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In dit Strategisch Beleidsplan 2018 presenteert de Raad van Bestuur 
van het LUMC zijn visie op de komende jaren. Velen hebben 
rechtstreeks of indirect bijgedragen aan de totstandkoming  
van deze visie en aan de doelen en uitvoeringsplannen die met  
dit beleidsplan verbonden zijn. Het was inspirerend om met 
medewerkers uit alle geledingen van de organisatie na te denken 
over de toekomst. Die merkbare betrokkenheid heeft bijgedragen 
aan dit plan en zal er hopelijk ook toe bijdragen dat het niet blijft  
bij mooie woorden.

Dit strategisch beleidsplan voor de komende jaren is allereerst  
een visie op hoofdlijnen. Concrete voorbeelden en namen van 
afdelingen, directoraten en samenwerkingspartners worden 
daarom slechts bij uitzondering genoemd. In aanvulling op deze 
hoofdlijnen staan in dit plan toetsbare doelen, die betrekking 
hebben op de komende twee jaar. Deze doelen staan op de onderste 
helft van de pagina’s en laten zich lezen als samenvatting en als 
concretisering voor de korte termijn van de visie op de langere 
termijn. Daarmee wordt de vrijblijvendheid van dit document een 
stuk kleiner. De Raad van Bestuur hoopt dan ook dat dit boekje  
de ezelsoren krijgt die getuigen van regelmatige raadpleging:  
Hoe hadden we dat ook alweer bedacht?

Dit strategisch beleidsplan is langs verschillende lijnen te lezen. 
Om te beginnen is dit plan ingedeeld volgens de bekende kerntaken 
patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, opleiding en nascholing.  
De indeling in kerntaken kan de suggestie wekken dat die taken  
te scheiden zijn. In de werkelijkheid is dat niet zo. Tijdens de 
patiëntenzorg vindt immers onderwijs en opleiding plaats. 
Onderzoek is gericht op patiënten en leerzaam voor studenten. 
Onderwijs, opleiding en nascholing hebben alles te maken met  
de kwaliteit van de zorg, de gastvrijheid en integer onderzoek.  
In dit plan is daarnaast dan ook een andere, horizontale indeling 
aangebracht. Deze laat enkele LUMC-brede beleidslijnen zien,  
met name: 
•  Profileren in samenhang
•  Klantgerichtheid
•  Kwaliteit en registratie
•  Mensen, talenten en ontwikkeling

Het is onze inzet om in de komende jaren te kunnen vaststellen dat 
de hier uitgezette lijnen naar de toekomst inderdaad gerealiseerd 
zijn en hebben bijgedragen aan een sterk LUMC dat vruchtbaar 
samenwerkt met anderen in de regio, landelijk en internationaal. 

De Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum
 
Ferry Breedveld
Peter Leijh
Pancras Hogendoorn

Voorwoord
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Het LUMC bevindt zich op het snijvlak van ingrijpende 
maatschappelijke ontwikkelingen. Gezondheidszorg, wetenschap 
en onderwijs raken alle aan met deze dynamiek. Zo doen 
verschillende ontwikkelingen de kosten van de zorg sneller 
toenemen dan de economische groei. De zorgvraag schommelt 
sterk, waardoor de concurrentieverhoudingen soms op scherp 
worden gezet en er tegelijkertijd meer noodzaak tot samenwerking 
ontstaat. De patiënt van morgen zal op een andere manier kiezen 
uit zorgaanbieders. Het publiek heeft hoge verwachtingen van de 
toenemende medische mogelijkheden, terwijl beleidsmakers zeer 
kritisch kijken naar de kosten en de uitvoering. De gezondheidszorg 
als geheel moet meer gaan doen voor minder geld. De mechanismen 
van de markt doen ook in onderzoek en onderwijs hun invloed 
gelden, zeker in tijden van financiële schaarste. Verscheidene 
overheidsnota’s, zoals de Strategische Kennisagenda 2020 van het 
ministerie van VWS benoemen al deze ontwikkelingen en laten 
zien voor welke uitdagingen wij staan. 

In deze context wil het LUMC een bijdrage blijven leveren aan 
vernieuwende patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Onze missie 
luidt immers: ‘Het LUMC streeft naar een (inter)nationaal erkende 
vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de 
gezondheidszorg, onder meer door hoogwaardig onderzoek en 
onderwijs’. We hebben als Universitair Medisch Centrum juist in 
deze tijd veel te bieden. Onze patiëntenzorg is voor een aanzienlijk 
deel gericht op patiënten met complexe en uitzonderlijke 

problematiek. Ons wetenschappelijk onderzoek is een motor achter 
innovatie, vergroot de doelmatigheid en biedt aanknopingspunten 
voor preventie. Met ons onderwijs, onze opleiding en nascholing 
bereiden we (toekomstige) professionals voor op hun taken en 
verantwoordelijkheden in een snel veranderend systeem van 
gezondheidszorg. In de wisselwerking tussen onze kerntaken 
ontstaan telkens nieuwe oplossingen voor knelpunten in de 
gezondheidszorg. Het LUMC ziet hier met een ondernemende  
blik kansen, steeds in het belang van patiënten.

Een belangrijk richtsnoer bij de ontwikkeling van onze toekomst-
visie zijn de kernwaarden van het LUMC: betrouwbaarheid, 
openheid en betrokkenheid. Deze waarden zijn overal in het LUMC 
aan de orde, van de ontvangstbalie tot in de laboratoria en van de 
collegezalen tot in de operatie- en behandelkamers. Zij zijn van 
belang in het rechtstreekse contact met patiënten, studenten, 
collega’s en anderen.

De kernwaarden vormen ook een herkenbare basis voor samen-
werking in ons eigen huis en daarbuiten. Samenwerking is een 
vanzelfsprekende randvoorwaarde voor het functioneren van het 
LUMC. De eerste twee letters van onze naam staan voor onze 
hechte relatie met de Leidse Universiteit. Onze studenten zijn ook 
studenten van de Universiteit Leiden. Ons onderzoek is nauw 
verweven met dat van andere Leidse universitaire onderzoekers. 
Onze patiëntenzorg maakt onderdeel uit van een groter geheel, 

Inleiding
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waarin wij in het belang van onze patiënten samenwerken  
met ziekenhuizen in de regio, de eerste lijn, verzorgings- en 
verpleeghuizen, de thuiszorg en met ggz-organisaties. Met veel  
van dezelfde partners werken we samen in de onderwijs- en 
opleidingsregio (OOR) aan het opleiden van competente 
professionals. We stemmen ons zorgaanbod af met andere 
Universitair Medische Centra en werken op al onze kerntaken 
samen binnen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische 
Centra (NFU). Met het Erasmus MC in Rotterdam en de Technische 
Universiteit Delft hebben wij een bijzonder hechte band, die zich in 
de komende jaren verder zal ontwikkelen. Deze samenwerking 
krijgt onder andere vorm in de aanstelling van gemeenschappelijke 
afdelingshoofden en in onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. 
Ondernemend zijn biedt ons kansen in deze samenwerkingen, voor 
elk van de kerntaken.
Voor alle kerntaken voert het LUMC een actief kwaliteitsbeleid, met 
duidelijke keuzes en afspraken op organisatieniveau en zichtbare 
prestaties. Dat vraagt om een goede registratie van gegevens. 
Meten is een belangrijke bron van weten. De gegevensverzameling 
in het kader van onze primaire processen wordt daartoe 
geoptimaliseerd. Kwaliteitsverbetering vraagt daarnaast om een 
cultuur van openheid, waarin mensen elkaar durven aan te spreken 
op gedrag en prestaties. Als de professor vergeet om zijn handen  
te desinfecteren, moet de leerlingverpleegkundige hem daarop 
kunnen wijzen. Als een promovendus twijfels heeft over de 
integriteit van een collega-onderzoeker, dient er een zorgvuldige 

procedure te zijn om deze twijfels te uiten. En als een patiënt 
vragen heeft, krijgt hij uiteraard snel en adequaat antwoord. 

Voor de totstandkoming van deze toekomstvisie heeft de Raad  
van Bestuur gekozen voor een krachtige wisselwerking met de 
organisatie. Bij het ontwikkelen van een gezamenlijke kijk op de 
patiëntenzorg hebben medewerkers uit alle geledingen van het 
LUMC hun inbreng kunnen leveren gevolgd door een prioritering 
van doelen voor 2016 en ontwikkeling van plannen voor de 
uitvoering. De profilering van het onderzoek en de visitatie van het 
onderwijs vormden natuurlijke momenten voor de organisatie om 
te reflecteren op de toekomst van deze kerntaken. Voor alle LUMC- 
medewerkers, ook diegenen die primair betrokken zijn bij opleiding 
en nascholing of werkzaam zijn bij de directoraten, is er gelegen-
heid geweest voor participatie, bijvoorbeeld in de discussies via  
het digitale platform Yammer. De Raad van Bestuur heeft de 
betrokkenheid en de bereidheid om mee te denken in het belang 
van de organisatie zeer gewaardeerd. Deze gang van zaken doet 
recht aan het feit dat het LUMC een complexe organisatie is van 
betrokken professionals, die elke dag een eigen bijdrage leveren aan 
de toekomst. We kiezen gezamenlijk voor voortdurende verbetering 
binnen alle drie de kerntaken. Dat betekent ook dat soms keuzes 
gemaakt moeten worden. Dit beleidsplan is daarbij een richtsnoer 
voor de komende jaren. 

62-328 binnenwerk_def.indd   7 12-12-13   15:55



88

D O E L E N E N U I T V O E R I N G 
PAT I Ë N T E N Z O RG 
B EO O G D E R E S U LTAT EN 
T O T EN M E T 2016

Bij al deze doelen zal aan de hand 
van metingen bij patiënten, 
medewerkers en andere relevante 
partijen de voortgang worden 
vastgesteld.
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De gezondheidszorg is sterk in beweging. Van het meest funda-
mentele niveau, de relatie tussen patiënt en zorgverlener, tot 
landelijke regelgeving en fi nanciering is er een dynamiek die oude 
vanzelfsprekendheden op losse schroeven zet. Die dynamiek vraagt 
om een heldere bezinning op de vraag, wat precies de meerwaarde 
van het LUMC is in het geheel van de Nederlandse gezondheidszorg 
en hoe we deze meerwaarde duidelijk voor het voetlicht brengen. 
Het gaat hierbij enerzijds om een visie op de eigen kracht en 
waarden en het versterken van de interne organisatie en het 
kwaliteitsbeleid. Het LUMC levert bijzondere patiëntenzorg, die 
we in samenhang met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 
steeds verder willen verbeteren. Anderzijds gaat het om onze rol in 
een groter geheel. We moeten nog beter luisteren naar de mening 
van patiënten, verwijzers en samenwerkingspartners en het 
grotere geheel in het oog houden. Welke verwachte en onverwachte 
problemen doen zich voor? Wat kan onze bijdrage zijn bij het vinden 
van oplossingen?

Het LUMC heeft in het Programma Vernieuwing Zorg een aantal 
ontwikkelingen in gang gezet om onze patiëntenzorg verder te 

verbeteren en vernieuwen. Belangrijke thema’s die ook in dit 
strategisch plan centraal staan, vinden hier hun oorsprong, met 
name de patiëntgerichtheid en de kwaliteit en veiligheid van zorg. 
Dit programma wordt gedragen door een groeiende groep 
enthousiaste medewerkers. Een actieve interactie met patiënten is 
een belangrijke pijler van het programma. Dankzij het Programma 
Vernieuwing Zorg is een beweging op gang gekomen die de positie 
van onze patiëntenzorg versterkt. We zullen deze ontwikkeling dan 
ook krachtig doorzetten in de komende jaren.

Visie: inhoud, organisatie, maatschappij
In onze visie op de patiëntenzorg in het LUMC zijn verschillende 
lagen te onderscheiden, die als de schillen van een ui om elkaar 
heen liggen. Centraal staat als vanouds de inhoud van de zorg. 
Daarin willen we, patiëntgericht, optimale kwaliteit leveren en 
bijdragen aan vernieuwing. Om dit te doen is steeds meer aandacht 
nodig voor de organisatorische context. Kwaliteit is niet het werk 
van eenlingen, maar van soepel functionerende teams in een 
context die samenwerking faciliteert en beloont. Onze patiënten-

Patiëntenzorg: vernieuwing en meetbare verbetering

1  Topreferentiefuncties
De meerwaarde van het LUMC is evident en 
zichtbaar in de topreferentiefuncties. In 2016 
zijn alle TRF’s van het LUMC landelijk erkend. 
Een toenemend deel van de zorg binnen het 
LUMC vindt plaats binnen TRF’s. De zorg-
kwaliteit neemt meetbaar toe, mede dankzij 
een sterke koppeling met onderzoek en 
innovatie. De TRF’s hebben landelijke 
bekendheid bij verwijzers en patiënten.

2  Centers of Clinical Excellence
In 2016 zijn 16 TRF’s uitgewerkt tot voor-
beelden van een Center of Clinical Excellence. 
Dit houdt in dat klinische afdelingen en 
laboratoria de zorg optimaal georganiseerd 
hebben rond de patiënt en dat er een sterke 
wisselwerking bestaat met het onderzoek in 
een profi leringsgebied. De kwaliteit van zorg 
binnen deze Centers of Clinical Excellence 
wordt extra zorgvuldig in beeld gebracht en 
vormt daarmee ook een voorbeeldfunctie 
voor de overige patiëntenzorg.

3  Acute zorg
De zorg voor patiënten met acute aan-
doeningen vraagt niet alleen inspanningen 
in huis, maar ook in onze omgeving. In 2016 
zijn regionale netwerken gevormd, die de 
regie functie van het LUMC in de acute zorg 
versterken en bijdragen aan een betere 
afstemming en doorverwijzing rond TRF’s.
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zorg vindt niet alleen plaats binnen de muren van de LUMC-
gebouwen, maar volgt waar nodig de patiënt. Met ziekenhuizen 
in de regio werken we al regelmatig samen. We willen ook graag 
de praktische samenwerking met de eerste lijn verder versterken, 
in het belang van patiëntenzorg en kennisoverdracht.

De buitenste schil is de maatschappelijke context: van onze 
regionale en landelijke samenwerkingsverbanden tot het grote 
geheel van ons zorgstelsel. Wij willen de huidige regionale 
samenwerking in de komende jaren intensiveren, in samenspraak 
met de zorgverzekeraars. In dat grotere geheel gaan we onze 
meerwaarde verder realiseren en zichtbaar maken.

Profi lering: Topreferentiefuncties in samenhang
De meerwaarde van het LUMC komt het duidelijkst tot uiting waar 
wij zorg bieden die (vrijwel) geen andere aanbieder in Nederland 
kan leveren. Deze last resort functie of topreferentiefunctie (TRF) 
van een universitair medisch centrum vloeit voort uit klinische en 
wetenschappelijke inhoudelijke keuzes. Het is de bedoeling om 
deze functie op verschillende manieren te versterken: door het 
verder aanscherpen van deze keuzes (profi lering), maar ook door 
versterking van de samenhang binnen de organisatie. Bij de 
topreferentiezorg gaat het enerzijds om patiënten met relatief 

II  Patiëntgerichtheid

1  Onderwijs en scholing
In samenwerking met het cliëntenberaad 
van het LUMC zijn in 2016 de eerste modules 
patiënten educatie ontwikkeld. In het onderwijs 
aan studenten en in de specialistische 
opleidingen voor verpleegkundigen is er dan 
meer gerichte aandacht voor patiëntgerichte 
zorg, onder meer in een gedeelte van een 
minor. Voor assistenten in opleiding tot 
specialist is een discipline-overstijgende 
module patiëntgerichtheid ontwikkeld. Samen 
met de NFU is er een post-initiële master 
Kwaliteit van Zorg tot stand gekomen, die 

door sleutelfi guren in het LUMC gevolgd wordt. 
Tenminste 30% van alle afdelingshoofden, 
opleiders en verpleegkundig managers/
teamleiders hebben de verkorte module 
patiëntgerichtheid van deze master doorlopen.

2  Internet: informatievoorziening 
en digitale klantrelaties

In 2016 is de website in elk geval voor de 
topreferentiefuncties van het LUMC gericht 
op de informatiebehoefte van de patiënt. 
De website is dan een instrument voor 
communicatie over afspraken, uitslagen 

en voor overleg met zorgverleners. Dat houdt 
concreet in dat de helft van de patiënten 
afspraken digitaal maakt, 30% wel eens zijn 
EPD raadpleegt en dat via veilige e-mail 
contact met zorgverleners mogelijk is. 
Onderdeel van de digitale klantenrelaties 
vormt ook de communicatie met verwijzers. 
De voorzieningen hiervoor zijn in 2016 
geoptimaliseerd en tenminste een derde 
van de verwijzers maakt regelmatig gebruik 
van het Zorgdomein voor verwijzingen en 
communicatie over patiënten.
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zeldzame aandoeningen die extra gespecialiseerde zorg nodig 
hebben. Voor deze categorie patiënten zal het LUMC vaak ook de 
behandeling overnemen van aandoeningen die in het algemeen tot 
de routinezorg gerekend worden. Topreferentiezorg omvat ook de 
zorg voor patiënten bij wie door een samenkomst van verschillende 
(chronische) aandoeningen extra aandacht nodig is.
Een sterke topreferentiefunctie wordt gekenmerkt door een 
samenhangend geheel van patiëntenzorg, georganiseerd rond 
patiënten met een bijzondere/complexe aandoening, gekoppeld aan 
innovatie en onderzoek. Vaak zijn hierbij verschillende afdelingen 
en laboratoria betrokken. Organisatorisch en logistiek is alles 
optimaal geregeld, ook in de zorgketen buiten de muren van het 
LUMC. Alle specialismen zijn hiervoor beschikbaar en zelfs de 
meest specialistische behandelingen zijn snel te organiseren. 
Er vindt onderlinge afstemming plaats tussen verschillende bij de 
patiënt betrokken professionals binnen en buiten het LUMC. En 
uiteraard is er speciale aandacht voor goede informatievoorziening 
aan de patiënt en het bevorderen van (online) contacten tussen 
zorgverleners en patiënten. De LUMC-website ondersteunt in 
toenemende mate de communicatie tussen verwijzers en hun 
collega’s in het LUMC. 

Een sterke TRF heeft een duidelijke wisselwerking met de 
profi leringsgebieden in het wetenschappelijk onderzoek van het 
LUMC. De profi leringsgebieden brengen meer samenhang in het 
onderzoek, waarbij we streven naar een voortdurende interactie 
tussen fundamentele research, translationeel onderzoek, 
patiëntgebonden onderzoek en patiëntenzorg. Dat kan bijdragen 
aan betere diagnostiek en behandeling van aandoeningen binnen 
de topreferentiefuncties.

Het LUMC heeft tevens een belangrijke taak in de zorg voor 
patiënten met acute en ernstige aandoeningen. De LUMC-afdeling 
spoedeisende hulp (SEH) levert hoogwaardige en veelzijdige zorg 
in samenhang met andere LUMC-afdelingen en werkt daarbij 
samen met andere ziekenhuizen in de regio. Binnen de traumaregio 
is meer afstemming en regie nodig. Het LUMC wil hieraan in de 
komende jaren meer inhoud geven, in goed overleg met de andere 
partijen, zoals ambulancediensten, ziekenhuizen en de eerste lijn. 
Het belang van de patiënten met acute en ernstige aandoeningen 
staat hierbij voorop. 

patiëntenzorg
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3  Shared decision making en zelfmanagement
Educatie en informatievoorziening scheppen 
de voorwaarden voor actievere betrokkenheid 
van patiënten. In 2016 zijn in wetenschappelijk 
onderbouwde pilots stappen gezet op weg naar 
meer regie door de patiënt. Voor meerdere 
aandoeningen is dit uitgewerkt in zorgpaden 
en geïmplementeerd.
Verscheidene afdelingen binnen het LUMC 
hebben al ervaring met de ondersteuning van 
zelfmanagement van patiënten met chronische 
aandoeningen. Onder meer via thuistests krijgt 
de patiënt meer grip op zijn ziekte en via ICT is 

er betere toegang tot de expertise in het LUMC. 
In 2016 is de kennis en expertise in het LUMC 
op dit gebied verzameld op één centrale plek. 
Van hieruit worden ook scholing en onderzoek 
gecoördineerd.

4  Gastvrijheid 
De zorgzame kant van patiëntgerichtheid 
wordt op verschillende niveaus bevorderd. 
In 2016 leeft het begrip gastvrijheid voor 
alle medewerkers. Tenminste de helft van 
de medewerkers van de poliklinieken en 
verpleegvloeren heeft een specifi eke training 

vanuit het project Hospitality ontvangen en de 
lessen geïmplementeerd in het dagelijks werk. 

5  Meten patiëntervaringen
In 2016 is een standaardonderzoek patiënt-
tevredenheid ontwikkeld, dat tenminste 80% 
van de klinische en poliklinische afdelingen 
aan hun patiënten voorleggen. De overige 
afdelingen doen mee aan een andere vorm 
van onderzoek naar patiëntervaringen. De 
resultaten worden gebruikt in de kwaliteits-
cyclus. Tevens vinden op meerdere afdelingen 
spiegelgesprekken plaats.
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Patiëntgerichte zorg: participerende patiënten 
en zorgzame professionals
Patiëntgerichtheid is ook voor het LUMC een van de centrale 
thema’s van de strategische visie: de waarde van zorg wordt 
primair gedefi nieerd vanuit het perspectief van de patiënt. 
Patiëntgerichtheid heeft in onze visie twee dimensies: het 
bevorderen en herstellen van de eigen regie van de patiënt en de 
zorgzame aandacht van de professional. 
Dat eerste, kortweg patient empowerment, betekent dat elke patiënt 
die dat wil, in staat wordt gesteld om zelf te participeren in het 
zorgproces en waar mogelijk zelf de belangrijke keuzes maakt. 
Een actievere betrokkenheid van patiënten bij het zorgproces 
(zelfmanagement) wordt gemakkelijker door technische 
ontwikkelingen. Meedenken door patiënten vraagt onder meer 
om goede informatievoorziening. In de spreekkamer, maar ook via 
brochures en digitale media. Patiënteneducatie is een belangrijke 
voorwaarde voor zelfmanagement en een gelijkwaardige rol van 
patiënten in de spreekkamer. Het LUMC werkt aan modellen voor 
gedeelde besluitvorming die het gemakkelijker maken om 
professionals en patiënten gemeenschappelijk beslissingen te 
laten nemen over diagnostiek en behandeling. Naast technische 
ontwikkelingen vraagt deze benadering vooral ook om een 
bijzondere attitude en vaardigheden van de professional.

De informatie op de LUMC-website ondersteunt patiënten idealiter 
al voordat zij het LUMC bezoeken, doordat zij goed geïnformeerd 
worden over de zorgprocessen binnen het LUMC voor hun 
specifi eke aandoening. De informatie moet uitgaan van de patiënt 
en niet van afdeling of organisatie. Als de patiënt bij het LUMC in 
behandeling is, heeft hij via de website toegang tot de eigen 
gegevens, met begrijpelijke informatie. Uitkomsten van metingen 
thuis kunnen hieraan gemakkelijk worden toegevoegd. Het 
uitwisselen van kennis en informatie met lotgenoten draagt in 
belangrijke mate bij aan de empowerment van patiënten.

Respect en aandacht voor de patiënt dienen herkenbaar te zijn in 
de hele organisatie. Die kant van patiëntgerichtheid is een zaak van 
alle medewerkers en vormt een richtsnoer bij de ontwikkeling van 
beleid en werkprocessen. Die vanzelfsprekende extra aandacht voor 
de patiënt als mens wordt merkbaar in gastvrije bejegening en 
fl exibele planning. Niet de eigen werkprocessen, maar de belangen 
van de patiënt zijn het uitgangspunt. In het project Hospitality 
wordt deze gastvrijheid verder uitgewerkt en LUMC-breed 
bevorderd.

Regelmatige metingen om de ervaringen van patiënten in kaart te 
brengen, dragen bij aan een cyclus van verdere verbetering. Het 
LUMC doet mee aan landelijke metingen van patiënttevredenheid 

1  Centrale aansturing kwaliteitsbeleid
Zorg voor kwaliteit is een taak van elke 
medewerker en loopt als een rode draad door 
de gehele organisatie, op alle niveaus. In 2016 
hebben kwaliteitsindicatoren een vanzelf-
sprekende plaats in de planning- en 
controlcyclus van de lijnorganisatie. Waar 
vergelijking mogelijk is, behoort het LUMC bij 
de 25% beste ziekenhuizen. Naast de nu 
gebruikte indicatoren zal het LUMC Kwaliteit 
van Zorg Instituut in samenspraak met alle 
afdelingen nieuwe indicatoren ontwikkelen. 
Op centraal niveau wordt het beleid op het 

gebied van het meten, vastleggen en 
communiceren van parameters ondersteund. 
Ook ten opzichte van de buitenwereld 
(patiënten, verwijzers, verzekeraars) biedt het 
LUMC optimale openheid over de kwaliteit en 
staan wij open voor elders ontwikkelde 
kwaliteitsindicatoren. 

2  Veiligheid
De afgelopen jaren is veel aandacht gegaan 
naar het versterken van de patiëntveiligheid. 
Dit beleid wordt in de komende jaren krachtig 
voortgezet. Het veiligheidsmanagement-

systeem (VMS) wordt verder ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Belangrijke aandachts-
punten zijn medicatieveiligheid en post-
operatieve wondinfecties. Op basis van een 
analyse van de stand van zaken wordt een 
brede aanpak voor de medicatieveiligheid 
ontwikkeld. In 2016 zijn meerdere deel-
projecten uitgevoerd dan wel gestart. Een 
analyse van de postoperatieve wondinfecties 
wordt vertaald in concrete vervolgacties. Ten 
minste 80% van alle afdelingen is eenmaal per 
jaar bezocht in het kader van de 
veiligheidsrondes.

III  Kwaliteit en veiligheid van zorg
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in NFU-verband. Daarnaast ontwikkelt het LUMC een eigen 
methodiek voor het meten van patiëntervaringen, dicht bij de 
praktijk van de zorg. Een zeer krachtige techniek om de ervaringen 
van patiënten terug te koppelen naar zorgverleners zijn de zoge-
heten spiegelgesprekken. Daarbij krijgen patiënten de gelegenheid 
om hun ervaringen uit te spreken ten overstaan van alle 
medewerkers die bij het proces betrokken zijn. 

Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid meetbaar gemaakt
Juist bij de zorg voor patiënten met complexe aandoeningen waar 
het LUMC zich op richt, is systematische aandacht voor kwaliteit en 
veiligheid essentieel. Die werkhouding maakt al vanzelfsprekend 
onderdeel uit van de professionaliteit van verpleegkundigen, 
artsen en andere zorgverleners. Essentieel voor het systematisch 
verbeteren van kwaliteit is echter ook het zichtbaar maken ervan. 
Door zichtbare kwaliteit een speerpunt van het beleid te maken, 
wil het LUMC een leer- en ontwikkelingsproces op gang brengen. 
Wanneer in maat en getal zichtbaar is waar we staan ten opzichte 
van elkaar en van anderen (nationaal en internationaal), daagt dat 
uit tot verdere verbeteringen. In de komende jaren zullen we meer 
samenhang brengen in de verschillende initiatieven op het gebied 
van kwaliteit, binnen een goed accreditatiesysteem met daaraan 
verbonden interne audits. Het LUMC Kwaliteit van Zorg Instituut 

speelt een centrale rol bij het ontwikkelen van de interne 
kwaliteitssystematiek.

Zichtbare kwaliteit geeft allereerst instrumenten voor verbetering 
aan de individuele professional, aan het team en de afdeling. Het 
biedt ook mogelijkheden voor sturing. Kwaliteit krijgt daarom een 
belangrijke plaats in de planning- en controlcyclus van het LUMC. 
Kwaliteitsbeleid mag immers niet vrijblijvend zijn.

Het zichtbaar maken van kwaliteit maakt ons ook toetsbaarder en 
transparanter voor patiënten, verzekeraars en anderen. Dat sluit 
aan bij landelijke ontwikkelingen. Juist de patiënten met complexe 
problematiek op wie wij ons richten, baseren hun keuze voor een 
ziekenhuis steeds meer op kwaliteitsgegevens. Een ‘goede naam’ 
is nog altijd belangrijk, maar idealiter wordt die geschraagd door 
uitkomstcijfers.

Patiëntveiligheid, het vermijden van ongewenste zorguitkomsten, 
kan alleen worden verbeterd door de bereidheid om te leren van 
fouten en uitkomsten. Informatie over complicaties en incidenten 
is essentieel voor verdere verbetering van de veiligheid en de 
kwaliteit. De registratie en rapportage van deze meldingen worden 
verder verbeterd. De zogeheten veiligheidsrondes worden 
gecontinueerd, met mogelijk periodieke uitbreiding van de 
thematiek die daarbij aan de orde komt.

patiëntenzorg
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3  Meldingen
In 2016 zijn invoer, opslag en terugrapportage 
van complicatie- en incidentmeldingen aan-
toonbaar verbeterd. Er wordt optimaal gebruik 
gemaakt van de systemen voor de melding van 
complicaties en incidenten, zodat LUMC-brede 
analyses mogelijk worden. Dit wordt bevorderd 
door centrale regie en decentrale scholing- en 
implementatie trajecten.

4  Eenduidigheid van werken
De concrete uitvoering van procedures en 
handelingen verschilt vaak per afdeling, 

beroepsgroep of specialisme. Dergelijke lokale 
verschillen kunnen een bron zijn van fouten, 
zeker als professionals op een andere plek of 
bij andere patiënten worden ingezet (zoals bij 
de reorganisatie van het beddenhuis van het 
LUMC en extramurale samenwerking). 
In 2016 is duidelijk voor welke protocollen 
standaardisatie vereist is. In een centraal 
gestuurd proces zijn tenminste 25 van de 
meest relevante protocollen op orde gebracht 
en geïmplementeerd. Er is een plan van aanpak 
voor de overige protocollen.
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Registreren aan de bron
Het verzamelen van de getallen die nodig zijn voor verbetering, 
sturing en transparantie vraagt extra aandacht. Er is veel winst te 
boeken door een eenmalige goede registratie van alle relevante 
gegevens aan de bron, als onderdeel van het primaire proces. Dat 
gebeurt nu nog onvoldoende. Betere registratie aan de bron moet 
bijdragen aan betrouwbaarder gegevens en een vermindering van 
de administratieve belasting. Het verbeteren hiervan is een 
belangrijke prioriteit voor het LUMC.

Organisatie en medewerkers
Het LUMC richt zich met name op patiënten met complexe 
problematiek. Dat impliceert dat vrijwel altijd meerdere afdelingen 
betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van 
deze patiënten. De processen in de zorg binnen het LUMC zijn 
echter nog niet altijd optimaal gestroomlijnd; hier ligt een 
belangrijke taak voor de komende jaren. Ook in de samenwerking 
met zorgverleners buiten het LUMC zijn verbeteringen mogelijk. 
Een betere organisatie vermindert het ongemak voor de patiënt 
en vergroot de effi ciency en effectiviteit van de zorg. 

Talenten
De genoemde doelen kunnen gerealiseerd worden als medewerkers 
de bijbehorende kennis, attitude en vaardigheden hebben. Dat 
vraagt om systematische aandacht van afdelingen bij de werving 
en het behoud van mensen met talent op deze terreinen. Talent 
kan natuurlijk ook ontwikkeld worden, door gerichte opleiding, 
scholing en nascholing. Scholingsmodules voor verschillende 
aspecten van patiëntgerichtheid, kwaliteit en veiligheid zullen 
worden ontwikkeld. 
Voor clinici met uitzonderlijke talenten zal een tenure track als 
principal clinician ontworpen worden. Ook in de opleiding van 
verpleegkundigen, in ons medische basiscurriculum en in de 
opleiding van medisch specialisten zullen we aandacht vragen 
voor deze belangrijke thema’s en waar nodig de bijbehorende 
onderwijsmodules ontwikkelen. 

Het verbeteren van de registratie van 
gegevens, zodat deze gebruikt kunnen worden 
voor het sturen en verbeteren van processen 
verdient aparte en gerichte aandacht. Het gaat 
om het beter gestructureerd vastleggen van 
gegevens die in het kader van de dagelijkse 
zorgverlening in elektronische dossiers worden 
genoteerd.

1  Ondersteuning van zorgverleners
De zorgverlener is eindverantwoordelijk voor 
de invoer van gegevens. In 2016 is een analyse 
uitgevoerd van belemmeringen die zorg-
verleners tegenkomen bij gegevens registratie 
in een aantal concrete zorgtrajecten (medisch/
verpleegkundig). Er zijn vervolgens pilots 
uitgevoerd voor de ondersteuning van 
zorgverleners bij het registreren van relevante 
gegevens en de koppeling met gegevens die 
door de patiënt zelf worden ingevoerd. Zo is 
op hoofdlijnen een blauwdruk ontstaan voor 
registratie in het LUMC, rekening houdend met 

de wensen en mogelijkheden van specifi eke 
afdelingen.

2  Participatie in het NFU-programma 
Registratie aan de Bron

Door het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg is 
samen met Nictiz een programma ontwikkeld 
waarin de registratie aan de bron in een set van 
samenhangende projecten wordt bevorderd. 
Het LUMC zal in dit programma participeren en 
daarbij actief samenwerken met andere UMC’s. 

IV  Registratie aan de bron
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D O E L E N E N U I T V O E R I N G 
O N D E R Z O E K 
B EO O G D E R E S U LTAT EN 
T O T EN M E T 2016

Bij al deze doelen zal aan de hand 
van metingen bij patiënten, 
medewerkers en andere relevante 
partijen de voortgang worden 
vastgesteld.
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Het LUMC legt met fundamenteel en translationeel onderzoek de 
basis voor vindingen en innovaties die uiteindelijk de gezondheids-
zorg verbeteren. Het onderzoek in het LUMC heeft internationaal 
een goede naam. Bibliometrische kwaliteitsgegevens ondersteunen 
dit beeld. Maar het wetenschappelijke landschap verandert snel. 
Aantoonbaar aansluiting zoeken bij de grote maatschappelijke 
uitdagingen is essentieel. Grootschaliger en multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden zijn nodig om de nog openstaande 
vragen in de biomedische wetenschap te beantwoorden. 
Perspectieven op fi nanciering verschuiven van lokaal naar landelijk 
en internationaal, waardoor nieuwe strategische afwegingen en 
keuzes nodig zijn. Om ook in de komende vijf jaar de kerntaak 
onderzoek krachtig te blijven uitvoeren, in samenhang met 
onderwijs en patiëntenzorg, zijn belangrijke slagen nodig. 

Visie
De voortgaande profi lering moet leiden tot synergie; dat betekent 
concreet dat er grotere eenheden ontstaan die elkaar vanuit de 
verschillende disciplines inhoudelijk versterken, samenwerken en 
gezamenlijk gebruikmaken van technologische faciliteiten en 
expertise. Investeringen in die technologische faciliteiten dienen 
de profi lering verder te versterken. Door krachtenbundeling wordt 
dure apparatuur optimaal gebruikt. Waar mogelijk dient de 
researchinfrastructuur te worden geconcentreerd en zal ernaar 
worden gestreefd, onderzoekers fysiek bij elkaar te brengen. Er 
wordt systematisch gewerkt aan kwaliteit, onder meer door de Good 
Research Practice (GRP) stevig te verankeren in het LUMC. In de 
afgelopen periode is hiervoor een structuur opgezet, die in de 
komende jaren verder zal worden ontwikkeld. De LUMC Graduate 
School wordt wetenschappelijk en inhoudelijk gedragen door de 
profi leringsgebieden en levert een bijdrage aan scouting en 
opleiding van onderzoekstalent. 

Een herkenbaar profi el, een sterke technologische infrastructuur 
en een dynamische en competitieve onderzoeksorganisatie maken 

Onderzoek: samenhang en samenwerking
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1  Prioritering en bijdragen LUMC Graduate 
School

De profi leringsgebieden hebben vóór 2015 hun 
prioriteiten geformuleerd, in overeenstemming 
met de hoofdlijnen van het LUMC-beleid, en 
zijn geëvalueerd. De profi leringsgebieden 
hebben dan ook hun bijdragen aan de LUMC 
Graduate School vastgesteld en verzorgen hun 
aandeel in het onderwijs aan promovendi.

2  Evaluatieronde
Als basis voor de keuzes die horen bij 
profi lering wordt de kwaliteit van het 
wetenschappelijk onderzoek geëvalueerd. 
Deze evaluatieronde zal in 2014 zijn uitgevoerd 
onder auspiciën van de Wetenschapscommissie 
(VCW). Daarbij is vastgesteld welke onder-
zoekslijnen zwak zijn en versterkt dan wel 
beëindigd moeten worden. 
In 2016 is de profi lering van het onderzoek 
structureel verankerd in de planning- en 
controlcyclus, waar de profi leringsgebieden 
onderdeel van zijn. De Raad van Bestuur heeft 

voor 2015 een ondersteunend beleidskader 
vastgesteld voor de beëindiging van zwak 
onderzoek. 

I  Profi lering
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het LUMC tot een aantrekkelijke samenwerkingspartner. De 
samenwerking binnen Leiden, met Universiteit Leiden en de Leidse 
Hogeschool wordt verder versterkt, evenals de samenwerking 
binnen Medical Delta, landelijke en internationale samenwerkings-
verbanden. Al deze verbanden dragen bij aan de uitwisseling van 
kennis en expertise, de optimale inzet van faciliteiten en de 
werving van voldoende fi nanciële middelen. Samenwerking met 
bedrijven (public-private partnerships), in het Leidse Bio Science 
Park en daarbuiten, kan het onderzoek ondersteunen en is een 
belangrijke stap op weg naar de uiteindelijke toepassing van 
innovatieve vindingen. Door deze ontwikkelingen blijft het LUMC 
aantrekkelijk voor zeer getalenteerde onderzoekers. En dat is 
uiteindelijk de belangrijkste succesfactor, nu en in de toekomst.
 

Profi lering: op zoek naar meer samenhang
De eerste formulering van zwaartepunten voor het onderzoek 
dateert al van voor de vorming van het LUMC, toen het accent van 
wetenschapsbeoefening nog zeer sterk lag op de individuele 
afdeling en bilaterale samenwerkingsverbanden. Was de 
huisvesting van afdelingen in afzonderlijke paviljoens symbolisch 
voor die tijd, het beeld van de huidige tijd wordt bepaald door de 
loopbruggen tussen de LUMC-gebouwen. Medisch-weten-
schappelijk onderzoek op veel terreinen is inmiddels ondenkbaar 

zonder de synergie tussen verscheidene groepen. Daarbij wil het 
LUMC bevorderen dat Leidse onderzoekers elkaars kwaliteit 
versterken en vanuit deze krachtige lokale basis de samenwerking 
met buitenlandse partners zoeken. Op dat gebied is al veel bereikt. 
De loopbruggen zijn intensief in gebruik. Maar er is ook nog veel 
verbetering mogelijk.

De doelstelling van de profi lering is duidelijk: meer kwaliteit, 
meer interdisciplinair onderzoek, een herkenbaar ‘smoel’ dat ons 
onderscheidt van anderen, het opleiden van (top-) talenten in de 
Graduate School en een duidelijke relatie met topreferente zorg en 
onderwijs. Op al deze terreinen zullen de profi leringsgebieden 
beleidsmatig worden ondersteund.

De profi leringsgebieden zijn thematische clusters waarbinnen 
het onderzoek plaatsvindt. Naast de vier biomedische profi lerings-
gebieden (Vascular and Regenerative Medicine; Immunity, Infection 
and Tolerance; Translational Neuroscience; Cancer Pathogenesis 
and Therapy) zijn er drie algemene gebieden aangewezen (Ageing; 
Innovation in Health Strategy and Quality of Care; Biomedical 
Imaging). Op deze zeven terreinen zal het LUMC bijdragen aan 
nieuwe inzichten die uiteindelijk leiden tot innovaties (via kennis-
exploitatie en zorgvernieuwing).

1  Evaluatieronde en prioritering
De TFA’s zijn in 2016 geëvalueerd. De aan-
sluiting van hun ontwikkel- en servicefuncties 
bij de wensen van de onderzoekorganisatie is 
in kaart gebracht en wordt verder verbeterd. Er 
is een beheers- en investeringsplan opgesteld 
voor de komende jaren. 

2  Samenwerking
De TFA’s hebben in 2016 een verkenning 
afgerond, welke private samenwerkings-
partners geschikt zijn voor de dienstverlening 
op hun terrein. Er zijn besprekingen gestart 
voor het opstellen van servicecontracten. 
De samenwerking met partners in de Medical 
Delta op het gebied van de ontwikkeling van 
technologie is verder uitgewerkt.

3  Faciliteiten
Er zijn in 2016 afspraken over gezamenlijke 
faciliteiten met andere onderzoeksgroepen 
in de Leidse regio die gebruikmaken van 
proefdieren. Waar mogelijk zijn deze afspraken 
al geïmplementeerd. Voor specifi eke vragen 
zijn samenwerkingsovereenkomsten met 
kennisinstellingen buiten Leiden gesloten.

II  Technologie en infrastructuur
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Met de keuze voor deze hoofdlijnen onderscheidt het LUMC 
zich nog niet voldoende van andere instellingen. De meerwaarde 
van profi lering zit in de concrete invulling, de organisatorische 
inbedding en uiteraard in personen en hun talenten.

De profi leringsgebieden zullen in toenemende mate het aggregatie-
niveau zijn waarop het onderzoek in het LUMC wordt aangestuurd 
en aangesproken. Zij zullen gevisiteerd worden in het kader van het 
standaard evaluatieprotocol en deel uitmaken van de planning- en 
controlcyclus van het LUMC. Zij zullen de aansluiting moeten 
vinden bij nationale en internationale prioriteitsgebieden zoals de 
topsectoren en de grand challenges en bij landelijke en regionale 
initiatieven.

Profi lering betekent kiezen, op grond van een gedegen evaluatie 
van de kwaliteit van onderzoek in samenhang met onderwijs en 
(topreferente) patiëntenzorg. Bij een eindig budget betekent dit dat 
profi leringsgebieden bereid en in staat moeten zijn om onderzoek 
te beëindigen als dat kwalitatief te zwak is of niet bij het LUMC 
past. Die keuze maakt het vervolgens mogelijk om sterk onderzoek 
te faciliteren. Om de profi leringsgebieden in staat te stellen deze 
essentiële slag te maken, zal de Raad van Bestuur een beleidskader 
ontwikkelen.

Infrastructuur: technologie en expertise optimaal inzetten
Medisch-wetenschappelijk onderzoek behoeft steeds meer 
technologische ondersteuning. Om de vaak kostbare voorzieningen 
rendabel in te zetten, wil het LUMC faciliteiten op de meest 
effi ciënte schaal bundelen. Naast servicegerichte faciliteiten 
betreft het gebieden waarbinnen ook innovatief onderzoek 
plaatsvindt dat gericht is op de technische ontwikkeling zelf. Deze 
laatste zijn ondergebracht in zogeheten Technological Focus Areas, 
TFA’s. Technologische ontwikkeling vindt grotendeels plaats in het 
kader van wetenschappelijk onderzoek in de profi leringsgebieden. 
Bij de dienstverlenende kant van TFA’s gaat het om een doelmatiger 
inzet van apparatuur en personeel, liefst in samenwerking met 
gespecialiseerde bedrijven. Het is de bedoeling dat alle TFA’s in de 
komende jaren zo mogelijk gaan samenwerken met zulke service 
providers, bij voorkeur in het Leidse Bio Science Park. 
Bij de puur dienstverlenende faciliteiten buiten de TFA’s zoeken we 
optimale samenwerking met de Universiteit Leiden, het Bio Science 
Park en eventuele partners daarbuiten. Vanuit oogpunt van 
veiligheid en effi ciëntie is het gewenst dat er grootschaliger 
voorzieningen worden gecreëerd, bijvoorbeeld op het gebied van 
proefdieren. In het LUMC wordt de Commissie Infrastructuur 
omgevormd tot een regieorgaan voor infrastructuur en TFA’s.
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4  Translationeel onderzoek
In 2016 heeft het translationeel onderzoek 
nieuwe impulsen gekregen dankzij versterkte 
publiek-private samenwerking, waarbij nieuwe 
vormen van innovatie in ontwikkeling zijn. 

5  Coördinatie
De Commissie Infrastructuur is eind 2014 
omgevormd tot een regieorgaan, dat het 
beleid van het LUMC met betrekking tot de 
ontwikkeling van de infrastructuur en TFA’s 
coördineert en stuurt. De Stuurgroep Research 
ICT heeft een visie ontwikkeld. Er is een begin 
gemaakt met de implementatie ervan.
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Een bijzondere vermelding verdient hier nog het translationele 
onderzoek, dat een speerpunt blijft in het beleid van het LUMC. 
Dankzij de keuze van enkele jaren geleden om vergaand te 
investeren beschikt het LUMC over een goedlopende faciliteit voor 
Good Manufacturing Practice (GMP). Hier vindt de vertaalslag plaats 
van research naar klinische toepassing. Het LUMC is in Nederland 
een van de koplopers in het translationele onderzoek, juist vanuit 
een krachtige focus op fundamentele research. De stap van 
laboratorium naar toepassing is immers meestal niet in één keer 
gezet. Wanneer men terug moet naar de tekentafels, is basale 
kennis essentieel. Aan de andere kant is juist ook kennis nodig van 
de vertaalslag zelf, van de relatieve vrijheid van het laboratorium 
naar de strikte protocollen van GMP. In de komende periode zal het 
translationele onderzoek in het LUMC een nieuwe impuls krijgen 
door nauwere samenwerking met private partijen en wordt het 
onderzoek beter verankerd in de topreferentiefunctie van de 
patiëntenzorg. Het LUMC is bereid om ook in de toekomst in 
nieuwe ontwikkelingen te investeren, als dat nodig is om verdere 
vooruitgang te boeken.

LUMC Graduate School: kweekvijver voor talent
Een Graduate School omvat zowel de universitaire master-
opleidingen van het studentenonderwijs als de opleiding van 
promovendi en heeft een uitstraling naar de bachelor- en 
postgraduate opleidingen. Uiteindelijk gaat het erom, toptalenten 
zo vroeg mogelijk te identifi ceren en te steunen in hun loopbaan. 
Binnen het universitair onderwijs en de Honours-trajecten 
identifi ceren wij nu al talentvolle studenten. Voor velen van hen is 
een promotietraject een logische volgende stap. Met het toekomst-
perspectief van één opleidingscontinuüm in het achterhoofd is 
de Graduate School van het LUMC ingericht. In 2013 is met de 
inrichting van het Graduate School Offi ce een aanspreekpunt 
tot stand gekomen dat deze belangrijke functie verder gaat 
ontwikkelen. Verdere aansluiting met de masteropleidingen, de 
Leidse honours colleges (geneeskunde, bèta en life sciences) en het 
onderzoek in de profi leringsgebieden zal speerpunt van beleid zijn. 

Een promotietraject is in onze visie meer dan het publiceren van 
artikelen. In de natuurlijke alliantie tussen profi leringsgebieden en 
LUMC Graduate School krijgt de opleiding tot een professioneel en 
integer wetenschappelijk onderzoeker vorm. Vanaf het moment dat 
iemands talent herkend is, begint een persoonlijk ontwikkelings-
traject, waarin de promovendus aantoonbare academische 
vaardigheden aanleert en een start maakt met zijn of haar carrière 

III  LUMC Graduate School

1  Opbouw organisatie
in 2016 is de organisatorische inrichting van de 
LUMC Graduate School voltooid. De Graduate 
School Offi ce heeft dan een herkenbare plek in 
de LUMC-organisatie en werkt goed samen 
met de profi leringsgebieden en de onderzoeks- 
en onderwijsorganisatie. De school is dan 
opgenomen in de planning- en controlcyclus 
en kent een kwaliteitsborgingsproces.

2  Toetsing, registratie en begeleiding
De LUMC Graduate School draagt zorg voor de 
administratieve aspecten van toelating tot het 
promotietraject. Het verplichte opleidings- en 
begeleidingsplan is web-based. Bij de aanvang 
van ieder promotietraject worden afspraken 
gemaakt over scholing en een onafhankelijke 
begeleidingscommissie. De graduate school 
module van Converis faciliteert dit alles. 
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in onderzoek, patiëntenzorg of bedrijfsleven. De LUMC Graduate 
School is bedoeld om die ontwikkeling te sturen en daarmee 
een academische gemeenschap te vormen. De noodzakelijke 
organisatorische en administratieve ondersteuning moet 
daar voor ook gewaarborgd zijn.

De opleiding van promovendi in de LUMC Graduate School 
omvat scholing die de disciplinegebonden kennis overstijgt: 
methodologische en statistische kennis, refl ectie op de ethiek van 
het onderzoek en wetenschappelijke integriteit. Naast algemene 
onderwerpen gaat het om kennis en vaardigheden die specifi ek zijn 
voor de profi leringsgebieden. De profi leringsgebieden hebben dan 
ook een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de Graduate 
School. Ieder profi leringsgebied zal een cursus- en lezingen-
programma ontwikkelen voor de LUMC Graduate School. 

Financiering: op zoek naar kansen 
Door de economische crisis en andere ontwikkelingen nemen 
de mogelijkheden voor het werven van subsidies of externe 
fi nanciering af. Het zal de komende jaren een hele uitdaging zijn 
om voldoende middelen te werven uit externe bronnen. Het LUMC 
wil centraal en op divisie-niveau de werving van subsidies 
faciliteren. Speciale aandacht zal er zijn voor het ondersteunen van 
de verwerving van Europese subsidies, zowel persoonsgebonden 
ERC-grants als samenwerkingssubsidies (Horizon 2020 e.a.). 
De ondersteuning binnen het LUMC zal ten eerste gericht zijn op 
het in beeld brengen en gebruiken van alle subsidiemogelijkheden 
en ten tweede op het zo goed mogelijk voldoen aan de eisen die aan 
de uitvoering worden gesteld, om de fi nanciële risico’s te 
minimaliseren. In lijn hiermee zullen de activiteiten van de 
verschillende ondersteunende onderdelen in het LUMC worden 
gestroomlijnd, zodat de onderzoekers optimaal worden 
gefaciliteerd. Ook zal er voor zowel strategische samenwerkingen, 
publiek-private samenwerkingen als een groot aantal persoons-
gebonden subsidies ondersteuning georganiseerd worden. 

Horizon 2020, het Europese programma voor onderzoek en 
innovatie, is voor het LUMC een belangrijke bron van project-
fi nanciering. We zullen goed aansluiten op nationale programma’s 
die verbonden zijn met Europees opgestelde agenda’s (Joint 
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3  Onderwijsaanbod
De masteropleidingen opereren zelfstandig 
in het opzetten, uitvoeren en evalueren van 
hun onderwijs. Ten aanzien van informatie-
voorziening trekken zij gezamenlijk op met 
de LUMC Graduate School. 

De profi leringsgebieden hebben elk een 
disciplinegericht PhD cursuspakket 
samengesteld en een lezingencyclus 
georganiseerd. De LUMC Graduate School 
heeft een generiek PhD cursuspakket dat 
logistiek wordt ondersteund door Boerhaave 

Nascholing. De studenten in honourstrajecten 
en medisch specialisten maken eveneens 
gebruik van aansluitende elementen in dit 
onderwijsaanbod.

4  Evaluatie
In 2016 heeft een eerste evaluatie van de 
Graduate School organisatie plaatsgevonden. 
Daarbij is speciale aandacht besteed aan de 
samenhang met de onderzoeksorganisatie 
als geheel (de profi leringsgebieden, de VCW), 
het onderwijs (Directoraat Onderwijs en 
Opleidingen, Boerhaave Nascholing, 
Directoraat Onderzoek) en voor de opleiding 
van klinische promovendi met de patiënten-
zorg en de opleiding tot medisch specialist. 
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Programming). Het doel van deze programma’s is het vinden 
van integrale oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 
Het LUMC zal daartoe samenwerken met bedrijven en andere 
stakeholders op verschillende kennisdomeinen (biomedisch, 
ICT, zorg).

Samenwerking met bedrijven
Toepassing in de markt is voor veel innovatieve vindingen in de 
biomedische sector een uitstekende manier om brede implemen-
tatie in de patiëntenzorg te garanderen. Mede daarom is een goede 
samenwerking met bedrijven steeds vaker voorwaarde voor het 
verwerven van subsidies. Kennisinstellingen en ondernemingen 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden om wetenschappelijke 
uitkomsten te vertalen in toepassingen. Het gaat daarbij om 
alternatieven voor de klassieke benadering, waarin de ondernemer 
pas begint waar de onderzoeker een concreet resultaat 
gepatenteerd heeft. Een proces van open innovatie, waarbij 
ondernemers en onderzoekers veel intensiever samen optrekken, 
biedt meer kansen voor bruikbare toepassingen. Uit de Medical 
Delta en het HealthTIES consortium kwamen inspirerende ideeën 
naar voren, zoals entrepreneurs in residence en een netwerk van 
ondernemers die al verscheidene geslaagde bedrijven in de markt 
hebben gezet. Het LUMC wil deze mogelijkheden actief gaan 

verkennen, ook in contact met bedrijven in het Leidse Bio Science 
Park en de Medical Delta. Daarbij zullen uiteraard zorgvuldige 
afwegingen en afspraken worden gemaakt over fi nanciering, 
intellectueel eigendom, integriteit van onderzoek, ethische en 
andere aspecten. 

Kwaliteit van output en proces
De kwaliteit van de wetenschappelijke output wordt al jaren 
bewaakt door bibliometrisch onderzoek. Het LUMC zoekt boven-
dien actief naar aanvullende kwaliteitsmaten. De maatschappelijke 
impact van onderzoek bijvoorbeeld verdient ook aandacht bij de 
waardering van wetenschappelijke output.
Het onderzoek in het LUMC wordt gemonitord aan de hand van 
diverse indicatoren voor innovatie. Kengetallen en stuurgetallen 
dienen systematisch en regelmatig te worden bijgehouden. 
Hiervoor is een systematiek in ontwikkeling. Om de onderzoeks-
output betrouwbaarder en gemakkelijker te registreren is het 
onderzoeksmanagementsysteem Converis in gebruik genomen. 
De Universiteit Leiden werkt sinds kort met hetzelfde systeem. 
Daardoor kunnen we eenvoudiger samenwerken op het gebied 
van Open Access en het opnemen van publicaties in het Leids 
Repositorium.

Eind 2016 heeft een globale verkenning 
plaatsgevonden van nieuwe vormen van 
kennisvalorisatie en samenwerking met 
bedrijven, in de Leidse regio en de Medical 
Delta en wellicht ook daarbuiten.

IV  Samenwerking met bedrijven
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Wetenschappelijke integriteit en de kwaliteit van het 
wetenschappelijke proces blijven hoog op de agenda staan. Het 
LUMC werkt voor het mensgebonden onderzoek volgens de 
principes van Good Research Practice (GRP). In de afgelopen jaren 
is op dit terrein al veel vooruitgang geboekt. De inspanningen op 
dit gebied gaan onverminderd door, zodat GRP zowel in de 
organisatiestructuur als in de onderzoekscultuur stevig verankerd 
wordt. In de komende jaren worden de bestaande Clinical Research 
Units versterkt en komen er criteria voor nieuwe.
Klinisch onderzoekers moeten goed op de hoogte zijn van alle 
relevante wet- en regelgeving. Zij krijgen inhoudelijke onder-
steuning, onder meer via intranet, en scholing in de Basiscursus 
Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK-
cursus). Er bestaat samenwerking met het Erasmus Medisch 
Centrum op het gebied van mensgebonden onderzoek met een hoog 
risico. Wanneer een onderzoek een hoog risico met zich meebrengt 
voor de proefpersoon, bewaakt een gemeenschappelijke Leids- 
Rotterdamse commissie de noodzakelijke veiligheidsvereisten.
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Er is in 2016 een goede balans bereikt tussen 
het beoordelen van het onderzoek op 
wetenschappelijk gronden en maatschappe-
lijke evaluatie van het onderzoek. De basis 
wordt gelegd doordat een systematiek van 
ken- en stuurgetallen is ontwikkeld die 
terugvalt op in het LUMC in gebruik zijnde 
informatiesystemen en die tegemoet komt aan 
de maatschappelijke vraag naar transparantie.

1  Integriteit
Het beleid op het gebied van integriteit van 
wetenschappelijk onderzoek functioneert 
goed. Dit blijkt in 2016 onder meer doordat alle 
onderzoekers in het LUMC via scholing bekend 
zijn met de integriteitscode en de regeling voor 
de melding van mogelijke schendingen van de 
integriteit, inclusief de bijbehorende middelen 
zoals de klokkenluidersregeling, vertrouwen s-
personen en digitale meldingsmogelijkheden. 
De integere onderzoekscultuur wordt door alle 
LUMC-medewerkers en studenten bewaakt. 

V  Kwaliteit
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Talenten kiezen voor een sterk LUMC
De 21ste eeuwse medische wetenschap is een wereld vol paradoxen. 
Aan de ene kant neemt het aantal auteurs bij publicaties sterk toe 
en is onderlinge samenwerking harder nodig dan ooit. Computers 
en biosemantiek doen een deel van het werk dat vroeger handmatig 
door jonge onderzoekers werd verricht. Aan de andere kant blijft 
het talent van het individu de onderscheidende factor voor succes. 
Niet voor niets bestaan er op landelijk en Europees niveau nog altijd 
persoonsgebonden subsidievormen. Een groot deel van het 
wetenschapsbeleid in het LUMC is dan ook gericht op het 
stimuleren van talent. Talentvolle onderzoekers op verschillende 
punten in hun loopbaan zullen zich aangetrokken voelen tot het 
LUMC door een herkenbaar profi el, de beschikbaarheid van 
hoogwaardige technologie, aantrekkelijke samenwerkings-
verbanden met andere kennisinstellingen en bedrijven en centrale 
ondersteuning bij het verwerven van subsidies. Door actief aan 
deze punten te werken kan het LUMC als centrum voor medische 
vernieuwing aantrekkelijk blijven voor een nieuwe generatie 
onderzoekers.
Voor zeer getalenteerde onderzoekers wordt een tenure track als 
principal scientist ontwikkeld. LUMC-fellowships worden 
strategisch ingezet om getalenteerde onderzoekers aan te trekken. 
Deze bieden de jonge talenten de gelegenheid om een eigen 
onderzoekslijn te starten en uit te groeien tot beeldbepalende 

onderzoekers van het LUMC. Sommige talentvolle mensen zullen 
al bij hun studiekeuze voor Leiden gekozen hebben. Wij zullen hen 
uitdagen, steunen en stimuleren om het hele traject van Bachelor 
via Master tot Doctor succesvol te doorlopen. Het CV van menig 
succesvol hoogleraar is zo begonnen.

1  Strategische investeringen en externe 
werving

Het LUMC speelt in 2016 een voortrekkersrol 
in strategische samenwerkingsprojecten op 
Europees en landelijk niveau (zoals resp. 
EIT-KIC en Programma Zwaartekracht). 
De externe werving is anno 2016 tenminste 
gehandhaafd op het niveau van de periode 
2011-2013.

2  Samenwerking met bedrijven en valorisatie
Een goede samenwerking met bedrijven is 
steeds vaker voorwaarde voor het verwerven 
van subsidies. Kennisinstellingen en onder-
nemingen zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
om wetenschappelijke uitkomsten te vertalen 
in toepassingen. Eind 2015 heeft een globale 
verkenning plaatsgevonden van nieuwe 
vormen van kennisvalorisatie en samenwerking 
met bedrijven in de Leidse regio en de Medical 
Delta. 

Er zijn eind 2014 LUMC-breed duidelijke 
stappen gezet in het bestaande beleid om 
getalenteerde personen aan te trekken, te 
ontwikkelen en behouden voor de organisatie. 
Dit beleid wordt door de profi leringsgebieden 
toegepast bij het verwezenlijken van hun 
doelen. Onderzoekers met meerwaarde voor 
het LUMC worden gericht aangetrokken, 
respectievelijk voor de organisatie behouden. 
Daarbij worden LUMC-Fellowships strategisch 
ingezet. Voor zeer getalenteerde onderzoekers 
wordt een tenure track als principal scientist 
ontwikkeld.  

VI  Financiering en valorisatie VII  Talenten
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D O E L E N E N U I T V O E R I N G 
O N D E R W I J S 
B EO O G D E R E S U LTAT EN 
T O T EN M E T 2016

Bij al deze doelen zal aan de hand 
van metingen bij patiënten, 
medewerkers en andere relevante 
partijen de voortgang worden 
vastgesteld.
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Het LUMC biedt onderwijs aan in de studierichtingen Geneeskunde 
en Biomedische Wetenschappen. Vanaf 2014 gaat het LUMC 
participeren in de opleiding Klinische Technologie. Deze studies 
betekenen een eerste stap in de permanente professionele educatie, 
die verder gaat in de specialistische opleiding en de nascholing. Het 
LUMC richt zich op dit gehele traject van levenslang leren.

Het LUMC verzorgt ook de specialistische opleidingen voor 
verpleegkundigen en medisch ondersteunende beroepen. 
Daarnaast is het LUMC rechtstreeks of indirect betrokken bij 
uiteenlopende beroepsopleidingen en studierichtingen aan de 
Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en het ROC Leiden. Net 
als de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek ondervindt 
ook het onderwijs in het LUMC de invloed van maatschappelijke 
ontwikkelingen. Bij Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen 
wordt de loting losgelaten en kunnen studenten via decentrale 
selectie een plaats verwerven voor de bacheloropleidingen in deze 
richtingen. Voor opleidingen en studierichtingen wordt steeds 
kritischer bekeken of zij aansluiten op de beroepspraktijk en de 

verwachtingen van de maatschappij. Met de overheid zijn stevige 
afspraken gemaakt op het gebied van studierendement.

Het LUMC wil op verschillende manieren op deze uitdagingen 
ingaan. Het versterken van de positie vraagt om een herkenbaar 
profi el dat met de geëigende middelen in de markt gezet wordt. 
Het onderwijsaanbod wordt verbreed door de introductie van 
nieuwe studierichtingen (zowel bachelor- als masteropleidingen). 
Het LUMC zal bovendien het bestaande aanbod vernieuwen en de 
kwaliteit ervan versterken. We stellen onszelf bovendien 
nadrukkelijk de vraag, welke studenten passen bij de signatuur 
van de opleiding. In lijn met onze wetenschappelijke signatuur 
zullen we ons primair richten op studenten die wat extra’s kunnen 
en ook bereid zijn harder te werken. We willen mensen met talent 
vroegtijdig identifi ceren en uitdagen om dat talent verder te 
ontwikkelen. Dat begint al aan de poorten van onze opleidingen, 
met de decentrale selectie van studenten die meer willen en kunnen 
op het gebied van de (bio-)medische wetenschap.

Onderwijs: verbreding en verdieping

Profi lering en verbreding van het aanbod
1  Geneeskunde
De herziening van het curriculum van de 
bacheloropleiding Geneeskunde wordt 
afgerond en zorgvuldig geëvalueerd. Parallel 
hieraan start eind 2013 de herinrichting van de 
masteropleiding met een schakeljaar naar de 
medisch specialistische vervolgopleidingen. 
Het herziene programma van de master-
opleiding Geneeskunde gaat in 2015 van start. 

2  Biomedische Wetenschappen
De adviezen van de visitatiecommissie 
Biomedische Wetenschappen zijn in 2016 
geïmplementeerd. Het brede profi el van 
de opleiding is versterkt en aangescherpt, 
hetgeen tot uiting komt in meer interne 
en externe onderzoekstages passend bij 
profi leringsgebieden van het LUMC. 

3  Klinische Technologie
Het praktijkonderwijs voor de bachelor-
opleiding Klinische Technologie is eind 
2014 in het LUMC geïmplementeerd.

4  Nieuwe masteropleidingen Farmacie en 
Biostatistiek

De verkenningen voor het starten van de 
nieuwe masteropleidingen Farmacie en 
Biostatistiek in samenwerking met de Faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen van de 
Universiteit Leiden zijn 2014 afgerond en 
hebben bij een positief advies geleid tot 
een acceditatieaanvraag.

I  Profi lering
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Visie
De onderwijsvisie voor studenten in het LUMC sluit aan op de visie 
van de Universiteit Leiden en berust op de pijlers academische 
signatuur, studiesucces van studenten, inspirerende docenten 
als spil in het onderwijs, aantrekkelijk onderwijsaanbod en inter-
nationale oriëntatie. Voor het LUMC betekent de academische 
signatuur onderwijs van hoog niveau met een sterk wetenschappe-
lijke inhoud.
In het LUMC kunnen studenten waardevolle ervaring opdoen in 
moderne onderzoeksterreinen en -technieken. Dit is van groot 
belang, gezien de snelle ontwikkelingen binnen de (bio)medische 
wetenschappen en de interdisciplinaire aard ervan. Als jonge 
onderzoekers kunnen studenten in het LUMC samenwerken met 
biomedische experts en zo zelf al een bijdrage leveren aan het 
onderzoek. 
Het studiesucces van studenten wordt bevorderd door 
getalenteerde studenten te selecteren, hen te begeleiden bij het 
maken van de juiste studiekeuze en door hen meer uit te dagen 
tijdens hun studie. Het studiesucces wordt vastgelegd in het 
e-portfolio van de student waarin behaalde studieresultaten en 
verworven competenties worden bijgehouden tijdens de studie. 
Regelmatig toetsen stimuleert studenten om tijdig en regelmatig te 
studeren en geeft feedback over vorderingen. Het LUMC 
onderschrijft het belang van inspirerende docenten; dat kunnen 

bevlogen clinici en onderzoekers zijn, maar ook mensen die zich 
primair aangetrokken voelen tot de uitdagingen van een carrière 
in het onderwijs.
Het palet van keuzemogelijkheden in het onderwijsaanbod wordt in 
de komende jaren verder uitgebreid, in samenwerking met partners 
binnen de Universiteit Leiden en Medical Delta. Ook voor studenten 
Geneeskunde die naast de reguliere opleiding iets extra’s willen 
doen, is het LUMC aantrekkelijk. Het LUMC investeert in 
samenwerkingsrelaties met internationale partners om studenten 
de kans te bieden onderwijs te volgen of onderzoek te doen in het 
buitenland. De deels Engelstalige curricula in het LUMC scheppen 
mogelijkheden voor het aantrekken van buitenlandse studenten.
Bij de specialistische opleidingen voor verpleegkundigen en 
medisch ondersteunende beroepen blijft het LUMC nauw 
aansluiten bij ontwikkelingen in de beroepspraktijk. De 
verhoudingen tussen verschillende professionals rond het ziekbed 
veranderen immers snel. Dat stelt telkens nieuwe eisen aan de 
opleidingen. Overigens geldt natuurlijk zeker ook voor deze 
beroepsgroepen dat zij worden voorbereid op een leven lang leren.

5  Internationalisering
Mogelijkheden voor intracurriculaire 
uitwisseling van studenten met internationale 
partners voor Geneeskunde en Biomedische 
Wetenschappen worden geconcretiseerd en 
uitgebouwd. 

6  Educatie Zorgsector
Er is in 2016 een herkenbaar profi el tot stand 
gekomen in het pakket aan (vervolg)opleidingen 
en nascholing voor verpleegkundigen en 
medisch ondersteunende beroepen. Dit profi el 
sluit goed aan bij de doelstellingen van het 

LUMC, onze TRF’s en profi leringsgebieden en 
bij de behoeften in de OOR.

7  Onderwijs Expertise Centrum 
In 2014 wordt een hoogleraar onderwijs 
benoemd die leiding zal geven aan het 
Onderwijs Expertise Centrum. Deze moet 
onderzoek initiëren naar aspecten van 
onderwijs, zoals selectie en beïnvloeding 
van studiesucces. 

8  E-learning
In 2016 heeft het LUMC e-learning-team een 
herkenbaar pakket aan modules die ingezet 
worden in digitale classrooms. Docenten 
worden hierin optimaal ondersteund met 
expertise op het gebied van onderwijskunde, 
toetsen en evaluatie. 
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Profi lering: inspelen op maatschappelijke behoeften
Met de versterking van het wetenschappelijk profi el en verbreding 
van het onderwijsaanbod komt het LUMC tegemoet aan maat-
schappelijke behoeften. In het nieuwe curriculum Geneeskunde 
wil het LUMC artsen opleiden die capable, caring & curious zijn. 
De vernieuwing van het curriculum wordt doorgezet naar de 
masteropleiding Geneeskunde. Deze krijgt een schakeljaar om de 
aansluiting op de specialistische vervolgopleidingen te verbeteren. 
De Leidse masteropleiding Geneeskunde zal vorm en inhoud in de 
komende jaren verder afstemmen met het Erasmus MC. Dat biedt 
diverse praktische voordelen. Zo kunnen bijvoorbeeld de 
beschikbare coassistentschappen en stageplaatsen in de onderwijs-
regio’s effi ciënter worden benut. Ook het programma van de 
opleiding Biomedische Wetenschappen wordt verder verbeterd en 
vernieuwd, onder meer door de mogelijkheden voor keuzeonderwijs 
in en buiten het LUMC uit te breiden en door het creëren van 
raakvlakken met andere life sciences faculteiten. In het profi el 
van de masteropleiding Biomedische Wetenschappen wordt de 
academisch wetenschappelijke vorming uitgebreid met meer 
mogelijkheden buiten het LUMC, inclusief internationale 
onderzoeksstages.

Vanaf 2014 zal het LUMC in samenwerking met de universiteiten 
van Delft en Rotterdam participeren in een nieuwe bachelor-

opleiding ‘Klinische Technologie’. Deze leidt professionals op die 
zorgdragen voor de optimale toepassing van bestaande en nieuwe 
technologie in de kliniek. In samenwerking met de Leidse faculteit 
voor Wiskunde en Natuurwetenschappen wordt een master-
opleiding Farmacie ontwikkeld. Deze zal apothekers opleiden 
met een sterke wetenschappelijke achtergrond, die bijvoorbeeld 
in ziekenhuizen en in het geneesmiddelenonderzoek werkzaam 
kunnen zijn. Het LUMC verkent ook de mogelijkheden voor een 
masteropleiding Biostatistiek, vanwege de groeiende behoefte aan 
experts die kunnen omgaan met de grote datasets uit het 
hedendaagse biomedische onderzoek. De bestaande master-
opleiding Vitality and Ageing, die nu nog niet gesubsidieerd wordt, 
zal wellicht in de toekomst ook aan het gesubsidieerde aanbod van 
het LUMC toegevoegd kunnen worden. Verder gaat het LUMC het 
aanbod aan verpleegkundige vervolgopleidingen en opleidingen 
voor medisch ondersteunende beroepen profi leren in aansluiting 
op vraag en aanbod in de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR).

Voor de profi lering en verbreding van het opleidingsaanbod zijn 
verdere investeringen in onderwijsvernieuwing en ICT-
toepassingen essentieel. Het Onderwijs Expertise Centrum zal 
versterkt worden met een leerstoel en de mogelijkheden hiervoor 
nader verkennen. Een nieuwe benadering is bijvoorbeeld het 
Flipped Class Room concept, een omkering van de traditionele 

LUMC-onderwijsprestaties en -ontwikkelingen 
worden in 2016 periodiek in beeld gebracht. Uit 
enquêtes onder studenten en docenten blijkt in 
2016 dat onderwijsfaciliteiten goed ontsloten 
zijn. De capaciteitsbenutting en onderwijsinzet 
worden dan voortdurend gemonitord en waar 
nodig aangepast. De LUMC-website, -portals en 
andere digitale communicatiekanalen voor 
studenten en docenten bevatten dan volgens 
enquêtes actuele en bruikbare informatie over 
onderwijsprofi el, activiteiten en voorzieningen. 
De belangrijkste informatie is ook in het Engels 
beschikbaar. In 2016 is het stage-aanbod bij 

partners in de Medical Delta en OOR volgens 
studenten voldoende gevarieerd en 
stimulerend.

II  Faciliteiten zichtbaar en ontsloten
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1  Docenten
In 2016 zijn de onderwijscarrièrepaden (tenure 
tracks) zichtbaar. Binnen de organisatie zijn 
zij gepresenteerd als een aantrekkelijk 
perspectief. Docenten zijn benoemd als 
principal educator of onderwijshoogleraar. De 
inzet van de divisies voor onderwijs is duidelijk 
zichtbaar, zowel in kwantitatieve als in 
kwalitatieve zin. Tenminste 80% van de LUMC-
medewerkers met een duidelijke onderwijstaak 
in de academische opleidingen heeft in 2016 
de Basiskwalifi catie Onderwijs behaald.

2  Studenten
In 2016 is de decentrale selectie voor de 
opleiding Geneeskunde en Biomedische 
Wetenschappen voor alle LUMC-studenten 
ingevoerd. De uitval van studenten is dan 
maximaal 6%. Niet meer dan 4% verandert 
anno 2016 in het eerste jaar van de LUMC-
bacheloropleidingen nog van studierichting. 
Van de LUMC-studenten behaalt dan 78% een 
bachelordiploma na 4 jaar. De instroom in het 
Honours College is in 2016 toegenomen van 
de huidige 7% naar minimaal 10% van het 
aantal tweedejaars bachelorstudenten.

situatie. De kennisverwerving gebeurt dan thuis, via boeken en 
online colleges. In het contact met de docent maken de studenten 
zich de stof verder eigen, zoals dat traditioneel in het ‘huiswerk’ 
gebeurt. Ook de mogelijkheden voor digitale toetsen, peer review 
via studentenfora en de ontwikkeling van online onderwijs zullen 
worden onderzocht. Naast deze verkenningen zal het Onderwijs 
Expertise Centrum wetenschappelijk onderzoek initiëren op het 
gebied van onderwijs, om de effecten van onderwijsvernieuwing 
in het LUMC te monitoren en zo de onderwijsvernieuwing evidence-
based te maken.

Student- en docentgerichtheid
Het LUMC wil het studierendement en de kwaliteit van het 
onderwijs optimaliseren. De professionalisering en verdere 
ontwikkeling van de docent staan daarbij centraal. Activiteiten 
op het gebied van onderwijs zullen zichtbaarder en herkenbaarder 
worden gemaakt. Het LUMC heeft bijvoorbeeld ervaring met het 
benoemen van hoogleraren op grond van bijzondere prestaties op 
het gebied van onderwijs. Dat beleid zal verder worden uitgebouwd. 
Voor medewerkers met talent voor onderwijs zal een tenure track 
principal educator worden ontwikkeld. Alle kerntaken bieden zo de 
mogelijkheid om door te stromen naar een hogere functie. Bij alle 
benoemingen worden duidelijke eisen gesteld aan didactische 

III  Student- en docentgerichtheid
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1  Meetbaarheid
In 2016 zijn onderwijsinzet, prestaties en de 
kwaliteit van onderwijs, docenten en 
dienstverlening op decentraal (divisie) niveau 
en centraal zichtbaar via prestatieindicatoren. 
De indicatoren betreffen enerzijds prestaties 
die deel uitmaken van de bestuursafspraken 
met de universiteit en anderzijds de studielast 
en tevredenheid over onderwijsblokken en 
docenten. Samen met de oordelen van 
studenten via de NSE en de WO-monitor 
worden deze gegevens gebruikt voor de 
kwaliteitsverbetering. 

2  Verbetering
De oordelen van studenten en deelnemers aan 
de andere opleidingen zijn in 2016 positiever 
dan in 2013. De onderwijsinzet van divisies is 
conform de vereiste docent-studentratio en 
wordt gemonitord als onderdeel van de 
integrale managementverantwoordelijkheid 
van divisies.

3  Kwaliteitssysteem
In 2016 worden klantverwachtingen 
regelmatig gemeten. DOO rapporteert jaarlijks 
over klachten en verbeterpunten. DOO borgt 
en verbetert dan ook de kwaliteit, 
betrouwbaarheid en effi ciency van zijn 
dienstverlening door de invoering van een 
kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO 9001 
norm. De ICT-facilitering is dan uitgebreid, 
waardoor alle werkstukken en verslagen 
digitaal opgeslagen kunnen worden.

IV  Kwaliteit zichtbaar gemaakt

vaardigheden. Voor LUMC-medewerkers met een substantiële 
taak in onderwijs is het verplicht om deel te nemen aan een traject 
dat leidt tot de basiskwalifi catie onderwijs (BKO) en op de langere 
termijn de senior kwalifi catie onderwijs (SKO). 

Het onderwijsklimaat wordt uiteraard mede bepaald door de 
studenten. Zij worden uitgedaagd om hun talenten optimaal te 
ontwikkelen, onder meer via excellentietrajecten, leertrajecten op 
maat, aantrekkelijk keuze-onderwijs en een sterke internationale 
oriëntering. Het LUMC maakt gebruik van de mogelijkheid om 
studenten decentraal te selecteren. Dat wil zeggen dat studenten 
die graag naar Leiden komen, kunnen kiezen voor een speciale 
decentrale selectieprocedure waarin de in Cambridge ontwikkelde 
Biomedical Admissions Test (BMAT) in de toekomst voor alle 
studenten een vereiste eerste selectieronde wordt.
Het LUMC zet zo in op het werven en ontwikkelen van bijzondere 
docenten en studenten die op hun beurt hun eigen stempel drukken 
op de Leidse opleidingen. Bij dit alles willen wij onze alumni nog 
nauwer betrekken. Dit is immers een groep professionals met een 
bijzondere affi niteit met het LUMC. 

Kwaliteit zichtbaar maken
Net als bij de andere kerntaken kiest het LUMC ook in onderwijs en 
opleidingen voor het vergroten van de zichtbaarheid van prestaties. 
Ook de stand van zaken op het gebied van het onderwijs moet 
zichtbaar worden. Key Performance Indicators zoals bijvoorbeeld 
instroom, uitval, switch en rendement zijn vanaf 2014 in één 
oogopslag duidelijk. Dat geldt ook voor de onderwijs inzet 
per opleiding door docenten, blokcoördinatoren en leden van 
onderwijscommissies uit divisies. Die transparantie biedt inzicht 
en mogelijkheden tot bijsturen op verschillende niveaus.
Naast deze kwantitatieve parameters zullen ook de uitkomsten 
van onderwijsevaluaties en kwaliteitsmetingen een centrale plaats 
krijgen in het overzicht. In het onderwijs wordt al regelmatig 
gemeten wat studenten vinden van het onderwijs en van hun 
docenten, bijvoorbeeld via de enquêtes van het Geautomatiseerd 
Onderwijs Evaluatie Systeem (GOES-enquêtes) die na elk blok 
worden afgenomen en die met de docenten worden besproken. Ook 
van de opleidingen tot specialist en de verpleegkundige vervolg-
opleidingen komen resultaten uit enquêtes binnen, die gebruikt 
worden om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast krijgt het LUMC 
feedback over onder andere de voorzieningen en faciliteiten van 
het studentenonderwijs uit de Nationale Studenten Enquête en 
uit enquêtes onder alumni via de WO-Monitor.
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Opleiden in competenties
De opleiding tot medisch specialist is een belangrijke bijdrage aan 
de toekomstige gezondheidszorg. Opleiders in het LUMC werken 
nauw samen met hun collega’s in andere ziekenhuizen binnen de 
Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR). Het LUMC en de Leidse 
opleidingsregio hebben daarbij de ambitie om in de komende jaren 
een van de koplopers te zijn in de vernieuwing van de opleiding. In 
de komende jaren wordt een robuust kwaliteitssysteem ontwikkeld 
dat ervoor zorgt dat de opleiding zelf een lerende organisatie blijft. 
De competenties volgens de CANMeds systematiek (Medisch 
handelen, Kennis en Wetenschap, Communicatie, Samenwerking, 
Organisatie, Maatschappelijk handelen, Professioneel gedrag) zijn 
een leidraad, zowel voor de basisopleiding tot arts als voor de 
opleiding van AIOS en voor de competenties van docenten en de 
opleiding zelf. 
Landelijk, regionaal en lokaal is er nog veel te doen voordat de 
nieuwe competentiegerichte opleiding helemaal functioneert zoals 
oorspronkelijk beoogd. Er is echter ook al een slag gemaakt. 
Specialisten in opleiding kunnen via enquêtes, in besprekingen 
en in rechtstreekse contacten reageren op de begeleiding en het 
onderwijs. Er worden over en weer duidelijke en toetsbare 
afspraken gemaakt, zodat AIOS goed weten wat hun 
verantwoordelijkheden en rechten zijn. In de trainingen voor 
opleiders (Teach the Teachers) ontwikkelen deze hun didactische 
vaardigheden.

Faciliteiten zichtbaar maken en ontsluiten
In een grote organisatie als het LUMC zitten vaak meer faciliteiten 
en kwaliteiten verscholen dan zelfs een insider zou verwachten. 
Dat geldt zeker op het gebied van onderwijs, waar zeer velen bij 
betrokken zijn. Het LUMC beschikt bijvoorbeeld over een variëteit 
aan onderwijslocaties, en heeft experts in huis die bijdragen aan 
onderwijsvernieuwing, de ontwikkeling van e-learning en nieuwe 
vormen van toetsing. Er zijn verspreid door het LUMC diverse skills 
labs, practicumruimten en ruimten voor werkgroeponderwijs. De 
beschikbaarheid van onderwijsfaciliteiten wordt verder verbeterd 
en ontsloten via een webportal.
Om het onderwijs optimaal te faciliteren moeten de 
ondersteunende faciliteiten en diensten binnen het LUMC en de 
Universiteit zichtbaarder worden en zich verder ontwikkelen en 
verbinden. Dat is extra belangrijk in het licht van de plannen voor 
verbreding en verdieping van het onderwijsaanbod en de 
monitoring van studiesucces. Meer studierichtingen en intensiever 
onderwijs vragen niet alleen om extra inspanningen van docenten, 
maar ook om optimale inzet van ondersteunende afdelingen, 
ruimten, faciliteiten en expertise. Zo is nog winst te behalen in 
termen van synergie en effi ciency door stroomlijning van de 
werkzaamheden van de onderwijssecretariaten in divisies met 
het Directoraat Onderwijs en Opleidingen.

1  E-portfolio’s
Het e-portfolio is in 2016 voor de bachelor-
opleiding Geneeskunde voor alle studenten 
uitgerold en tevens ingezet voor de master-
opleidingen Geneeskunde en Biomedische 
Wetenschappen en de opleidingen Educatie 
Zorgsector. Gekoppeld aan de invoering van 
een systeem voor docentevaluatie wordt ook 
het e-portfoliosysteem voor docenten in 2016 
als pilot geïmplementeerd.

2  Ondersteuning
Monitoring van studievoortgang en studie-
succes door studieadviseurs en docentcoaches 
is in 2016 beschikbaar voor alle studenten 
in de bacheloropleidingen. Voor docenten 
zijn meer ondersteunende faciliteiten en 
ICT-voorzieningen beschikbaar voor de 
ontwikkeling van weblectures en andere 
vormen van e-learning en digitale toetsing. 
Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van 
de centraal door de Universiteit Leiden 
aangeboden voorzieningen.

V  Facilitering van onderwijs
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Nascholing: bekende kwaliteit in een dynamische markt 
Boerhaave Nascholing heeft van oudsher een goede naam, met 
enkele bijzondere expertisegebieden. Onder auspiciën van de 
Boerhaavecommissie coördineert de Stuurgroep Eerstelijns 
Geneeskunde (STEG) de nascholingsactiviteiten gericht op 
huisartsen en specialisten ouderenzorg. Boerhaave Nascholing 
beschikt over expertise op het gebied van competentiegerichte 
scholing voor medisch specialisten in opleiding (AIOS) en hun 
opleiders. Bijzonder is de Leidse nascholing op het gebied van 
straling. Het LUMC is leidend in het nascholingsaanbod op dit 
terrein. 
De markt is sterk in beweging. De vraag naar nascholing neemt toe, 
evenals het aanbod. Boerhaave Nascholing speelt waar mogelijk in 
op nieuwe ontwikkelingen, zoals op het gebied van e-learning. 
Boerhaave Nascholing is sterk verweven met het LUMC, ontleent 
zijn kracht aan de kennis en expertise van de specialisten die in het 
LUMC werkzaam zijn en hun bijdragen leveren aan de kwaliteit van 
de (na)scholingsactiviteiten. Samenwerking met anderen, 
bijvoorbeeld binnen de Medical Delta, biedt kansen bij verscheidene 
inhoudelijke thema’s, waaronder het stralingsonderwijs.

1  Boerhaave Nascholing realiseert tot 2016 
een groei van 5% van het aantal deelnemers 
in de nascholingsactiviteiten voor huis-
artsen, specialisten ouderengeneeskunde 
en overige medisch specialisten en in het 
stralingsonderwijs en -nascholing.

2  Boerhaave Nascholing intensiveert de 
strategische samenwerking met regionale, 
nationale en internationale instellingen.

3  De kwaliteit van de opleidersprofessionali-
sering in het kader van de Onderwijs- en 
Opleidingsregio (OOR) wordt gehandhaafd 
en waar mogelijk verbeterd. Het aanbod 
wordt aangevuld met specifi eke workshops 
voor LUMC-opleiders. 

4  Boerhaave Nascholing biedt in 2016 meer 
dan in de afgelopen jaren nascholingen aan 
in een internationale context.

1  Er is een kwaliteitssysteem ontwikkeld 
voor de opleidingen. 

2  De kwaliteit van de opleidingen wordt door 
interne kwaliteitscycli gemonitord. Lokale 
en regionale visitaties maken deel uit van 
deze kwaliteitscycli.

VII  Specialistische vervolgopleidingVI  Nascholing

O
N

D
E

R
W

IJS

62-328 binnenwerk_def.indd   33 12-12-13   15:55



D O E L E N E N U I T V O E R I N G 
O RG A N I S AT I E 
B EO O G D E R E S U LTAT EN 
T O T EN M E T 2016

Bij al deze doelen zal aan de hand 
van metingen bij patiënten, 
medewerkers en andere relevante 
partijen de voortgang worden 
vastgesteld.
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Het LUMC heeft hoge ambities in dynamische tijden. Dat vraagt de 
betrokkenheid van de gehele organisatie. We willen daarbij graag 
samenwerken met anderen, dicht bij huis en ver weg. Het realiseren 
van onze ambities is alleen mogelijk als we durven te kiezen en 
onze afspraken nakomen. We gaan actief op zoek naar de inbreng 
en feedback van patiënten, studenten, samenwerkingspartners en 
anderen. 

Gastvrijheid is een goed voorbeeld van zo’n gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Als wij een gastvrije organisatie willen zijn, 
doet dat een beroep op iedereen. Het betekent aandacht voor de 
uitstraling van het terrein, de gebouwen, de website. Gastvrijheid 
blijkt in de details, waaraan iedereen een bijdrage levert. 
De telefoon vlot aannemen. Dat lege koffi ebekertje opruimen. 
Die verdwaalde bezoeker aanspreken. Die glimlach bij de balie. 
Welke functie iemand ook heeft, iedereen binnen het LUMC draagt 
bij aan de uitstraling van het geheel. De goede reputatie van het 
LUMC bestaat bij de gratie van de betrokkenheid, de openheid en 
de betrouwbaarheid van iedereen.

Medewerkers als ambassadeurs
Onze medewerkers zijn het hart van het LUMC. Zij bezorgen 
het LUMC zijn goede naam als medisch centrum, als onderzoeks-
instelling en als centrum voor onderwijs, opleiding en nascholing. 
Als we in de komende vijf jaar inderdaad de hier geschetste 
doelstellingen bereiken, is dat opnieuw te danken aan onze 
medewerkers en aan hun samenwerking, ook met anderen buiten 
het LUMC. 
Het LUMC vraagt heel wat van medewerkers: betrokkenheid, inzet, 
fl exibiliteit en een attitude die past bij de functie. We willen voor 
al onze kerntaken mensen met bijzondere talenten, voor wie het 
vanzelfsprekend is om meerwaarde te leveren. Wie in de directe 
patiëntenzorg werkt, zal worden aangesproken op 
patiëntgerichtheid, kwaliteit en veiligheid van zorg. We willen 
onderzoekers die competitief zijn, maar wel goed kunnen 
samenwerken. Wie onderwijs geeft, doet dat professioneel en 
met hart en ziel. Wie bijdraagt aan het reilen en zeilen van de 
organisatie, bijvoorbeeld in het Facilitair Bedrijf en de andere 
directoraten, is klantgericht, kwaliteitsgericht, en zoekt overal 
kansen voor verbetering.

Organisatie: ambassadeurs met ambitie

In 2016 blijkt uit tevredenheidsonderzoeken 
dat bijna alle bezoekers het LUMC een gastvrije 
organisatie en een gastvrije omgeving vinden. 
Tenminste een kwart van alle medewerkers 
heeft een specifi eke training in het kader van 
het project Hospitality ontvangen en past deze 
toe in het dagelijks werk. 

I  Gastvrijheid
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Er is eind 2014 LUMC-breed een duidelijk 
omschreven beleid ontwikkeld op het gebied 
van het aantrekken, ontwikkelen en behouden 
van bijzonder getalenteerde personen. 
LUMC-medewerkers vinden in 2016 in ruime 
meerderheid dat zij hun belangrijkste talenten 
goed kunnen ontplooien in het LUMC. 
In jaargesprekken wordt de afgesproken 
carrièrelijn goed bewaakt en zo nodig 
bijgesteld. Vanaf 2014 is geborgd dat met alle 
medewerkers een jaargesprek wordt gevoerd. 
Loopbaanafspraken en tenure tracks met 
duidelijke ijkpunten worden vastgelegd en 

bewaakt. LUMC-medewerkers ervaren 
het LUMC als een betrouwbare, open en 
betrokken werkgever. 

In 2016 is een systeem ontwikkeld voor de 
verbinding van externe baten aan interne 
middelenverdeling. Dit omvat zowel de 
verdeling van de publieke middelen als de 
baten voor verrichte patiëntenzorg. De 
decentrale verantwoordelijkheid voor het 
resultaat zal worden versterkt. Waar nodig 
worden medewerkers ondersteund in het 
omgaan met marktwerking. In 2016 is een 
business intelligence unit operationeel.

Het LUMC heeft ook de ambitie altijd een betrouwbare werkgever 
te zijn. We willen onze medewerkers iets bieden en we willen dat 
iedereen zo goed mogelijk weet waar hij of zij aan toe is, ook in deze 
dynamische tijden. Dat betekent dat we samen met medewerkers 
ook naar hun toekomst kijken. Goed gevoerde jaargesprekken zijn 
hiervoor het beste instrument. Welke loopbaan past bij hun 
talenten, hun mogelijkheden, hun persoonlijke keuzes? Voor 
sommige medewerkers is glashelder wat hun bijdrage aan het 
LUMC moet zijn, anderen zien kans om verschillende taken te 
combineren en maken verschillende ‘loopbanen’ door, binnen 
het LUMC en/of daarbuiten. 

Universiteiten en UMC’s hebben in de afgelopen jaren beleid 
ontwikkeld om toptalenten op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek te herkennen, verder te ontwikkelen en aan te trekken. 
Er zijn specifi eke loopbaantrajecten (tenure tracks) om deze mensen 
perspectief te bieden. Het LUMC ziet het belang van een dergelijk 
perspectief, maar wil deze zienswijze niet beperken tot top-
onderzoekers. Ook voor mensen met een bijzonder talent op 
het gebied van het onderwijs en/of de patiëntenzorg wordt in de 
komende jaren een tenure track ontwikkeld. Ook binnen de 
directoraten wordt er gewerkt aan de werving, het behoud en de 
ontwikkeling van toptalenten, onder meer op het gebied van 
leiderschap. 

Goede communicatiemiddelen zijn onontbeerlijk om medewerkers 
te faciliteren in hun werk. Onder medewerkers bestaat grote 
behoefte aan een nieuw, fl exibel en toegankelijk intranet dat de 
communicatie dwars door de organisatie faciliteert. Dit intranet 
dient doelgroepgericht in plaats van informatiegestuurd te zijn. In 
een gezamenlijke inspanning van Communicatie, ICT en betrokken 
gebruikers wordt zo’n intranet de komende jaren ontwikkeld. 
Daarbij wordt ook gedacht aan mogelijkheden voor personalisatie 
en interactiviteit.

Externe fi nanciering gekoppeld aan interne budgettering 
Een grote verandering voor de LUMC-organisatie in de komende 
jaren betreft de fi nanciering. Tot dusver gold dat er meestal geen 
koppeling bestond tussen externe bronnen van fi nanciering en de 
interne budgetten. Dat gaat in de komende jaren veranderen. Als 
specifi eke zorg geconcentreerd wordt in het LUMC of niet langer 
wordt ingekocht door verzekeraars, zal dat consequenties hebben 
voor de budgetten van betrokken afdelingen. 
In de nabije toekomst zal dus een duidelijker koppeling worden 
doorgevoerd tussen externe fi nanciering en interne budgettering. 
Op dit moment is dat echter door verschillende externe 
ontwikkelingen nog niet mogelijk. Door de DOT (DBC’s op weg 
naar Transparantie) zorgproducten en andere ontwikkelingen is 

II  Personeelsbeleid III  Bedrijfsvoering 
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De lean-methodiek wordt in de komende jaren 
op alle niveaus ingevoerd. Bekendheid met de 
methodiek neemt toe. Bij leidinggevenden is 
lean meer dan een methode. Het is een manier 
van denken en handelen geworden.

In 2016 zijn er bloeiende LUMC-brede 
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden 
tussen inhoudelijk professionals, managers 
en ICT-ers zodat het LUMC binnen de drie 
kerntaken ook op ICT-gebied innovatief kan 
zijn, bijvoorbeeld t.b.v. kwaliteitsinformatie 
in de patiëntenzorg, biosemantiek en big data 
in het onderzoek en e-learning in onderwijs, 
opleiding en nascholing.
In 2016 maakt het LUMC gebruik van een 
nieuw en innovatief intranet, een digitale 
ontmoetingsplek voor medewerkers.

er onvoldoende zicht op de concrete verrichtingen van individuele 
afdelingen. Er is een nieuw kostprijsmodel voor de UMC’s in 
ontwikkeling. Ook wordt gevraagd de academische component 
te legitimeren. Verder zijn er op het gebied van onderwijs en 
onderzoek ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben 
voor de decentrale budgetten. Zo zou bijvoorbeeld de beter 
geregistreerde onderwijslast bij de introductie van het nieuwe 
curriculum tot aanpassingen van budgetten kunnen leiden. Het is 
in 2014 te vroeg voor het daadwerkelijk doorvoeren van grote 
veranderingen. Tegelijkertijd is het belangrijk om wel al 
voorbereidingen te treffen en waar mogelijk kleine veranderingen 
door te voeren. Ook moet in de komende jaren een beslissing 
genomen worden over de mate van koppeling tussen intern en 
extern. Een te rigide koppeling doet geen recht aan het unieke 
karakter van een Universitair Medisch Centrum, maar een te groot 
beroep op onderlinge solidariteit kan de prikkel tot verandering 
wegnemen. Om de afdelingen te steunen bij het opereren in een 
marktomgeving richt het LUMC een zogeheten business intelligence 
unit in. Hier wordt kennis over de kwantitatieve en kwalitatieve 
aspecten van de LUMC-productie samengebracht, evenals 
expertise op het gebied van marketing.

Sturen op grond van actuele gegevens
De decentrale aansturing van de LUMC-organisatie blijft 
onverminderd van kracht. De primaire verantwoordelijkheid voor 
de drie kerntaken ligt integraal bij de betreffende divisies. Wat wel 
verandert, is het instrumentarium voor de aansturing en het 
oplossen van knelpunten. Deze is gebaseerd op de lean-methodiek. 
Richtsnoer bij lean is het creëren van waarde en het tegengaan van 
verspilling. De klanten (de patiënten, de verwijzers, de studenten, 
de collega’s, de samenwerkingspartners) staan daarbij centraal. 
Het concept is in het LUMC geïntroduceerd in het kader van het 
programma Vernieuwing Zorg, maar biedt ook aanknopingspunten 
voor het aansturen van onderzoek en onderwijs. 
Met name de toegang tot actuele gegevens geldt straks voor alle 
LUMC-taken. Dit geeft leidinggevenden op alle niveaus in de 
organisatie inzicht in de actuele stand van zaken. Van de werkvloer 
tot aan de Raad van Bestuur bestaat er dan een helder beeld of het 
schip op koers ligt en waar eventueel bijgestuurd moet worden. 
De informatie betreft puur kwantitatieve gegevens zoals fi nanciën, 
personele bezetting en productie en marktpositie, maar ook 
informatie over de kwaliteit van zorg, onderwijs en onderzoek. 
Dankzij die actuele getallen is bijsturen in een vroeg stadium 
mogelijk, voordat negatieve gevolgen ontstaan voor individuen of 
de organisatie. Uit actuele getallen blijkt ook of een doel bereikt is, 
zodat de betreffende teams de waardering krijgen die hun toekomt.

IV  Lean V  Informatievoorziening
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Voor de beschikbaarheid van al deze indicatoren is een goed 
functionerende multidisciplinaire samenwerking vereist van 
zorgverleners, medische administratie, managementinformatie-
systemen en ICT. Er is in de afgelopen jaren op ICT-gebied veel 
gebeurd, met name door de introductie van EZIS. Ook in de 
komende jaren zijn veel nieuwe ICT-ontwikkelingen te verwachten, 
zoals het project Registratie aan de bron in de patiëntenzorg, 
e-learning in het onderwijs, Big Data in het onderzoek en de 
interne en externe website.

Samenwerking en zorg voor de omgeving
Een belangrijke rode draad in deze Strategie 2018 is de samen-
werking met anderen. Hoogwaardige en gastvrije patiëntenzorg, 
onderwijs op niveau en internationaal aansprekend weten-
schappelijk onderzoek doe je immers niet alleen. Vanuit diezelfde 
gedachte is het LUMC zich bewust van de maatschappe lijke 
verantwoordelijkheden van een organisatie met ruim 7000 
werknemers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
een zorgvuldige omgang met mensen en milieu zijn dan ook 
vanzelfsprekende doelstellingen voor de komende jaren. Het houdt 
concreet in dat het LUMC zich richt op duurzaamheid en een 
zorgvuldig gebruik van energie en grondstoffen, op het beperken 
en gescheiden aanleveren van afval en het verminderen, verfi jnen 
en vervangen van dierproeven. Vanaf 2016 wordt jaarlijks een 
routekaart opgesteld voor verantwoord ondernemen.

Aan de hand van een inventarisatie van de 
verschillende aspecten van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen zijn eind 2014 de 
prioriteiten voor de daaropvolgende twee jaar 
gekozen en zijn concrete doelen vastgelegd. 

VI  Maatschappelijk verantwoord ondernemen
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AIOS  Arts in opleiding tot specialist
BKO  Basiskwalificatie onderwijs
BMAT  Biomedical Admissions Test
BROK-cursus  Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers
DOO  Directoraat Onderwijs en Opleidingen
EPD  Elektronisch patiëntendossier
ERC European Research Council
GMP Good Manufacturing Practice
GRP Good Research Practice
HealthTIES  Healthcare - Technological Innovation and Economic Success (www.healthties.eu)
NFU  Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
OOR Onderwijs- en opleidingsregio
SKO Senior kwalificatie onderwijs
TFA’s Technical Focus Areas
TRF Topreferentiefunctie
UL Universiteit Leiden
VCW  Vaste Commissie Wetenschapsbeoefening (‘Wetenschapscommissie’)
VMS Veiligheidsmanagementsysteem
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