Engelse vertaling van de Vragenlijst Loopvaardigheid 

 RA+ onderzoek 

 Gestructureerde effectmeting van operatieve behandeling handproblematiek bij artritis en 
handartrose en AMS hand cohort 

 Ontwikkeling van E-cone ter beoordeling van de handgreep bij artritis en artrose 

 Handproblemen bij kinderen met Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) 

 Klinimetrische studie bij patiënten met de ziekte van Bechterew 

 Artrose en instabiliteit van de knie 

 Artrose en co-morbiditeit 

 Orthopedische schoenen bij RA 

 Krachttraining en vitamine D bij artrose van de Knie 

 Aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van voetklachten bij patiënten met RA 

 Het effect van een kniebrace bij artrose van de knie 

 Validatie van vier Dutch-Flemisch PROMIS Item Banken bij patiënten met RA 

 Het meten van overbelasting bij patiënten met chronische fibromyalgie   

 Effect van psychomotore therapie tijdens pijnrevalidatie 

 Validatie van drie DF-PROMIS item Banken bij chronische pijnpatiënten 
 

b. Niet aangeboren hersenletsel 

 Doelmatigheidsonderzoek betrekken mantelzorger bij revalidatie na CVA: Care4Stroke 

 Doelmatigheidsonderzoek betrekken mantelzorger bij revalidatie na NAH: Care4Brain 

 Explaining Plasticity after stroke (EXPLICIT-stroke). Effecten van vroeg intensieve therapie voor de 
bovenste extremiteit na CVA: EXPLICIT  

 Inzet ervaringsdeskundigen bij revalidatie na CVA 

 Ondersteuning bij het aangedane lopen met behulp van de C-Mill loopband 

 Robotondersteunende looptraining; de Lokomat en het REWARD-onderzoek 

 Precision Profiling to Improve Outcome after Stroke:  PROFITS 

 Intensieve neurorevalidatie en het effect op de kwaliteit van leven en depressie 

 Ultra-stroke studie 
 
c. Dwarslaesie 

 Gebruik van elektrostimulatie ter verlaging van decubitusrisico 

 Allrisk-studie: actieve levensstijl voor mensen met een langdurige dwarslaesie 

 Koepelproject: Herstel van mobiliteit in de dwarslaesierevalidatie 

 Preventie van overgewicht bij mensen met een dwarslaesie 

 Robot-ondersteunde looptraining; de Lokomat 

 AMS-SCI: prospectieve cohortstudie tijdens en na de dwarslaesierevalidatie 

 Zingeving na een dwarslaesie 
 
d. Sporters met een beperking 

 Fysieke en mentale effecten van deelname aan de HandbikeBattle 

 Rolstoeltennis: optimaliseren en evalueren van de rolstoelconfiguratie en prestatie  

 Evaluatie van de Paralympische Fysieke Test 

 Schouderfunctie van rolstoelsporters 
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e. Overig 

 Psychomotorische therapie in aanvulling op de reguliere therapie bij mensen met chronische pijn 

 Schouderfunctie: Reverse shoulder arthroplasty, does it work? Kinemetical analyses, clinical 
evaluation and new developments 

 Effecten van functionele powertraining voor kinderen met spastische cerebrale parese 

 De impact van post-traumatische stress op pijn en functioneren 
 
Afstudeeronderzoek ‘De ideale klinische revalidatie-omgeving voor gebruikers’ 
In het kader van een afstudeeronderzoek aan de Vrije Universiteit/master Global Health is onderzoek 
gedaan naar de ideale klinische revalidatie-omgeving voor revalidanten ter voorbereiding op de 
herhuisvesting van Reade. Uit het onderzoek kwam vooral naar voren dat het belangrijk voor de 
revalidatie-omgeving is, dat deze gezond en helend is (onder andere via voldoende daglicht en rustige 
ruimtes), veilig is en eigen regie bevorderend. Aanbevolen werd om drie fases te onderscheiden bij 
keuzes in de indeling van de kliniek: een acute afdeling voor rust en herstel, een intensieve revalidatie-
afdeling waar sociale ontmoetingen heel belangrijk zijn en een afdeling die voorbereidt op ontslag.. 
Daarbij moet worden gezocht naar een balans tussen privacy en sociale ontmoetingen voor cliënten en 
te zorgen voor variëteit in (toegankelijkheid van) ruimten, van alleen voor klinische cliënten tot publiek 
toegankelijke ruimten.  
 
Publicaties Reade 2014 

Soort publicatie Aantal 

Internationale artikelen 102 

Nederlandse artikelen 6 

Internationale artikelen [Epub ahead of print] 37 

Boeken / Hoofdstukstukken / Richtlijnen 6 

Proefschriften / (master)thesis 6 

 
Een volledig overzicht van de publicaties is te vinden op www.reade.nl/publicaties 
 
 

8.2 Opleiding  
 
Reade hecht sterk aan leren en opleiden. Doel is dat Reade in 2015 beschikt over voldoende 
hooggekwalificeerde medewerkers op ieder functieniveau. Een stimulerend leerklimaat en een 
effectieve leeromgeving zijn hierbij van belang.  
 
Opleidingsplan 
Om het strategisch opleidingsbeleid van Reade verder uit te rollen is in 2014 het Strategisch 
opleidingsbeleidsplan voor de periode 2014-2017 opgesteld. Op basis van dit plan is subsidie 
aangevraagd voor de ‘Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg’. Deze subsidieregeling heeft als doel 
instellingen te stimuleren om personeel de benodigde kwaliteitsimpuls te geven voor de toekomstige 
zorg. De aangevraagde subsidie is eind 2014 toegekend door het ministerie van VWS. De subsidie loopt 
van 2014 tot 2018 en dient jaarlijks aangevraagd te worden. De NVZ zal de behaalde resultaten uit het 
strategisch opleidingsplan jaarlijks monitoren en evalueren. Voor 15 april 2015 zal Reade hiervoor een 
apart jaarverslag indienen bij de NVZ. Intern zal de subsidie op grond van de plannen worden ingezet. 
Vanaf 2015 wordt gedurende de subsidieperiode een opleidingsadviseur aangetrokken om de gelden 
effectief te besteden.  
In het opleidingsplan is aandacht voor diverse instrumenten rond het opleiden van medewerkers, zoals 
een goed leerklimaat (onder andere via intervisie en coaching), introductiebijeenkomsten, invoering van 

http://www.reade.nl/publicaties
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een Learning Management Systeem, inclusief bijbehorende e-learning en verdere professionalisering 
van de zorg. De professionalisering van het management neemt daarbij een belangrijke plaats in.   
 
Opleiding Reumatologie 
De opleiding Reumatologie werd in juni 2014 door de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten 
(RGS) gevisiteerd. De opleidingsstage van zes tot twaalf maanden met mogelijkheid voor een stage 
kinderreumatologie werd zeer goed bevonden. Er werd voor vijf jaar erkenning verleend, met als 
voorwaarde het verder uitwerken van het onderdeel reumarevalidatie. Daaraan wordt momenteel 
gewerkt. 
In 2014 startte Reade op verzoek met een stage van drie maanden in het kader van de opleiding tot 
specialist ouderengeneeskunde aan het VUmc. De eerste stage is succesvol afgesloten.  
Daarnaast verzorgt Reade al jaren een stage in de huisartsenopleiding van VUmc. Opleider Arno van 
Kuijk en zijn team kregen in 2014 de prijs voor de beste ziekenhuisstage. De open houding, interesse in 
de mens achter de aio’s en het veilige en vruchtbare leerklimaat werden genoemd als sterke punten van 
Reade.  

 
Opleiding Revalidatiegeneeskunde 
De opleidingen Revalidatiegeneeskunde binnen Reade zijn in 2013 samengevoegd tot één opleiding. De 
opleiding Revalidatiegeneeskunde van het Slotervaartziekenhuis is ondergebracht bij  de opleiding 
Revalidatiegeneeskunde van Reade. Reade leidt daarom nu op drie locaties op: Overtoom (klinische- en 
poliklinische revalidatie), Dr. Jan van Breemenstraat ( poliklinische revalidatie) en locatie 
Slotervaartziekenhuis (ziekenhuisrevalidatie). In 2014 is de visitatie opleiding Revalidatiegeneeskunde 
met goed gevolg doorlopen, waarin de kwaliteit van de opleidingen getoetst werd door de RGS.  
 
Reade Academy 
Reade Academy verzorgt informatie- en kennisoverdracht naar zorgprofessionals en instellingen zoals 
zorgaanbieders, opleidingsinstituten, opleiding medisch specialisten, patiëntenorganisaties en 
netwerken waarin Reade participeert. Reade wil met de Reade Academy haar specialistische expertise, 
kennis en deskundigheid delen en op de markt brengen. In 2014 schreef de Academy zijn visie- en 
ontwikkelplan. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. De Academy is inmiddels gestart met het 
ontwikkelen en in de markt zetten van de trainingen. Reade Academy biedt de volgende externe 
scholingsproducten reeds aan en is deze verder aan het ontwikkelen: 

 Scholing ’Ervaringsdeskundigen’  

 Scholing ‘Leerlijn Handicapbeleving’  (coproductie met Orioncollege) 

 Scholing ‘Visual Thinking Strategies’ (beginners, gevorderden en coaching on the job) 

 Scholing ‘Neurorevalidatie’ (voor verpleging en verzorging) 

 Scholing ‘Gebruik van Apps in de Revalidatiezorg’ (coproductie met De Hoogstraat) 

 Training rond niet-aangeboren hersenletsel voor vrijwilligers (coproductie met MEE in opdracht 
van de gemeente Amsterdam)  

Daarnaast ondersteunde Reade Academy bij het spreken op congressen van onder andere het vakblad 
Nursing en organiseerde de Academy interne wetenschappelijke masterclasses.  

 
Skillslab 
Het Skillslab, onderdeel van Reade Academy, verzorgt de interne trainingen van voorbehouden en 
risicovolle handelingen voor Reade-medewerkers. De skillslab-coördinator organiseert de trainingen van 
de interne trainers. In 2015 wordt onderzocht of de huidige interne trainingen ook extern aangeboden 
kunnen worden.  
Het lab is erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad. Dit betekent dat de trainingen BLS en AED van 
Reade voldoen aan de criteria van de Nederlandse Reanimatie Raad en dat het Skillslab deze nu extern 
kan aanbieden. In 2014 hebben 473 medewerkers een training gevolgd. Er zijn 18 verschillende 
trainingen aangeboden. 
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9. Toekomst  

 
Financieel beleid 
Er zijn grote en snelle ontwikkelingen op financieel gebied. Het meest in het oog springende zijn:  

- de nieuwe bekostigingssystematiek 
- het terugbrengen van de maximale duur van een DBC van 365 naar 120 dagen 
- voorbereiding op een modulaire productstructuur revalidatie 
- de gezamenlijke inkoop van biologicals door verzekeraars 
- de neerwaartse druk op de prijzen door zorgverzekeraars  
- de hogere eisen aan solvabiliteit en omzetratio door het Waarborgfonds voor de Zorg en de 

banken.  
Het blijkt noodzakelijk om het financieel beleid aan te scherpen. Reade wil toe naar een solvabiliteit van 
minimaal 30% en een omzetratio van 20%. Dit is mede nodig voor het verkrijgen van vreemd vermogen 
voor de herhuisvesting tegen een voor Reade aanvaardbaar rentepercentage. In zijn algemeenheid geldt 
dat Reade keuzes moet maken in de portfolio met betrekking tot de revalidatie in alle locaties: wat doen 
we wel en waar, wat minder en wat niet. Daarnaast moeten zowel de productkostprijs als het algehele 
kostenniveau omlaag en zal meer en beter gestuurd moeten worden op de DBC-inhoud. Dit betekent dat 
Reade fors moet bezuinigen. In september 2014 is hierover een notitie verschenen. Hierna is een 
taskforce bezuinigingen ingesteld die een advies heeft opgesteld over de te bezuinigen gebieden. In 
december 2014 heeft de Raad van Bestuur een voorgenomen besluit bezuinigingen 2015 genomen, 
alsmede een Sociaal Plan 2015, omdat gedwongen ontslagen werden verwacht. De bezuinigingen zullen 
in 2015 worden geëffectueerd. 
Binnen de revalidatie worden meer dan 60 globale zorgpaden ontwikkeld, die een goed 
behandelresultaat garanderen, maar die ook financieel gezond zijn. Daarnaast zijn een goede analyse 
van de verschillende markten (diagnoses) en inzicht in de kosten/baten per product nodig. Reade gaat 
daarom in 2015 investeren in marktonderzoek en in het transparant maken van de kostprijzen. Ook is 
een kritische blik naar de zorg- en organisatieprocessen van Reade nodig om bovenstaande 
doelstellingen te behalen. Tot slot dienen alle aanvullende diensten binnen financieel gezonde kaders te 
worden uitgevoerd. In 2015 zal een nieuwe begrotingssystematiek worden voorbereid en vastgesteld, 
welke vanaf begrotingsjaar 2016 wordt ingevoerd.  
 
Herhuisvesting 
In 2015 zal Reade onderzoeken of herhuisvesting en samenwerking met het Slotervaartziekenhuis 
wenselijk en haalbaar is. Als dat het geval is, wordt gestart met de aanbestedingsprocedure voor een 
architect, ontwikkelaar en aannemer en met het aanvragen van de benodigde vergunningen en 
financiering. Het definitieve programma van eisen zal worden vastgesteld, gevolgd door een voorlopig 
ontwerp en een definitief ontwerp. Ook gaat Reade dan beginnen met het afstoten van de huidige 
hoofdlocaties. 
 
Strategisch en medisch beleidsplan 
In 2015 zal een nieuw geïntegreerd strategisch en medisch beleidsplan opgesteld worden voor de 
planperiode 2016-2019. In dat kader zal Reade een duidelijke keuze maken in haar portfolio én 
proposities en vaststellen waarin Reade uniek en innoverend is. Ook zullen in 2015 beleid en activiteiten 
worden ontwikkeld om het merk Reade meer publiciteit te geven en om de voorkeurspositie bij 
verwijzers en verzekeraars te vergroten. Daarnaast wordt beleid uitgewerkt rond de manier waarop 
medewerkers hieraan maximaal kunnen bijdragen in een ambassadeursrol. Dit alles moet leiden tot een 
stabielere en grotere instroom van de juiste cliënten op het juiste moment.   
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Netwerklocaties 
In aanloop naar een nieuwe Strategisch beleidsplan 2016-2019 vindt een strategische heroverweging 
plaats van de netwerklocaties. Belangrijke zaken die hierbij spelen zijn onder andere de meest ideale 
spreiding op basis van de markt, de portfolio en het beleid ten aanzien van de behandelingen op de 
hoofdlocaties. Daarnaast zijn de visie van de zorgverzekeraars, de strategie van de netwerklocaties zelf 
en een kosten-/batenanalyse van grote invloed op keuzes die gemaakt worden. Specifieke aandacht zal 
uitgaan naar het Slotervaartziekenhuis, los van een mogelijke herhuisvesting op deze locatie, waarbij 
gekeken wordt naar een zogenaamde shop-in-shop formule. 
 
eHealth 
In het kader van een nieuw Strategisch beleidsplan zal een strategische ICT-agenda worden opgesteld. 
Daarbij focust Reade op de verdere ontwikkelingen van Chipsoft en de implementatie van een 
zorgportaal voor cliënten en verwijzers. Reade Revalidatie wil bovendien eHealth gebruiken binnen de 
behandelprogramma’s en zorgpaden en ook meer gebruik maken van virtual reality training en games. 
Uitgangspunt voor de invoering van ehealth-producten is minimaal voldoen aan de marktstandaard, 
kwaliteitsverhoging en kostenreductie. 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Het ARC zal verder worden vormgegeven en ingebed in de organisatie. Daarnaast verwacht Reade 
Revalidatie in 2015 tot goede samenwerkingsafspraken te kunnen komen met de afdelingshoofden 
Revalidatiegeneeskunde van het AMC en VUmc. Tot slot zullen de gezamenlijk opgestelde en in 2014 tot 
stand gekomen onderzoeksbeleidsplannen voor de onderzoekslijnen dwarslaesie, neurorevalidatie, 
bewegen en oncologische revalidatie, uitgevoerd worden. 
 
Human Resource 
De jaar- en ontwikkelgesprekken worden verbeterd in 2015, om op die manier nog meer kwaliteit te 
kunnen leveren. Hiernaast zal het Strategisch opleidingsplan uitgevoerd worden, een Leermanagement 
Systeem geïmplementeerd worden en zal geïnvesteerd worden in opleidingen die de kwaliteit van zorg 
verder verbeteren. Van medewerkers zal een flexibele inzet verwacht worden, onder andere voor wat 
betreft werken met verschillende doelgroepen en diverse werktijden. 
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Bijlage 1: Samenstelling Raad van Bestuur 2014  

 
Dhr. J.G.M. Buijs MHA 

Bestuursfunctie  : Voorzitter Raad van Bestuur 

Datum benoeming : 01.12.1999 

Nevenfuncties  

 Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting gehandicaptenzorg Zozijn te Zutphen  

 Lid dagelijks bestuur sectie ziekenhuizen Sigra Amsterdam  

 Lid bestuur Stichting Vrienden van Reade 

 

 

Dhr. ir. T.A.W. Vogels  

Bestuursfunctie  : Lid Raad van Bestuur 

Datum benoeming 

Nevenfuncties 

: 01.11.2013 

 Lid bestuur Duyvensz Nagel Stichting 

 Lid bestuur Dr. Jan van Breemen Stichting 
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Bijlage 2: Samenstelling Raad van Toezicht 2014  

Dhr. mr. J.B.A.M. Groenendaal 

Functie, aandachtsgebied : voorzitter, algemene zaken 

Beroep : geen 

Datum eerste benoeming : 01.09.2010 

Nevenfuncties  

 Rechter-plaatsvervanger 

 Voorzitter Tuchtcollege NVM makelaars regio Gooi en Flevoland 

 

Dhr. dr. W.J. Willems  

Functie, aandachtsgebied : vicevoorzitter, gezondheidszorg, cliëntenperspectief 

Beroep : Orthopedisch chirurg Lairesse Kliniek Amsterdam 

Datum eerste benoeming : 01.09.2010 

Nevenfuncties  

 Lid Regionaal Medisch Tuchtcollege, Amsterdam 

 Lid bestuur Stichting Vrienden van Reade 

 Lid Board of Trustees Journal of Shoulder and Elbow Surgery 

 

Dhr. ir. drs. J.W. Huisinga 

Functie, aandachtsgebied : lid, bedrijfsvoering en financiën 

Beroep : geen 

Datum eerste benoeming : 01.09.2010 

Nevenfuncties  

 Adviseur Marée Invest 

 Diverse commissariaten binnen deze groep 

 Commissaris Abis Shipping Company 

 Diverse directie functies binnen de familie participatie organisaties 

 

Dhr. prof. dr. E. Briët 

Functie, aandachtsgebied : lid, gezondheidszorg, cliëntenperspectief 

Beroep : emeritus hoogleraar interne geneeskunde 

Datum eerste benoeming : 21.12.2011 

Nevenfuncties  

 Lid Raad van Toezicht Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden 

 Lid Raad van Bestuur Centrale Afdeling Fractionering van het Belgische Rode Kruis, Brussel 

 Voorzitter bestuur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam 

 Lid Gezondheidsraad 

 

Mevr. mr. V.E. Hart 

Functie, aandachtsgebied : lid, financiën 

Beroep : Managing director ABN AMRO Bank N.V./ Head Restructuring       

Corporate Clients FR&R 

Datum eerste benoeming : 26.09.2012 

Nevenfuncties Geen 
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Bijlage 3: Samenstelling medezeggenschapsorganen 2014 

 
Samenstelling Cliëntenraad Reade (op 31 december 2014) 

Naam     Functie 

Mw. R. Ramcharan DB-lid: Voorzitter en penningmeester  

Dhr. N. Waterman DB –lid 

Dhr. F. Touber Lid 

Mw. H. Gordeau  Lid 

Dhr. F. Stork Lid 

Dhr. R. Verhoeven Lid 

Mw. J. Timmer Aspirant Lid 

Mevr. J. van der Burg was vanaf 1 maart 2014 de ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. 

 

 

Samenstelling Ondernemingsraad Reade (op 31 december 2014) 

Naam  Functie 

Adinda Uittenbogaard Voorzitter 

Tamara Mesman Vicevoorzitter 

Ruth Wobma Secretaris 

August Baks Lid 

Carina Bloem Lid 

Hennie Buffing Lid 

Roselien van Enst Lid 

Thomas Hanson Lid 

Yvonne Heijligers Lid 

Johan Rovers Lid 

Ralph Scholten Lid 

Mevr. Mr. A van der Berg was in 2014 de ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad. 
 
 
Samenstelling stafbestuur Medische staf Reade (op 31 december 2014) 

Naam  Functie 

dr. G.J. Tijhuis (reumatoloog) Voorzitter  

Mw. G.W. Zinger (revalidatiearts) Vicevoorzitter 

dr. A.W.R. van Kuijk (reumatoloog)  Penningmeester 

Mw. K.N.G. Nienhuys  (revalidatiearts) Lid 

Mevr. J. Bruinsma-Sier was in 2014 de ambtelijk secretaris van de Medische staf. 
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Bijlage 4: Samenstelling Klachtencommissie cliënten Reade 2014  

 
Samenstelling Klachtencommissie Reade (op 31 december 2014) 

Naam  Functie 

Mr. A. van Steenhoven Voorzitter  

Mw. C. Vermeulen ing. Vicevoorzitter  

Drs. H.H.J. van As Lid 

 Lid 

Drs. H.C. de Jongh Lid 

R.P.M. Keijzer Lid 

Dr. A.P.A. Prins 

Mw. L. den Dool 

Lid 

Lid 

Mevr. A. van den Berg was in 2014 de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie Reade. 

 
 
 


