
Door ons te richten op de randvoorwaarden die 
het mogelijk maken om zorg te bieden die 
verwachtingen overtreft. 
 
Focus 2019:
- We zorgen voor samenhangende- en vloeiende 
   zorgprocessen op de verschillende locaties 
   en de borging ervan in HiX.
- We harmoniseren de gezamenlijke 
   protocollen, richtlijnen en werkwijzen. 

In 2020:
- We zorgen voor de borging van kwaliteits-
   thema’s en tonen aan dat ze voldoen aan 
   de NIAZ-normen.

Door ons, met onze dienstverlening en 
ons gedrag, te richten op wat de patiënt 
belangrijk vindt.

Focus 2019:  
- We geven betekenis en invulling aan 
   beter begrepen bijvoorbeeld door  
   het volgen van een workshop 
   beter begrepen.

In 2020:
- We zetten nieuwe informatie- 
   en communicatietechnologieën in 
   om de patiënt te betrekken bij het 
   eigen zorgproces.

Door een cultuur te creëren waar ontwikkelen 
en opleiden vanzelfsprekend is en mede-
werkers bevlogen en met plezier werken.

Focus 2019:
- We zetten in op behoud en duurzame    
   inzetbaarheid van medewerkers door te 
   investeren in opleiding, teambuilding 
   en verzuimpreventie.  

In 2020:
- We bouwen met aandacht verder aan de 
   cultuur van het Dijklander Ziekenhuis 
- We voeren functiedifferentiatie in de 
   verpleging verder in om de kwaliteit van 
   de verpleegkundige zorg verder te 
   ontwikkelen en om verpleegkundigen 
   optimaal tot hun recht te laten komen. 

Door in de komende periode zorgtraject-
en zo in te richten dat we kwaliteit 
verbeteren en volume of kosten verlagen.

Focus 2019:
- We bieden de zorg dicht bij de patiënt    
   en verder weg als de kwaliteit van zorg 
   daar om vraagt.

In 2020:
- We versnellen zinnige zorg met nieuwe 
   projecten in het ziekenhuis. 

Door te investeren in een goede relatie en samen-
werking met onze (keten)partners.

Focus 2019:
- We voeren het ondernemingsplan uit met 
   een focus op het high service level en de
   profilering van locatie Purmerend. 
- We verbeteren de randvoorwaarden die ver-
   wijzers nodig hebben om goed met ons samen 
   te werken: de telefonische bereikbaarheid, 
   bejegening en samenwerkings- en verwijsafspraken.
- We zorgen voor een financieel 
   gezonde bedrijfsvoering door te voldoen 
   aan de afgesproken begroting en 
   de maatregelen uit het herstelplan. 

In 2020:
- We bieden zorg en ontwikkelen nieuwe vormen 
   van zorg in samenwerking met het (professionele) 
   netwerk rondom de patiënt.  

Thema 1 
Wij willen de beste uitkomsten

voor onze patiënten

Thema 2
Wij werken samen

met de patiënt

Thema 3
Wij koesteren

onze medewerkers

Thema 4
Wij investeren
in zinnige zorg

Thema 5
Wij werken aan het vertrouwen

van onze omgeving

In het Dijklander Ziekenhuis willen we  patiënten beter begrijpen, niet alleen snappen wat 
er scheelt, maar ook wat voor hen belangrijk is. Op die manier willen we met onze zorg de 
verwachtingen van patiënten overtreffen en voldoen aan de normen, eisen, de nieuwste 
inzichten en innovaties. 

We organiseren de zorg slim, dichtbij patiënt waar het kan en verder weg als de kwaliteit van 
zorg daar om vraagt. Het Dijklander Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis waar ontwikkelen 
en continu verbeteren centraal staan.


