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Meer zorgverlening zorgt voor plus van 8,5 miljoen euro

Kassa rinkelt voor JBZ:
miljoenenwinst in 2019
Hoewel de nieuwe cao voor
zorgpersoneel er vorig jaar toe
heeft geleid dat het Jeroen
Bosch Ziekenhuis flink meer uit-
gaf aan salarissen, heeft het
Bossche ziekenhuis aanzienlijk
meer winst behaald dan de drie
jaar ervoor: 8,5 miljoen euro. De
stijging komt vooral doordat er
meer zorg is verleend.

Paul Roovers
Den Bosch

Alleen al aan lonen en salarissen
was het Jeroen Bosch Ziekenhuis
vorig jaar ruim 160 miljoen euro
kwijt, tegen 147 miljoen een jaar
eerder. Dat is nog zonder andere
kosten als sociale lasten, pensioen-
premies en andere personeelsrege-
lingen.

In het Bossche ziekenhuis werk-
ten vorig jaar in totaal 3041 mensen.
Dat is een stijging met bijna 50 fte.
Die wordt deels veroorzaakt door
het opheffen van de stichting On-
dersteuning Zorg. Die is bestuurlijk

samengegaan met het ziekenhuis
waardoor ook de fte’s daarvan
voortaan bij het personeelsbestand
van het ziekenhuis worden geteld.

Zorgverzekeraars
De belangrijkste inkomsten komen
voor het ziekenhuis als de behande-
lingen van de patiënten kunnen
worden afgerekend. Zorgverzeke-
raars vergoeden het ziekenhuis aan
de hand van een zogenoemde DBC,
Diagnose Behandel Combinatie.
Daarin staan alle stappen die nodig
zijn om een aandoening of ziekte te
behandelen, van het eerste consult
tot en met de laatste controle. Dat
kan gaan van een eerste bezoek aan
de polikliniek, operatie, laboratori-
umonderzoek of een verblijf op de
verpleegafdeling.  Een eerste DBC
wordt na maximaal 90 dagen afge-
sloten. Daarbij is dus van tevoren
afgesproken wat het ziekenhuis
voor een DBC in rekening mag
brengen.

Vorig jaar waren de opbrengsten
van alle zorgprestaties net geen 400

miljoen euro, 20 miljoen euro meer
dan het jaar daarvoor. Een stijging
die wordt veroorzaakt door een ho-
gere productie, maar het jaarverslag
maakt niet duidelijk waarom de
productie is gestegen. De financieel
directeur van het Jeroen Bosch Zie-
kenhuis was gisteren ook niet in de
gelegenheid om een toelichting te
geven.

Ook de inkomsten en uitgaven
van de ziekenhuisapotheek Noord-
oost-Brabant (Zanob) worden in de
jaarrekening meegenomen. De zie-
kenhuisapotheek, die ook voor an-
dere ziekenhuizen werkt, zette vo-
rig jaar 73,6 miljoen euro om. Dat
was bijna 4 miljoen meer dan een
jaar eerder. De kosten van inkoop
van materialen stegen fors met
ruim 4 miljoen euro.

Leningen
Uit de cijferbrij van het jaarverslag
zijn nog een paar opvallende gege-
vens te halen. Het ziekenhuis be-
taalt jaarlijks enorme bedragen aan
rente op langlopende leningen.

Omdat de rentetarieven intussen
veel lager zijn, was het aantrekkelijk
om sommige leningen over te zet-
ten tegen lagere rentes. Daarom
daalden de rentelasten in een jaar
tijd alleen al met ruim 3 miljoen
euro.

Duurdere medicijnen
De patiëntgebonden kosten stegen
flink, van 78 miljoen tot bijna 82,5
miljoen. Volgens het ziekenhuis
komt dit vooral door duurdere me-
dicijnen.

Kerken in het bisdom Den
Bosch doen er alles aan
om kerst vlekkeloos te
laten verlopen. regio 5

Naar de Sint-Jan
op kerstavond?
Dat kan gewoon

DEN BOSCH Naast de Gasthuispoort in het Gasthuis-
kwartier in Den Bosch vordert de nieuwbouw van een
villa. Architect Thomas Kemme heeft het ontwerp ge-
maakt voor deze villa aan de oever van de Binnen-
dieze. In de tuin staan enkele monumentale bomen. De

woning is aardgasvrij. Op het ogenblik wordt tot een
diepte van 80 meter geboord voor de aanleg van een
bodemwarmtewisselaar waardoor de woning kan pro-
fiteren van aardwarmte. 
Voor de nieuwbouw werd door de gemeente archeolo-

gisch onderzoek verricht, daarbij werd op een oude
kelder gestuit. Die is nu ‘verwerkt’ in de woning. 
Een groot venster ‘opent zowel de omsloten tuin als de
woonruimte naar de rivier en vice versa’.
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