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Bestuursverslag De Hoogstraat Revalidatie 2021 
 

 

 

Inleiding 

In dit bestuursverslag legt De Hoogstraat Revalidatie verantwoording af over de resultaten 

die in 2021 zijn behaald. Het bestuursverslag is opgesteld conform de Ontwerp-Richtlijn 400 

Bestuursverslag van De Raad voor de Jaarverslaggeving. Dit verslag vormt samen met de 

jaarrekening 2021 het jaardocument 2021 van Stichting De Hoogstraat Revalidatie. 

 
 

1. Beleid, gang van zaken en voorgaande verwachtingen 

Ontwikkelingen in 2021 

In het begin van 2021 was de coronapandemie verre van voorbij; na een enorme piek van 

besmettingen en ziekenhuisopnames in december het jaar ervoor was Nederland begin 2021 

weer op slot. Thuiswerken was het leidend principe, scholen gaven weer online les, niet 

essentiële winkels waren gesloten en vanaf eind januari gold een avondklok; gevreesd werd 

voor nieuwe varianten van het virus. Maar er was ook hoop, de eerste vaccins waren 

beschikbaar hetgeen dé uitweg uit de pandemie zou zijn; uiteindelijk bleek daar nog een 

heel jaar en een extra (booster) vaccinatie voor nodig.  

 

Gedurende het gehele jaar is in De Hoogstraat de crisisorganisatie operationeel gebleven. De 

coronamaatregelen bleven bijna het gehele jaar geldend en er is tijdelijk een cohort voor 

corona positieve patiënten ingericht. De mytylschool De Kleine Prins is perioden gesloten 

geweest waardoor er geen behandelingen konden plaatsvinden en ook de 

orthopedietechniek zag aanvankelijk minder revalidanten, omdat revalidanten 

terughoudend waren om op locatie te komen. Daarentegen was de pandemie minder van 

invloed op de activiteiten van de eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijk. Tegen het einde van 

het jaar liep het verzuim onder medewerkers enorm op door het hoge aantal positieve 

medewerkers dan wel medewerkers in quarantaine.    

 

In deze situatie moest De Hoogstraat haar zorgactiviteiten voortzetten. De Raad van Bestuur 

heeft veel waardering voor alle medewerkers en vrijwilligers die ondanks deze situatie hun 

energie en flexibiliteit onverminderd hebben ingezet om goede zorg te blijven verlenen. 

Dankzij deze inzet heeft De Hoogstraat in 2021 onder zo veilig mogelijke omstandigheden 

een groot aantal patiënten medisch specialistische revalidatie geboden, de doelstellingen 

qua omzet en kwaliteit van zorg behaald en  het jaar met een heel mooi resultaat afgesloten. 

 

Strategisch beleid 

In maart 2021 is de nieuwe strategische focus 2021 – 2023 van De Hoogstraat gelanceerd. 

De Hoogstraat heeft al enkele jaren geleden een duidelijke keuze gemaakt om zich te richten 
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op integratie van hoog complexe zorg, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en 

kennisontwikkeling en daarmee om te excelleren in het ‘product’. Volgens het model van 

Treacy en Wiersema ziet het profiel van De Hoogstraat Revalidatie er als volgt uit.   

 

 
 

 

Passend in dit profiel is door de medische staf voor de periode 2021 – 2023 bepaald waar de 

medisch inhoudelijke prioriteit ligt binnen de patiëntenzorg; voor welke patiëntengroepen 

De Hoogstraat koploper, innovatieve partner of vroege volger wil zijn. Het doel hiervan is het 

verder versterken en ontwikkelen van toekomstbestendige, onderscheidende en kwalitatief 

hoogstaande zorg om de positie als topkliniek in de medisch specialistische revalidatiezorg in 

Nederland te borgen en uit te bouwen. 

 

Op basis van de in- en externe ontwikkelingen, het medisch beleidsplan en bijeenkomsten 

met medewerkers en de raad van toezicht heeft De Hoogstraat als organisatie daarbij 

gekozen voor de onderstaande drie strategische thema’s en beloften voor de periode 2021-

2023: 

- We zijn samen sterk 

- We zetten in op de vitale medewerkers en vrijwilligers  

- We leren en verbeteren continu. 

In 2021 zijn het profiel en de drie thema’s verder geconcretiseerd in activiteitenplannen en 
leidend geweest in de P&C-cyclus.  

  

Financieel beleid 

Het financieel beleid van De Hoogstraat is gericht op financiële stabiliteit, zekerheid omtrent 

de continuïteit en een gezonde bedrijfsvoering. Vanwege de renovatie van het gebouw in 

2014 en 2015 heeft De Hoogstraat te maken met hoge kapitaallasten. Bovendien heeft de 

EPD leverancier aangegeven het huidige EPD niet lang meer te onderhouden waardoor op 

afzienbare termijn een nieuw EPD aangeschaft en geïmplementeerd moet worden. Het is 

van groot belang de kosten goed in de hand te houden, efficiënt te werken en goede 

afspraken met de zorgverzekeraars te maken om de zorg die wordt verleend ook betaald te 

krijgen. 
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Vanaf het begin van de pandemie is het sturen op omzet en kosten een ingewikkeld proces. 

Er moeten continu afwegingen worden gemaakt ten aanzien van behandeling van patiënten 

en veiligheid van patiënten en medewerkers. Het verloop van de pandemie was niet in te 

schatten en pas laat in 2021 kwam er meer duidelijkheid over de vergoeding van de zorg – 

geleverd en niet geleverd – voor 2020 en voor 2021. Voor 2020 heeft De Hoogstraat 

uiteindelijk gebruik moeten maken van de Hardheidsclausule binnen de CB regeling 2020, 

om te voorkomen dat niet meer voldaan kon worden aan de met de bank afgesproken 

ratio’s. In mei werd bekend dat er voor 2021 alsnog onderhandeld moest worden met de 

zorgverzekeraars over prijs en volume voor 2021 hetgeen begin 2022 pas was afgerond. 

Onderdeel daarvan waren de herijkte maximumtarieven die de NZA had vastgesteld voor de 

medisch specialistische revalidatiezorg vanaf 2021. De tarieven en de kostprijzen liepen 

zodanig uiteen, dat een indexering dat niet kon oplossen. Met name de tarieven van de 

klinische DBC’s werden dan ook verhoogd, (in het algemeen), evenals de consulten. De 

ambulante tarieven werden wat lager.   

 

Gezien de financiële onzekerheden was in de begroting 2021 een substantiële post 

onvoorzien opgenomen. Gedurende het jaar 2021 is er zeer strak gestuurd op de kosten, 

werden investeringen maar beperkt geaccordeerd en werd de keuze voor een nieuwe EPD  

uitgesteld. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een positief financieel resultaat (zie paragraaf 

4 en jaarrekening). Tevens is er een financiële meerjarenanalyse gemaakt om een inschatting 

te kunnen maken van de continuïteit van de organisatie op langere termijn.  

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Het Klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is een 

overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de 

aarde  tegen te gaan. Het doel is om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen.  

In het klimaatakkoord staan de doelen voor het maatschappelijk vastgoed; 49% CO2-

emissiereductie in 2030 en 95% in 2050. Deze doelstelling voor Nederland geldt ook voor de 

zorg. Het klimaatakkoord hanteert hierbij 1990 als referentiejaar. Zorginstellingen hebben 

echter geen gegevens van hun gebruik van dat jaar, daarom wordt aangeraden een recent 

jaar te gebruiken als referentiejaar. In 2018 hebben de zorgbranches ActiZ, GGZ Nederland 

VGN, NVZ en NFU de Green Deal duurzame zorg getekend. De branches en het ministerie 

van VWS hebben afgesproken om samen het initiatief te nemen om de doelstelling te 

bereiken. Gekozen is voor het instrument van de routekaart. Deze keuze is gehonoreerd en 

opgenomen in het klimaatakkoord. Een routekaart is eenvoudig gezegd een planning van 

verduurzamingsmaatregelen voor het vastgoed van een instelling over de jaren heen. 

Hiermee kan de organisatie aantonen op welke manier invulling wordt gegeven aan de 

verduurzamingsopgave. De brancheorganisaties kunnen met de routekaarten aantonen hoe 

de sector dit doet. Ook De Hoogstraat heeft haar routekaart voor 1 juli 2021 opgesteld en 

aangeleverd aan de NVZ.   

 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht binnen De Hoogstraat. De Milieuthermometer 

Zorg stimuleert en borgt een duurzame bedrijfsvoering. De organisatie maakt concretisering 

van het milieubeleid met een helder doel mogelijk. De Milieuthermometer Zorg is in 2012 

gestart om zorginstellingen te keuren op de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Het 

keurmerk is uitgegroeid tot een belangrijke, landelijke waardering. De Hoogstraat kreeg eind 
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2021 het Milieucertificaat Zilver uitgereikt van het Milieu Platform Zorg (MPZ). Waar het 

met het bronzen milieucertificaat ging om het nemen van extra maatregelen die snelle 

milieuwinst opleveren, gaat zilver een stap verder: “We zijn verder gaan werken vanuit de 
basis die we met het bronzen certificaat hebben gelegd, met mooie resultaten tot gevolg”. 

Met betrekking tot verschillende processen in de organisatie is bekeken waar milieuwinst te 

behalen is en dit is vastgelegd in de nodige protocollen en werkwijzen.  Een belangrijk 

resultaat is dat de voedselverspilling enorm is teruggebracht, van zeven naar drie containers 

afval door te monitoren wat wordt ingekocht, de portiegrootte en wat er werd weggegooid. 

Dit heeft geresulteerd in scherpe inkoop, een betere receptuur/verstrekkingen van de 

gerechten en hergebruik van overgebleven voeding. ‘Je moet onze bouillon maar eens 

proeven die we maken van de overgebleven groenten’. Daarnaast is een analyse uitgevoerd 

op het gebouwgebonden energieverbruik, is gekeken waar wij de meeste energie 

verbruiken. Zo komt er een warmtepomp die het gebouw voor een groot gedeelte duurzaam 

gaat verwarmen. Dit scheelt zowel energie als energiekosten welke dan weer terug kunnen 

vloeien naar de zorg.  

 

Duurzaamheid binnen De Hoogstraat betreft ook het personeel, een van drie strategische 

thema’s heeft hier betrekking op: We zetten in op de vitale medewerkers en vrijwilligers. 

Artsen, behandelaars, verpleegkundigen, vrijwilligers, onderzoekers, instrumentmakers en 

technici, ondersteunende medewerkers en managers zijn de dragers van de organisatie. De 

Hoogstraat kan alleen maar zorg bieden met goed functionerende medewerkers die hun vak 

verstaan en daar plezier aan beleven. Om de beste zorg te kunnen leveren moeten zij 

gezond, vitaal en gemotiveerd zijn. De Hoogstraat biedt een aantrekkelijke werkplek en de 

juiste, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers aantrekken en behouden. De 

Hoogstraat stimuleert daartoe fysieke fitheid en arbeidsfitheid en biedt voldoende 

ontplooiingskansen, opleidingsmogelijkheden en een open dialoog tussen medewerkers en 

leidinggevende over de precaire balans tussen werken en ontspannen.  

 

 

2. Doelstellingen en kernactiviteiten 

Wie zijn we 
De Hoogstraat Revalidatie levert toegankelijke, hoogwaardige medisch specialistische 
revalidatiebehandeling voor revalidanten met complexe aandoeningen en een daarop 
aansluitend breed pakket aan diensten.  
 
De Hoogstraat heeft in de afgelopen jaren een scherpe strategische keuze gemaakt: focus op 
complexe medisch specialistische revalidatie en voortdurende verbetering van zorg middels 
innovatie, kennisdeling en wetenschappelijke onderbouwing. De kennis en ervaring wordt 
getoetst, gedeeld en gebruikt om jong en oud verder te helpen en te ondersteunen met 
gerichte informatie, behandeling, training en slimme (technische) aanpassingen. Dit alles 
gebaseerd op het contact tussen de revalidant, de medisch specialist en het gespecialiseerde 
behandelteam; daar wordt bepaald wat de optimale route naar herstel is en wat dat aan 
inspanning en investering vraagt.  
 
Wat doen we 

 Poliklinisch revalidatiegeneeskundig consult, advies en behandeling in het 
revalidatiecentrum aan de Rembrandtkade, op de scholen De Kleine Prins Utrecht (PO) 
en College de Kleine Prins (VO) en poliklinische revalidatieconsulten met eerstelijns 
behandeling in het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn. 
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 Klinische revalidatiebehandeling in het revalidatiecentrum. 
 Intercollegiaal revalidatiegeneeskundig consult, advies en medebehandeling bij 

partnerorganisaties zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorgaanbieders in de VG-sector 
en aan eerstelijnszorgaanbieders. 

 Uitvoeren van inspannings- en 3D gangbeeld analyses in het bewegingslab en het 
inspanningslab op de locatie Rembrandtkade 

 Revalidatie(geneeskundige) expertise, bijvoorbeeld door second opinions en de inzet van 
adviesteams.  

 Kennisontwikkeling en -toepassing in de vorm van (het initiëren en meewerken aan)  
wetenschappelijk onderzoek in de revalidatiewetenschappen in het Kenniscentrum 
Revalidatiegeneeskunde Utrecht en daarmee samenhangende innovatie- en 
implementatieprojecten.  

 Kennisoverdracht in de vorm van onderwijs en opleiding, training en advies. Opleiding 
van nieuwe collega’s in de belangrijkste professies in de revalidatie. 

 Orthopedietechniek voor het aanmeten en vervaardigen van lichaamsgebonden 
hulpmiddelen (prothesen en orthesen) en revalidatietechniek voor unieke aanpassingen 
die het dagelijks leven voor mensen met beperkingen vereenvoudigen door 
dochterstichting De Hoogstraat Orthopedietechniek.  

 Een breed pakket aan diensten op het terrein van (aangepast) sporten en het doen van 
fysieke testen. Waaronder sport- en psychomotorische therapie, sportadvies, 
sportprojecten en sport- en fitnessprogramma’s vanuit De Hoogstraat Sport.  

 Kinderfysiotherapie- en kinderergotherapiebehandelingen dicht bij huis vanuit 
kinderfysiotherapiepraktijk Jan van Rijn.   

 
 

3. Ondernemingsstructuur en personele bezetting  

Juridische structuur 

De Stichting De Hoogstraat Revalidatie voert het bestuur over: 
 Stichting De Hoogstraat Orthopedietechniek 
 Stichting Jan van Rijn Kinderfysiotherapie 
en over de steunstichtingen: 
 Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds (KvK nr. 41187496) 
 Stichting De Hoogstraat Onderzoeksfonds (KvK nr. 41184866). 
 
Interne organisatie structuur 
Per 2020 is de interne organisatie- en overlegstructuur gewijzigd, met name in het primair 
(zorg)proces. Binnen de revalidatie zijn drie multidisciplinaire clusters gevormd rondom 
specifieke patiëntengroepen. De clusters worden aangestuurd door een integraal 
clustermanagement bestaande uit een medisch manager, zorgmanager en verpleegkundig 
manager. Deze structuur is in 2020 en in 2021 (tussentijds)geëvalueerd. De evaluatie heeft 
niet geleid tot aanpassing waardoor de interne organisatiestructuur in 2021 niet is gewijzigd 
ten opzichte van 2020. Bij de orthopedietechniek zijn eind 2020 de vestigingsmanagers 
gestart waarbij onder meer bepaalde taken en verantwoordelijkheden van de directeur bij 
deze groep managers is belegd. Ook dit is niet gewijzigd in 2021. 

 

In 2021 zijn er voorbereidingen getroffen ten behoeve van de oprichting van een 

verpleegkundige Adviesraad (VAR). Deze VAR is per 2022 operationeel. In onderstaand 

organogram is deze reeds opgenomen.  
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Het Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) is een samenwerking van het 

UMC Utrecht (Revalidatiegeneeskunde) en De Hoogstraat Revalidatie op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek en innovatie (zie ook paragraaf 9). 

 

Personele bezetting 
Er zijn het afgelopen jaar veel wisselingen geweest in leidinggevende posities. Er is een 
nieuwe bestuurder gestart, twee nieuwe zorgmanagers, nieuwe manager medisch 
secretariaat, manager KCRU, terwijl in 2020 twee nieuwe verpleegkundig managers waren 
gestart. Dergelijke wisselingen vragen inwerken en het vormen van nieuwe balans. Soms 

geeft het onrust en vraagt het gewenning  onder de medewerkers, maar het heeft ook 
kansen gegeven. Nieuwe inzichten en ervaringen van buiten zijn geïntroduceerd en het heeft 
de interne samenwerking een positieve impuls gegeven.  
 

Enkele kengetallen: 

 

 Revalidatie Orthopedietechniek 

Gemiddeld aantal FTE 418 59 

Gemiddeld aantal 

medewerkers 

621 67 

Aantal vrijwilligers 85  

 

Het verzuim in 2021 is gedaald ten opzichte van 2020 en lager dan de branche: 

 

 De Hoogstraat Branche 

2020 6,41% 5,73% 

2021 5,52% 6,14% 

 

Volgens de Vernet Health Ranking scoort De Hoogstraat ondanks het hoge verzuim in 2021 
toch goed ten opzichte van de branche. Zie onderstaand  figuur.  
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4. Financiële ontwikkelingen 

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar 

De koepels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben net als in 2020 samen afspraken 

gemaakt om ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen al in een vroeg stadium 

zekerheid te bieden over dekking van de COVID-19 kosten en gederfde inkomsten in 2021. 

Dit betreft een kader in de medisch specialistische zorg (MSZ) voor zorgcontractering en een 

financieel vangnet. Voor de medisch specialistische revalidatie is in mei 2021 een afgeleide 

regeling afgesproken; deze is op hoofdlijnen gelijk aan die van de ziekenhuizen, alleen 

werden contracten niet doorgerold, maar hebben partijen onderhandeld over de tarieven en 

contracthoogte. De MSZ-regeling 2021 bevat net als in 2020 een hardheidsclausule. Deze 

hardheidsclausule geeft de garantie dat ziekenhuizen en revalidatie-instellingen als gevolg 

van de COVID-19 impact geen negatief resultaat voor 2021 realiseren. Hierdoor zijn 

onzekerheden als gevolg van COVID-19 in de afwikkeling van de (schadelast-)jaren 2020 en 

2021 beperkt. Voor de inkomsten die niet door de zorgverzekeraars gedekt worden heeft de 

Minister toegezegd zich ook in 2021 in te spannen om te voorkomen dat ziekenhuizen in de 

rode cijfers belanden. Daarnaast is per 25 november jl. wederom fase 2d uit het 

‘Opschalingsplan COVID-19’ van kracht geworden. Deze fase stelt een aantal eisen aan 
ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen over bijvoorbeeld afschaling van zorg en 

spreiding van patiënten. Fase 2d stelt dat gedurende deze fase zorgverzekeraars waar nodig 

afspraken maken om eventuele financiële consequenties op te vangen als zij uitvoering 

geven aan fase 2d. Er mogen geen financiële belemmeringen zijn om de totstandkoming en 

uitvoering van afspraken die in ROAZ-verband worden gemaakt te bewerkstelligen.  

 

Voor De Hoogstraat is COVID-19 in 2021 slechts van beperkte invloed geweest op de 

productie, omzet en kosten. Voor een korte periode is een cohortafdeling voor positieve 

patiënten ingericht, waardoor de klinische capaciteit tijdelijk beperkt was; echter, voor de 

rest van het jaar is de kliniek volop bezet geweest. Het is niet nodig geweest om extra 

(extern) personeel in te zetten. Daarnaast zijn in de eerste helft van het jaar extra post-

COVID IC patiënten (versneld) overgenomen vanuit de omliggende ziekenhuizen om de IC’s 
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aldaar te ontlasten. Wel was de mytylschool perioden gesloten waardoor op die locatie 

minder zorg kon worden geleverd. Door de hoge klinische bezetting en de - vanwege de 

onvoorspelbare fluctuatie in de klinische zorg met relatief dure DBC,s - met bijna alle 

zorgverzekeraars overeengekomen nacalculatieafspraken voor 2021 (en ook 2022), is een 

hogere omzet behaald  dan was begroot met gelijkblijvende kosten 

 

Dit alles heeft weliswaar geleid tot een zeer gunstig financieel resultaat maar toch is dit 

onbevredigend voor de raad van bestuur. De financiële onzekerheid gedurende heel 2021, 

door de late afwikkeling van 2020 (er moest gebruik gemaakt worden van de 

Hardheidsclausule) en het pas afronden van de contractering 2021 begin 2022, dwong het 

bestuur tot zeer terughoudend financieel beleid. En dat was in de jaren daarvoor niet 

anders. In 2020 heeft De Hoogstraat eveneens een zeer hoge productie gerealiseerd, maar 

door de kaders van de Continuïteitsbijdrage (onder meer door de bevriezing van de cijfers 

van 2019 zonder nacalculatie) leed de revalidatie fors verlies. Door consolidatie met de 

orthopedietechniek kwam De Hoogstraat als geheel uiteindelijk voor 2020 (slechts) uit op 

een resultaat van iets boven 0,-. In dat jaar was tevens door de NZa vastgesteld dat de 

tarieven niet conform de kostprijs waren, waardoor deze voor 2021 zijn herijkt met vooral 

een hogere tarief voor de klinische zorg. De jaren ervoor dekte de tarieven de klinische zorg 

dus niet en ook toen is strikt gestuurd op de kosten. De organisatie is verschraald, 

ondersteuning maximaal afgebouwd en ruimte om te investeren in het topklinische profiel 

kwam voornamelijk uit subsidies en fondsen. Ook de keuze voor een nieuw ZIS is 

uitgesteld i.v.m. de hiermee gepaard gaande hoge extra belasting van de begroting. Het 

is evident dat dit alles de werkdruk binnen de organisatie de afgelopen jaren heeft verhoogd 

en het is schrijnend dat pas na afloop van het jaar hiervoor middelen beschikbaar blijken te 

zijn.             

 

Het gevolg is wél dat de financiële uitgangspositie voor 2022 gunstiger is. In de begroting 

konden enkele personele knelpunten worden opgelost en is ruimte gemaakt voor 

investering in zorg en personeel.  

 

Behaalde omzet en resultaten  

De geconsolideerde omzet van De Hoogstraat Revalidatie in 2021 bedraagt € 52 mln: 

 DBC-opbrengsten waren 39,4 mln euro (2020: 36,9 mln);  

 Overige opbrengsten waren 12,6 mln euro (2020: 13,5 miljoen); hiervan is: 

o 1,1 mln de beschikbaarheidsbijdrage voor de AIOS-opleiding 

o 842K detacheringsopbrengsten 

o 593K opbrengsten van gesubsidieerd wetenschappelijk onderzoek 

o 357K KIPZ-subsidie voor opleidingen en stagesubsidie 

o 400K opbrengsten uit verhuur van ruimtes en sportactiviteiten 

o 439K omzet van Jan van Rijn Kinderfysiotherapie 

o 8,6 mln omzet De Hoogstraat Orthopedietechniek (2020: 8.9 mln).  

o de subsidie voor de zorgbonus 2021 was 269K (2020: 1 mln). 

De Orthopedietechniek laat een daling van de omzet zien, terwijl de (materiaal)kosten 

met 200K zijn gestegen. Dit resulteerde in een negatief resultaat (na belasting) van 

247K. 
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Het geconsolideerd resultaat 2021 bedraagt  € 1.929.745 

 

Eenmalige post: 

Generieke meerkosten COVID-19 (vergoeding) € 314.000 

Resultaat exclusief generieke meerkosten vergoeding:  € 1.615.745 

Dit is 3% van de gerealiseerde omzet 

  

De toestand op balansdatum is weergegeven in onderstaande tabel.   

 

Resultaten (x 1000) GECONSOLIDEERD 2021 2020 

Omzet  51.989 50.453 

Resultaat  +1.930    +5 

Weerstandsvermogen  14.594 12.664 

Eigen vermogen/omzet  28.07%  25.1% 

Solvabiliteit (EV/totaal vermogen)  27.66%  23.20% 

Liquiditeit (kortlopende vorderingen/kortlopende schuld)    1.28    1.12 

 

Resultaten (x 1000) ENKELVOUDIG 2021 2020 

Omzet  43.474 41.658 

Resultaat     +2.201 -574 

Weerstandsvermogen    7.496 5.295 

Eigen vermogen/omzet  17.24%  12.71% 

Solvabiliteit (EV/totaal vermogen) 16.9% 11.8% 

Liquiditeit (kortlopende vorderingen/kortlopende schuld)    0.96    0.81 

 

Het aantal begrote klinische opnames in 2021 was 591, gerealiseerd 594. Hoewel het aantal 
opnames in de kliniek vergelijkbaar was met 2020 (594 vs 582), waren de opbrengsten 
hoger. Dit is het gevolg van de herijkte tarieven en de nacalculatieafspraken; met alle 
zorgverzekeraars zijn voor 2021 nacalculatie voor bepaalde doelgroepen gemaakt. 
 
De productiviteit van de behandelaars: realisatie in 2021 bleef beneden de norm van 80% 
(van de voor de behandeling beschikbare tijd per behandelaar): 71%. COVID-19 en vooral de 
beperkende maatregelen zijn daar voornamelijk de oorzaak van. 
 
Ook in 2021 hadden we te maken met het probleem dat sommige patiënten heel moeilijk uit 
te plaatsen zijn. Zonder dat klinische opname dan medisch gezien nog nodig is, blijven deze 
patiënten toch een bed bezetten. In 2021 heeft de samenwerking met Zorgspectrum verder 
vorm gekregen. Zij bieden op de locatie van De Hoogstraat zorg aan mensen die enerzijds 
wachten op een plek in het kader van de langdurige zorg, anderzijds aan mensen die om 
andere reden nog niet naar huis kunnen. Maar ook is er geëxperimenteerd om mensen uit 
een ziekenhuis eerst bij Zorgspectrum op te nemen en pas als ze daar medisch gezien aan 
toe zijn, in revalidatiebehandeling te nemen. Ook met AxionContinu lopen dergelijke 
samenwerkingen. 
 

 

5. Risico’s en risicobeheersing  

Voornaamste risico’s en onzekerheden  
In onderstaande tabel worden de voornaamste risico's en onzekerheden aangegeven en de 
maatregelen om die risico’s te beheersen. 
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Risico Maatregelen 

Inkoopbeleid zorgverzekeraars Met de belangrijkste zorgverzekeraars het 
door ons gewenste profiel afstemmen en 
stappen zetten om meerjarige afspraken 
te gaan maken.  

Continuïteit Kosten in de hand houden en opbrengsten 
matchen met het zorgkostenplafond. 
Investeren om ons profiel te kunnen 
blijven handhaven. 

Te weinig flexibiliteit in de kosten Vergroten van de flexibiliteit wordt thans 
bemoeilijkt door het krapper wordende 
aanbod in personeel en door wetgeving. 
De inspanningen  om mensen te werven 
worden vergroot. 
 

Marktwerking en toenemende 
concurrentie 

Uitkomstmaten meten en publiceren. Ons 
onderscheiden op kwaliteit, goede relaties 
met verwijzers in de regio. Goede relaties 
onderhouden met verzekeraars met 
transparantie over zinnig en zuinig beleid 
met goede uitkomsten van zorg.  

Inflexibel zorgkostenplafond en door de 
grote specialisatie grote fluctuaties in de 
zorgvraag/en zorgkosten. 

Omdat zorgkostenplafonds per 
verzekeraar worden vastgesteld (en dat 
zijn er op dit moment 10!) en een 
overschot bij de een niet kan worden 
gecompenseerd bij een ander, streven we 
ernaar om voor dure (klinische) producten 
met kleine aantallen  zg. P*Q afspraken 
met zorgverzekeraars te maken. Ook 
streven we naar staffelafspraken, waar 
van te voren bepaald is tegen welke 
vergoeding we de zorg kunnen blijven 
leveren, bij overschrijding van het 
zorgkostenplafond.  

Nieuwe financieringssystematiek Omdat het project modulaire bekostiging 
niet geleid heeft tot een nieuw 
bekostigingssysteem zullen we nog door 
moeten met de huidige DBC- systematiek. 
Voor de interne sturing betekent dat dat 
we kunnen blijven steunen op de 
beschikbare historie en kennis. 

 
Verbeteringen in het risicomanagementsysteem 
De hierboven genoemde risico’s behoren voornamelijk toe aan het financiële domein. In 
2022 is De Hoogstraat gestart met een geïntegreerde aanpak van patiëntveiligheid en 
risicomanagement. Het doel van de geïntegreerde benadering is te kijken naar risico’s 
organisatie breed. Voor acht hoofdprocessen / domeinen binnen de zorg worden de 
grootste risico’s geïnventariseerd, waarbij per risico de oorzaak, het gevolg, de mate van 
beheersing, de frequentie van mogelijk voorkomen en de eventuele impact op de 
organisatie worden bepaald. De 7 domeinen naast het domein financiën zijn: patiënt, arbeid, 
apparatuur, gebouwen, ICT, imago en governance.  
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Na vaststelling van de belangrijkste risico’s zullen deze structureel en volgens een vaste 
systematiek gemonitord worden. Periodiek zullen de risico’s en het effect van de genomen 
maatregelen op de agenda van de monitoringsgesprekken tussen raad van bestuur en het 
direct verantwoordelijke management komen. Tevens vindt jaarlijks de bespreking van het 
risicoprofiel met de raad van toezicht plaats. De systematiek als zodanig – waarbij naast 
risico’s ook gekeken wordt naar kansen - is onderdeel van de HKZ-accreditatietoets.  
 

 

6. Cultuur en gedrag – soft controls  

Soft controls zijn alle niet-tastbare maar wel gedrag-beïnvloedende factoren in organisaties 
die kunnen helpen bij het realiseren van doelen en het managen van risico’s.  
Het model van Kaptein gaat uit van de volgende (8) soft controls: Helderheid, 
Voorbeeldgedrag, Betrokkenheid, Uitvoerbaarheid, Transparantie, Bespreekbaarheid, 
Aanspreekbaarheid en Handhaving. 

 

In 2017 is door de accountant in aanvulling op de opdracht tot controle van de jaarrekening 

van Stichting De Hoogstraat Revalidatie een soft control-meting uitgevoerd. Op basis van de 

resultaten heeft de accountant destijds geconcludeerd dat De Hoogstraat met haar soft 

control-sturing een voldoende basis heeft gelegd voor een adequaat functionerende interne 

beheersingsomgeving. Opvallend positieve scoorden de sterke behoefte aan het gezamenlijk 

optrekken, het creëren van een prettige werksfeer, het begrijpelijk maken van informatie 

voor elkaar, het motiveren van elkaar in het werk en het besteden van aandacht aan 

kennisdeling. Management en medewerkers gaven aan dat er veel vrijheid wordt gegeven 

om eigen verantwoordelijkheid te nemen in het werk. De deelaspecten onder de soft 

controls waar in de praktijk nog te weinig aandacht naar uitging waren:  

 Stijl (Voorbeeldgedrag): het bewust aanpassen van de aansturingsstijl stijl aan de 

medewerker; 

 Besluitvorming (Helderheid): het tot stand brengen van een kwalitatieve besluitvorming 

en het betrekken van de juiste stakeholders daarbij; 

 Betrokkenheid: zichtbaarheid en toegankelijkheid van het management; 

 Tijd (Uitvoerbaarheid): het beschikbaar stellen van tijd om het werk goed uit te kunnen 

voeren; 

 Waarderen: aandacht geven aan behaalde successen; 

 Maatregelen (Handhaving): het consequent acteren op ongewenst gedrag. 

 

Er heeft weliswaar geen nieuwe meting plaatsgevonden, maar de raad van bestuur durft te 

stellen dat de positieve aspecten ook in 2021 aanwezig waren en – helaas – deels ook de 

aspecten die nog aandacht behoefden. Met name ten aanzien van de stijl, tijd en 

maatregelen is nog steeds verbetering mogelijk; besluitvorming, betrokkenheid en 

waardering zijn waarschijnlijk verbeterd door de herinrichting van de organisatie- en 

overlegstructuur per 1 januari 2020 en vernieuwing van het management de afgelopen  

twee jaar.        

 

Door uitvoering te geven aan de drie gekozen strategische thema’s voor de periode 2021-

2023: We zijn samen sterk, We zetten in op de vitale medewerkers & vrijwilligers, en  

We leren en verbeteren continu, wordt een positief effect op de cultuur, gedrag en 

motivatie van medewerkers verwacht. 
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7. Beleid inzake risicobeheer financiële instrumenten  

De Hoogstraat heeft een treasurystatuut waarin het beleid ten aanzien van financiële 
instrumenten vastligt.  
 
 Derivaten mogen niet vanuit speculatief oogpunt worden aangegaan; dat is het aangaan 

van derivaten posities zonder bedrijfsmatig doel (bijv. afdekken van renterisico’s), maar 
met het doel om op korte termijn financieel gewin te behalen uit de derivatenpositie.  

 De volgende producten zijn WEL toegestaan:  
o Lening met een uitgestelde stortingsdatum hoofdsom; 
o Renteswap. 

 Rente-instrumenten mogen alleen worden aangegaan met solide tegenpartijen. De 
soliditeit van de tegenpartij dient als AA beoordeeld te zijn. 

 
 

8. Toepassing en naleving gedragscodes  

Governancecode Zorg 
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De code is een 
instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van 
goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en 
het maatschappelijk vertrouwen. De Hoogstraat hanteert de principes van de Governance- 
code Zorg.  
 
Op 1 januari 2022 treedt een nieuwe Governancecode Zorg 2022 in werking. In deze nieuwe 
Governancecode Zorg wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd met name op het in lijn 
brengen van de Code met nieuwe wetgeving, zoals de Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen ( ‘Wbtr’), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (‘Wmcz 
2018’) en de Wet toetreding zorgaanbieders ( ‘Wtza’, per 1 januari 2022). De Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen (Wbtr) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en 
stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen 
en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, 
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere 
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De Wtza vervangt de Wtzi. In 
2022 wordt bekeken of bij De Hoogstraat een statutenwijziging moet worden doorgevoerd 
of een toevoeging moet worden gedaan in de reglementen.  
 
De Wmcz 2018 (vanaf 1 juli 2020) introduceert de medezeggenschapsregeling. Hierin 
worden de samenstelling van de cliëntenraad en een aantal andere onderwerpen geregeld. 
De Medezeggenschapsregeling CR op basis van de Wmcz 2018 is in september 2021 voor  
De Hoogstraat vastgesteld. 
 
Gedragscodes 

De Hoogstraat kent diverse gedragscodes, waaronder: 
 Gedragscode voor medewerkers - omgang met giften vanuit revalidant : het kan 

voorkomen dat een revalidant of hun familieleden een medewerker met een 
aardigheidje willen bedanken voor hun inzet. Binnen deze gedragscode wordt 
omschreven hoe hier mee om te gaan; 

 Gedragscode mededinging De Hoogstraat : deze gedragscode is bedoeld om het bestuur 
en de in hieronder genoemde medewerkers van Stichting De Hoogstraat Revalidatie en 
Stichting Orthopedietechniek De Hoogstraat bewuster te maken wat integer handelen 
volgens de mededingingswetgeving betekent. Dat doen we door vast te leggen wat in 
het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd. Het bestuur 
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en de medewerkers zijn verplicht te handelen volgens deze gedragscode en zich 
zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te gedragen; 

 Gedragscode medewerkers in omgang met leveranciers: deze wordt toegepast bij alle 
contacten met alle soorten leveranciers en beperkt zich niet tot medische hulpmiddelen 
maar omvat ook geneesmiddelen, technologie en alle inkoopcontacten. 

 Gedragscode externe inkomsten medisch specialisten;   
 Gedragscode correct declareren door revalidatieartsen; 
 Gedragscode doorverwijzing: om de keuzevrijheid van de revalidant te waarborgen en 

belangenverstrengeling te voorkomen, is het een Hoogstraatmedewerker niet 
toegestaan een revalidant mee te nemen naar zijn eigen praktijk of te wijzen op de 
mogelijke behandeling in de praktijk van een Hoogstraatcollega.  

 Gedragslijn toegangsbeveiliging Digitale Patiëntdossiers’ versie 1.0 van NFU/NVZ:  
(hierna: De Gedragslijn 1.0); De Hoogstraat heeft 2 self-assessments uitgevoerd op de 
omgeving van De Hoogstraat; het self-assessment omvat het uitvoeren van een 2-meting 
gericht op het onderzoeken van de opzet en het bestaan van de in De Gedragslijn 1.0 
beschreven maatregelen en procedures rondom de toegangsbeveiliging van persoonlijke 
gezondheidsinformatie van patiënten. 

 
 

9. Onderzoek en ontwikkeling 

Het Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) is een samenwerking van het 

UMC Utrecht (Revalidatiegeneeskunde) en De Hoogstraat Revalidatie. Het is een 

samenwerkingsnetwerk met als doel met wetenschappelijk onderzoek, innovatie- en 

implementatie projecten bij te dragen aan de verbetering van de behandeling in de 

revalidatie. Binnen het KCRU wordt onderzoek gedaan naar de diagnosegroepen 

dwarslaesie, hersenletsel, neuromusculaire ziekten en aanlegstoornissen skelet. Binnen deze 

diagnosegroepen kunnen de onderzoeksactiviteiten gericht zijn op zowel volwassenen als 

kinderen, en wordt nadrukkelijk de verbinding hier tussen gezocht. Daarmee wordt een 

‘lifecourse’ (levensloop) aanpak centraal gezet.  

 

Het onderzoek vindt plaats zowel in het UMC Utrecht als in De Hoogstraat Revalidatie en is 

rondom de genoemde diagnosegroepen gericht op de thema’s (family) empowerment, 
fysieke gezondheid en cognitieve revalidatie. Daar worden vanaf 2022 de thema’s innovaties 
in zorgorganisatie en patiëntparticipatie aan toegevoegd.  

 

Innovaties 2021 

Veel van de onderzoeksprojecten binnen het KCRU richten zich direct op 

kwaliteitsverbetering in de zorg. Voorbeelden van projecten die in 2021 hebben 

plaatsgevonden en zich middels innovatieve middelen richten op zorgverbetering zijn de 

landelijke implementatie van ALS Thuismeten app en de ontwikkeling van augmented reality 

software voor zowel mensen met een dwarslaesie als kinderen en jongeren. Met de ALS 

Thuismeten & Coachen app kunnen alle mensen met de spierziekte ALS, PSMA en PLS in 

Nederland thuis zelf metingen verrichten en deze gegevens via een app doorgeven aan 

zorgverleners. In het project rondom augmented reality bij dwarslaesie hebben patiënten, 

zorgverleners, onderzoekers én het bedrijfsleven gezamenlijk twee Mixed Reality (MR) 

beweeggames en een MR informatiemodule over dwarslaesie ontwikkeld. Door middel van 

MR wordt de werkelijke wereld verrijkt met 3D hologrammen die door de MR bril in de 

werkelijke wereld worden geprojecteerd. Dit maakt het revalideren motiverender en 

stimulerender. Patiënten geven aan de MR applicaties als leuk en leerzaam te ervaren. 
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Inmiddels wordt de MR bril gebruikt in de reguliere dwarslaesiezorg. Ook in het cluster kind 

en jeugd zijn MR beweeggames ontwikkeld.  

In de Pilot Mindfulness voor mensen met een dwarslaesie is onderzocht hoe nieuwe vormen 

van therapie kunnen bijdragen aan herstel en het omgaan met de gevolgen van een 

aandoening. De training werd als positief ervaren en kreeg een gemiddeld cijfer van 7.6. In 

het komend jaar wordt nagedacht over eventuele bredere implementatie in de zorg.  

 

Kennisdeling 

Het KCRU richt zich ook actief op het delen van kennis die wordt opgedaan uit het 

onderzoek. Dit gebeurt door het geven van lezingen, maar ook door het ontwikkelen van 

cursussen en e-learnings. In het afgelopen jaar is bijvoorbeeld de basiscursus ‘dwarslaesie’ 
voor AIOS’en revalidatiegeneeskunde ontwikkeld en een e-learning ‘Slaap bij kinderen’. Deze 
e-learning is gericht op zorgprofessionals met als doel hen bewuster te maken van het 

belang van slaap voor herstel en het functioneren van een kind. De e-learning is voor 

iedereen vrij toegankelijk.  

 

Komst hoogleraar kinderrevalidatiegeneeskunde 

Op 1 augustus 2021 is een hoogleraar kinderrevalidatiegeneeskunde benoemd, met het 

onderzoek is hij verbonden aan het KCRU. De leerstoel is erop gericht de complexe zorg voor 

kinderen met ontwikkelingsbeperkingen en het gezin op een hoger niveau te brengen en zo 

hun gezondheid te verbeteren. De inbreng van jongeren zelf en hun ouders is daarin 

cruciaal. 

 

Resultaten 

In 2021 hebben diverse onderzoekers van het KCRU een prijs ontvangen voor hun werk. Zie 

hiervoor het jaarverslag van het KCRU, Jaarverslag 2021 | Kenniscentrum 

Revalidatiegeneeskunde (kcrutrecht.nl).  Vaak waren dit prijzen die gericht waren op het 

vertalen van onderzoek naar het dagelijks leven en daarmee onderzoeksresultaten 

toegankelijk maken voor een groter publiek.  

 

In 2021 zijn er 9 wetenschappelijke onderzoekers, verbonden aan het KCRU, gepromoveerd. 

Ook op het gebied van publicaties was 2021 een goed jaar. Zo werden er 96 artikelen 

gepubliceerd in internationale tijdschriften, 14 artikelen in nationale tijdschriften en 8 

bijdragen geleverd aan leerboeken. 
  

 

10. Toekomstverwachtingen 

(Verwachte) ontwikkelingen in 2022 
Als gevolg van het hoge aantal besmettingen en de hoge bezetting van ziekenhuisbedden, in 
combinatie met onzekerheden ten aanzien van de impact van nieuwe mutaties van het virus, 
waaronder de snel om zich heen grijpende omikron-variant, is de situatie ook begin 2022 
zorgwekkend en beginnen de ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen in 2022 
opnieuw met een vooruitzicht van omzetderving en hogere kosten, waarvoor het eerste 
kwartaal een regeling is afgesproken. Voor 2022 staat de sector voor de uitdaging om de 
zorgverlening in de eerste plaats weer in balans te krijgen. Voordat ziekenhuizen en 
revalidatie-instellingen capaciteit hebben om zorg in te halen moet de impact van COVID-19 
voldoende zijn afgenomen, de bezetting van zorgpersoneel weer op peil zijn en de 
(reguliere) zorg weer stabiliseren op de geplande 100%.  
 

https://www.kcrutrecht.nl/jaarverslag-2021/
https://www.kcrutrecht.nl/jaarverslag-2021/
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In 2022 is in beginsel geen sprake meer van een generieke CB-regeling voor geheel 2022. 
Financiële continuïteit moet geborgd worden in individuele contracten met 
zorgverzekeraars. Wel zijn op 23 december onder de noemer ‘Gezamenlijke COVID-
afspraken MSZ 2022 ”’ bredere afspraken vastgelegd tussen ZN, NVZ en NFU. Deze afspraken 
zijn nodig omdat een aantal COVID-19 gerelateerde risico’s niet of zeer moeilijk via bilaterale 
contracten opgelost kan worden. De bredere afspraken betreffen voor 2022 samengevat; 

 wederom een hardheidsclausule, waarbij ziekenhuizen,  en umc’s en revalidatie-
instellingen die een negatief resultaat realiseren als gevolg van onvoldoende 
compensatie voor COVID-19 impact, voor die periode dat de ‘Gezamenlijke COVID-
afspraken MSZ 2022’ van toepassing is, hiervoor een oplossing realiseren samen met 
de grootste twee zorgverzekeraars, 

 voortzetting van een beschikbaarheidsvergoeding voor extra geleverde IC-capaciteit, 
 passende compensatie voor productie-uitval, 
 (gedeeltelijke) dekking van generieke meerkosten als gevolg van COVID-19, en 
 dekkende vergoeding voor COVID-19 zorg ook bij overschrijding van 

productieplafond of aanneemsom.  
Daarnaast is sprake van een ‘Omikron-clausule’ als een vangnet voor op dit moment niet te 
voorziene risico’s die het gevolg zijn van mutaties van het virus. In die gevallen treden ZN, 
NVZ en NFU opnieuw in overleg om ongewenste effecten te mitigeren.    
 
Samengevat kan De Hoogstraat bij alle onzekerheden als gevolg van COVID-19 ook in 2022 
een beroep doen op de individuele en collectieve afspraken met zorgverzekeraars (zoals 
hiervoor genoemd) en toezeggingen van de Minister van VWS. Op basis van de meest 
actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële 
gevolgen van COVID-19 worden opgevangen binnen de gemaakte afspraken, rekening 
houdend met de kredietlimiet en de overeengekomen ratio’s met de banken en is er geen 
sprake van een materiele onzekerheid over de financiële continuïteit. 
 
De noodzaak blijft om ook in de komende periode het beleid en het advies van de diverse 
nationale instanties te volgen en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om de 
zorgactiviteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid van 
de medewerkers en patiënten in gevaar te brengen. 
 
 
 
 


