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Met dit jaarbericht willen wij een overzicht 
geven van de vele ontwikkelingen in en om 
ons zorgbedrijf in het afgelopen jaar. Wij doen 
dit als zelfstandig onderdeel van de Parnassia 
Bavo Groep. Een eigen jaarverslag biedt ons 
de ruimte specifiek de ontwikkelingen vanuit 
Parnassia te beschrijven en aan u te presen-
teren. 

In het verslagjaar hebben wij gewerkt aan 
het verder uitbreiden en verbeteren van ons 
zorgaanbod en de resultaten die daarbij zijn 
geboekt. Zoals eerder aangegeven bestond de 
kern van onze activiteiten in 2008 uit consoli-
deren. Dat betekent echter niet dat Parnassia 
pas op de plek heeft gemaakt: zowel in onze 
zorginhoud, als bedrijfsvoering is verdieping 
aangebracht en er zijn innovatieve stappen 
gezet. Wij hebben ongeveer een gelijk aantal 
patiënten behandeld als in 2007. Dat doen wij 
in goede samenwerking met onze ketenpart-
ners in Den Haag en omgeving. Daarnaast 
heeft een van onze afdelingen het predikaat 
Top Klinische Zorg weten te behalen, iets 
waar wij bijzonder trots op zijn. De door ons 
gevraagde uitbreidingen zijn onder druk 
komen te staan door de kredietcrisis, die 
zich vanaf september 2008 manifesteert.  

Een aantal uitbreidingen is (voorlopig) 
stilgezet, andere zijn wel gerealiseerd (onder 
andere Woodstock). Wat betreft de bedrijfs-
voering hebben wij veel tijd en energie 
besteed aan het harmoniseren van ICT-
systemen, voor zowel personeel als financieel. 
Eind 2008 hebben wij kunnen constateren 
dat hierin duidelijk vooruitgang is geboekt. 
Bovendien hebben wij het jaar met een goed 
financieel resultaat kunnen afsluiten.

Al deze veranderingen en resultaten hadden 
wij niet kunnen bereiken zonder de inzet van 
onze medewerkers en vrijwilligers. Iedere 
dag opnieuw leveren zij een bijdrage aan de 
kwaliteit van leven van onze patiënten. Dankzij 
hun inspanningen hebben wij onze afspraken 
met patiënten, families, andere betrokkenen 
en ketenpartners na kunnen komen. 

Graag willen wij daarvoor onze dank 
uitspreken.

drs. Ellen van Hummel, bestuurder
drs. Jos Brinkmann, directeur bedrijfsvoering

Wij hebben de afgelopen twee jaar ontzettend veel interne en externe ontwikkelingen doorgemaakt. 

Extern is er sprake van een herinrichting van de Nederlandse gezondheidszorg waarin de ontwikke-

lingen snel gaan en divers van aard zijn. De marktgerichte benadering door de overheid vraagt om een 

hogere kwaliteit van zorg tegen een lager tarief. De manier waarop wij hierop inspelen, is verbetering 

van onze ketenzorg en daar waar mogelijk het verder doorzetten van specialisatie. Ook de interne 

ontwikkelingen hebben veel aandacht gevraagd. Het heeft heel veel inspanning gevergd om dat soepel 

te laten verlopen. Wij zijn daarin goed geslaagd en dat is vooral dankzij de inzet van onze medewerkers 

en ondersteunende diensten. Intern stond voor Parnassia het jaar 2008 in het teken van consolideren 

van onze werkwijzen en bedrijfsprocessen.

Voorwoord
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Parnassia BV is onderdeel van de Parnassia 
Bavo Groep. Deze heeft haar jaarverantwoor-
ding ingericht conform de voor zorginstel-
lingen geldende wettelijke voorschriften van 
het Jaardocument Zorg.  De voor BV’s gelden-
de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek 
zijn in acht genomen bij het opstellen van dit 
jaarverslag. Wat betreft de structuur is ervoor 
gekozen de indeling van het Jaardocument 
Zorg te volgen, zodat de jaarverantwoording 
van Parnassia BV en die van het moedercon-
cern op elkaar aansluiten. Aan de voorge-

schreven paragrafen van het Jaardocument 
hebben wij er enkele toegevoegd, te weten 
opleiding en onderzoek (4.4.4), huisvesting 
(4.7) en ICT (4.8). 

Dit Jaarverslag is als pdf-document te raad-
plegen op onze website: www.parnassia.nl. 
Het Maatschappelijk Verslag en de geconsoli-
deerde Jaarrekening van ons moederconcern, 
de Parnassia Bavo Groep, zijn beschikbaar 
op www.parnassiabavogroep.nl en op 
www.jaarverslagenzorg.nl.

Parnassia kreeg per 1 juli 2008 in het kader van de juridische herstructurering van het  

moederconcern, de Parnassia Bavo Groep, eigen rechtspersoonlijkheid in de vorm van  

een Besloten Vennootschap (BV). De jaarverslaggeving 2008 van Parnassia BV bestaat  

uit dit Jaarverslag en de Jaarrekening. 

1.   Uitgangspunten van de verslaggeving

Parnassia Jaarverslag 2008
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2.   Profiel van de organisatie

2.1  Algemene identificatiegegevens 

Naam verslagleggende rechtspersoon 
Parnassia BV 

Adres 
Oude Haagweg 353

Postcode en plaats 
2552 ES  Den Haag 

Nummer Kamer van Koophandel 
27321702

Telefoonnummer 
070-391 72 10

E-mailadres 
directie@parnassia.nl

Internetpagina 
www.parnassia.nl

2.2  Structuur van Parnassia
Parnassia werd per 1 juli 2008 opgericht 
door de Stichting Parnassia Bavo Groep in 
het kader van de juridische herstructurering 

van het concern. Daarvóór was Parnassia 
een zorgbedrijf binnen het concern zonder 
eigen rechtspersoonlijkheid.

Juridische structuur
Het bestuur van de vennootschap wordt 
gevormd door
•	 de	Stichting	Parnassia	Bavo	Groep	
 (bestuurder A) 
•	 een	natuurlijk	persoon	(bestuurder	B).

De aandelen worden voor 100% gehou-
den door PBG Zorgholding BV, waarvan 
de Stichting Parnassia Bavo Groep 100% 
aandeelhouder is. Bestuurder B is statutair 
eerstverantwoordelijke voor het functioneren 
van het van de vennootschap uitgaande 
zorgbedrijf Parnassia.  Doordat de Stichting 
bestuurder en enig aandeelhouder is strekt 
het toezicht van de Stichting zich uit tot 
Parnassia BV.

Organisatiestructuur
In de interne organisatiestructuur van 
Parnassia staan de drie divisies centraal 
waarin de zorgverlening plaatsvindt.

Parnassia Bavo Groep

Directiesecretariaat

Stafbureau

divisie Volwassenen

Directie zorgbedrijf Parnassia

Ondernemingsraad

divisie Wonen met Zorgdivisie Ouderen

Cliëntenraad
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 (voorheen Familieraad Dorestad). 
De laatste twee zijn in het najaar opgegaan 
in een Cliëntenraad Wonen met Zorg i.o. 
Per 19 maart 2009 is de Cliëntenraad 
zorgbedrijf Parnassia van start gegaan die 
bestaat uit vertegenwoordigers van de drie 
divisieraden. De cliëntenraad van het zorg-
bedrijf heeft een vertegenwoordiging in 
de Concerncliëntenraad (CCR) van de 
Parnassia Bavo Groep

Medezeggenschap personeel
Parnassia BV kende in 2008 een Tijdelijke 
Ondernemingsraad op basis van de Wet 
op de Ondernemingsraden (WOR). Na ver-
kiezingen in december 2008 is in januari 2009 
de Ondernemingsraad zorgbedrijf Parnassia 
opgericht. Deze heeft een vertegenwoordi-
ging in de Centrale Ondernemingsraad (COR) 
van de Parnassia Bavo Groep.

2.3  Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

Parnassia is specialist in psychiatrie en 
heeft als werkgebied Den Haag en omstreken. 
Door inzet van betrokken zorgprofessionals 
behandelt en begeleidt Parnassia (jong)
volwassenen met psychotische aandoeningen 
en ouderen met psychische en geheugenpro-
blemen. Ook woonbegeleiding van mensen 
met psychiatrische problemen, al dan niet met 
verpleeghuiszorg, behoort tot de kerntaken. 
Kenmerkend is dat de patiënten doorgaans 
langdurig zorgafhankelijk zijn.

Parnassia richt zich op 
•	 preventie	en	consultatie	in	de	eerste	lijn
•	 intake,	diagnostiek	en	zorgtoewijzing
•	 kortdurende	ambulante	behandeling	voor	
 individuen en groepen

•	 langdurende	ambulante	zorg	voor	langdurig
 zorgafhankelijken
•	 klinische	zorg:	intensive	care	en	medium	
 care
•	 klinische	zorg:	gesloten	en	open	wonen,	
 individueel en groepsgericht
•	 psychiatrische	verpleeghuiszorg
•	 maatschappelijke	integratie,	gericht	op	
 wonen en op dagbesteding

De psychiatrische ziektebeelden van onze 
patiënten variëren van schizofrenie, geheugen-
klachten en stemmingsstoornissen tot angst- 
en persoonlijkheidsstoornissen. Vaak is sprake 
van een combinatie met verslavingsproblema-
tiek, somatische problematiek en verstande-
lijke beperkingen. Kenmerkend voor alle 
patiënten is dat zij behoefte hebben aan 
professionele specialistische zorg en onder-
steuning om zoveel als mogelijk maatschappe-
lijk te kunnen functioneren en een zo normaal 
als mogelijk leven te kunnen leiden met 
acceptatie van hun aandoening en beperkin-
gen. Dat kan binnen de eigen woonsituatie 
zijn, maar ook in beschermende en beschutte 
woonvoorzieningen, zoals Parnassia die biedt, 
of in een verzorgingshuis of waar daklozen 
zich bevinden. Als de situatie erom vraagt, 
behandelen wij de patiënt desnoods gedwon-
gen, rekening houdend met wettelijke kaders. 
Ook bemoeizorg hoort tot ons aanbod.

De divisie Ouderen biedt de zorgprogramma’s
•	 Onderzoek	&	Advisering	
•	 Geriatrie
•	 Psychotische	Stoornissen
•	 Verslaving
•	 Persoonlijkheidsproblematiek
•	 Depressie
•	 Angst	
•	 Bipolaire	Stoornissen
•	 (Onverklaarde)	lichamelijke	klachten.

De divisie Volwassenen biedt de zorg-
programma’s
•	 Openbare	Geestelijke	GezondheidsZorg	
 (OGGZ)
•	 Acute	Psychiatrie
•	 Transmurale	Zorg
•	 Eerste	Psychose
•	 Verstandelijke	Beperkingen	&	Psychiatrie.

De divisie Wonen met Zorg biedt woonzorg-
arrangementen voor
•	 Gesloten	groepswonen
•	 Open	groepswonen	met	zeer	intensieve	zorg
•	 Open	groepswonen	met	intensieve	zorg
•	 Individueel	wonen
•	 Psychiatrisch	verpleeghuis
•	 Dak-	en	thuislozen.

De divisieopzet is ingevoerd per 1 augus-
tus 2008 waarbij alle divisies een duidelijke 
organisatiestructuur hebben gekregen, 
afgestemd op de zorgorganisatie. Deze 
structuur faciliteert specialisatie binnen 
de divisies en samenhang ertussen. 

Ter ondersteuning van het behandelpro-
ces beschikt Parnassia over specialistische 
vakgroepen. Deze zijn deels centraal, deels 
decentraal georganiseerd. De centrale 
functies zijn onderdeel van de afdeling 
Medische Ondersteuning. Daaronder 
vallen diëtetiek, (neuro)psychologie 
en fysiotherapie.

Alle functies die de primaire zorg 
ondersteunen, zijn georganiseerd in de 
staf. Ook de afdeling Wetenschappelijk 
Onderzoek van Parnassia valt daaronder. 

In 2008 heeft tevens de herpositionering 
plaatsgevonden van de ondersteunende 
diensten. Voor Parnassia betekende dit, dat 
een aantal functies, die nauw bij het primair 
proces betrokken zijn, vanuit het Service 
Centrum Parnassia Bavo Groep werden 
ondergebracht bij het zorgbedrijf (voeding-
assistenten, locatiebeheer, medewerkers 
linnengoed, enzovoort). Met deze decen-
tralisatie kunnen de werkzaamheden op dit 
vlak beter worden afgestemd op het primaire 
proces op de afdelingen van het zorgbedrijf. 

Toelatingen

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi-)
toelating voor de door Parnassia BV verleen-
de zorg wordt beheerd door de Stichting 
Parnassia Bavo Groep. Deze heeft een over-
eenkomst tot uitbesteding van zorg met PBG 
Zorgholding BV; deze heeft op haar beurt een 
overeenkomst tot uitbesteding van zorg met 
Parnassia BV. Door deze systematisch getrapte 
uitbestedingsovereenkomsten is gewaarborgd 
dat de beheerder van de toelating, de Stich-
ting, zijn verantwoordelijkheid voor de 
geleverde zorg kan nakomen.

Medezeggenschapsstructuur

Medezeggenschap patiënten 
Parnassia BV kent een cliëntenraad op 
basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ). Daarnaast func-
tioneerden vier deelraden
•	 Cliëntenraad	Volwassenen
•		 Cliëntenraad	Ouderen
•	 Cliëntenraad	Wonen
•	 Cliëntenraad	Dorestad	
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Cliënten 
Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar 
(exclusief preventie en nevencliënten)

Capaciteit
Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, 
inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), 
deeltijdplaatsen en BOPZ-aanmerking 
 Waarvan deeltijdplaatsen
 Waarvan kleinschalig wonen 

Productie
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s 
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s 
Aantal verzorgings- en verpleegdagen, 
inclusief kleinschalig wonen en BOPZ 
 Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen
Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar
Aantal ambulante contacten in verslagjaar
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar

Aantal/bedrag

7.131

793

50
19

9.514
9.149

250.720
 

17.340
269.021

37.574

1.240
1.052

97.944.000

2.3.3   Werkgebieden 

Parnassia  richt zich op het verzorgings-
gebied Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-
Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer. De zorg 
wordt aangeboden vanuit vijftien locaties 
gevestigd in drie gemeentes. Parnassia 
is werkzaam in de zorgkantoorregio 
Haaglanden.

2.4   Belanghebbenden

Als een maatschappelijk georiënteerde 
ggz-organisatie is het nodig en mede onze 
taak verbindingen te leggen. Er moet sprake 
zijn van nauwe samenwerking met betrokken 
anderen (zoals familie) en externe partijen. 
Door samenwerking en een gezamenlijke 
inzet kunnen de hulpvragen op de diverse 
levensgebieden beantwoord worden. 
Daarmee dragen wij bij aan het welzijn van 
de patiënt en het bevorderen van de kwaliteit 
van zijn leven. In 2008 heeft Parnassia over tal 
van onderwerpen de dialoog met relevante 
belanghebbenden gezocht en fors geïnves-
teerd in externe samenwerking. Hieronder 
volgt een (niet uitputtend) overzicht op hoofd-
lijnen van onze externe belanghebbenden en 
samenwerkingspartners. Waar van toepassing 
wordt kort ingegaan op belangrijke ontwikke-
lingen in 2008. 

Steinmetz-de Compaan

In 2008 startte ons zorgprogramma Ver-
standelijke	Beperkingen	&	Psychiatrie	een	
samenwerking met Steinmetz-de Compaan. 
Daartoe is een intentieverklaring ondertekend 
door beide partijen om in gezamenlijk initiatief 
te komen tot een klinische voorziening voor 
deze doelgroep.  

HagaZiekenhuis

Met het HagaZiekenhuis wordt overlegd om 
een aantal functies van de klinische geriatrie 
onder te brengen in het algemeen ziekenhuis. 
Het streven is om een poliklinische voorziening 
en de dagbehandeling te realiseren in 2009. 
De klinische voorziening is mede afhankelijk 
van de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis 
en dat ligt verder in de toekomst. Vanuit beide 
Raden van Bestuur is echter wel de intentie 
om dit streven te realiseren.

Stichting Anton Constandse

Met de RIBW Den Haag bestond al jarenlang 
een nauwe samenwerking op het gebied van 
behandeling en begeleiding. Daarbij hoorden 
onder andere wederzijdse kennisoverdracht en 
consultatie. Met de nieuwe naamgeving van 
de RIBW hebben wij de lopende afspraken 
nader geconcretiseerd in een samenwerkings-
overeenkomst met de Stichting Anton 
Constandse.

Stichting Mantelzorg Den Haag

Parnassia werkt met andere Haagse zorg– 
en welzijnsorganisaties samen in de Stichting 
Mantelzorg Den Haag. Het doel van deze 
stichting is 
•	 het	scheppen	van	voorwaarden	voor	een	
 optimaal functioneren van mantelzorgers in 
 de gemeente Den Haag
•	 het	ontwikkelen	en	stimuleren	van	initia-
 tieven op het gebied van mantelzorg
•	 het	behartigen	van	de	belangen	van	de	
 mantelzorgers in Den Haag.

Stichting Mentorschap Haag en Rijn 

Parnassia was nauw betrokken bij de oprich-
ting van de Stichting Mentorschap Haag en 

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel 
  en opbrengsten

Kerngegevens
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concern. Hetzelfde geldt voor het  Ministerie 
van Justitie. 

De contacten met het Zorgkantoor Haaglanden 
worden onderhouden door Parnassia, ook voor 
de andere in deze regio werkzame zorgbedrij-
ven van de Parnassia Bavo Groep.

De contacten in het kader van de financiering 
door de gemeente Den Haag worden onder-
houden door Parnassia, ook voor de andere
in deze regio werkzame zorgbedrijven van de 
Parnassia Bavo Groep. Daarnaast ontvangt 

Parnassia in het kader van de WMO financie-
ring van gemeenten in de regio Haaglanden. 
Gemeentelijke overheden zijn niet alleen als 
financiers, maar ook als samenwerkingspart-
ners van groot belang voor Parnassia. De 
contacten met de Rijksoverheid, met name het 
ministerie van VWS en het ministerie van 
Justitie, diverse ZBO’s (waaronder het College 
Sanering, de Nederlandse Zorgautoriteit en de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit) worden 
onderhouden door het moederconcern, de 
Parnassia Bavo Groep.

Rijn in 2008. De stichting leidt in de regio 
Haaglanden, Delfland Westland Oostland, 
Leiden en Gouda vrijwilligers op tot mentor 
en bemiddelt bij het vinden en inzetten van 
een mentor bij mensen die wilsonbekwaam 
zijn. De mentor wordt benoemd door de 
kantonrechter als vertegenwoordiger van 
een patiënt op het gebied van behandeling, 
verpleging, verzorging en begeleiding. 
Hij neemt waar nodig beslissingen over de 
zorg, daarbij zoveel mogelijk rekening hou-
dend met hetgeen betrokkene zelf wil en kan. 
De directeur bedrijfsvoering bekleedt een 
bestuursfunctie in deze stichting met doel-
stellingen waar een aanzienlijk aantal van 
onze patiënten baat bij hebben.

Ketenpartners 

Een belangrijk deel van onze zorg voeren 
wij uit in nauwe samenwerking met tal van 
andere organisaties, zoals de bovenge-
noemde, die met ons ‘zorgketens’ vormen. 
Deze zijn gericht op continuïteit van zorg voor 
de patiënt in de tijd en/of op afstemming van 
meerdere vormen van zorg die gelijktijdig 
nodig zijn. Dat doen wij in nauwe afstemming 
met de andere zorgbedrijven van de Parnassia 
Bavo Groep die in onze regio actief zijn, te 
weten Brijder Verslavingszorg, PsyQ en Palier, 
forensische	&	intensieve	zorg.
Belangrijke andere ketenpartners zijn onder 
andere politie en justitie, gemeenten, maat-
schappelijke opvang, welzijnsorganisaties, 
V&V-sector,	huisartsen,	GGD,	REAKT,	woning-
bouwcorporaties, RIBW, mantelzorgers en 
algemene ziekenhuizen. De werktafels van 
het Maatschappelijk Steunsysteem Den Haag 
zijn een goed voorbeeld van een lokaal samen-
werkingsverband om samen met ketenpartners 
de vragen en behoeften van en rondom 
patiënten te beantwoorden.

Een belangrijke schakel in de ketenzorg 
vormt de regionale crisisdienst van de 
Parnassia Bavo Groep (Zorgservice), die 
nauw samenwerkt met politie, GGD en 
andere zorgaanbieders. 

Patiënten- en familieorganisaties

De belangen van onze patiënten worden in de 
eerste plaats behartigd door onze cliëntenraad. 
Deze onderhoudt relaties met externe patiën-
tenorganisaties. Daarnaast onderhoudt de 
directie contacten met o.a. Ypsylon, vereniging 
van familieleden en betrokkenen van mensen 
met schizofrenie of een psychose en met 
Anoiksis de vereniging van mensen die lijden 
aan schizofrenie of psychose.  

Externe toezichthouders

Op de dienstverlening en het functioneren van 
Parnassia wordt van overheidswege toezicht 
gehouden door verschillende instanties. De 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt 
het staatstoezicht op de volksgezondheid ter 
handhaving van de kwaliteit van zorg, van 
preventie en medische producten. In het kader 
van de Wet BOPZ heeft Parnassia een directe 
verantwoordingsrelatie met de IGZ; voor het 
overige lopen de contacten via de Parnassia 
Bavo Groep. Voorts is er toezicht van de 
Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autori-
teit (VWA) en de Inspectie voor het Milieu

Financiers en overheden

De door Parnassia geleverde zorg wordt 
gefinancierd door de zorgverzekeraars (Zvw), 
het Zorgkantoor (AWBZ), gemeenten (WMO) 
en het Ministerie van Justitie. De contacten 
met de zorgverzekeraars worden namens 
Parnassia en alle andere zorgbedrijven van de 
Parnassia Bavo Groep onderhouden door het 

Op 11 juli namen vele medewerkers symbolisch afscheid 

van het gebouw de Torenvalk op het terrein Albardastraat.
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3.1  Bestuur, directie en toezicht

Bestuur en directie

Tot 1 juli 2008 was Parnassia  een zorgbedrijf 
binnen de Parnassia Bavo Groep zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid met een directie waar-
van tot 1 maart 2008 de heer Rob Koning 
voorzitter was. Na 1 maart werd hij daarin 
opgevolgd door de heer Hans de Veen.

Vanaf de oprichting per 1 juli 2008 kent 
Parnassia BV een bestuurder die statutair 
eerstverantwoordelijke is voor het func-
tioneren van het van de vennootschap 
uitgaande zorgbedrijf. Vanaf 1 juli 2008 was 
de heer Hans de Veen eerstverantwoordelijk 
bestuurder. Per 1 juni  2009 is hij opgevolgd 
door mevrouw Ellen van Hummel. 

De bestuurder vormt samen met de direc-
teur zorg en de directeur bedrijfsvoering de 
directie, waarvan de bestuurder de voorzitter 
is. In het verslagjaar 2008 maakte ook een 
projectdirecteur wonen deel uit van de 
directie. Het directieteam is integraal verant-
woordelijk voor het functioneren van het 
zorgbedrijf. De directie functioneert in principe 
collegiaal. Indien in het directie-overleg met 
betrekking tot de besluitvorming over een 
onderwerp geen overeenstemming wordt 
bereikt, dan besluit de voorzitter als eind-
verantwoordelijke. Om de samenhang binnen 
de Parnassia Bavo Groep, waarvan Parnassia 
deel uitmaakt, te bevorderen en te bewaken, 
maakt de bestuurder deel uit van de Bestuurs-
raad, de vergadering van Raad van Bestuur 
en zorgbedrijf bestuurders.

Toezicht

Doordat de aandelen van Parnassia BV 
voor 100% worden gehouden door PBG 
Zorgholding BV, vormt het bestuur van de 
PBG Zorgholding BV de Algemene Verga-
dering van Aandeelhouders (AVA). 

Het bestuur van de PBG Zorgholding BV is 
de Stichting Parnassia Bavo Groep, die tevens 
enig aandeelhouder van PBG Zorgholding 
BV is. Daardoor strekt het toezicht door de 
Raad van Toezicht van de Stichting zich uit
tot Parnassia BV. De Stichting Parnassia 
Bavo Groep beschikt over een reglement 
Corporate Governance, dat volledig voldoet 
aan de landelijk geldende Zorgbrede Gover-
nancecode. 

De Raad van Bestuur van de Parnassia Bavo 
Groep vertegenwoordigt de Stichting als 
AVA van Parnassia BV.

3.2  Bedrijfsvoering

Aan het systematisch besturen en in control 
krijgen, hebben en houden van Parnassia 
wordt vormgegeven met de integrale bestu-
ring	&	controlcyclus,	die	binnen	de	gehele	
Parnassia Bavo Groep wordt gehanteerd. De 
besturing	&	controlcyclus	wordt	ondersteund	
door het model van het Instituut Nederlandse 
Kwaliteit (INK). Met dit kwaliteitsmodel wordt 
invulling gegeven aan integrale kwaliteitszorg 
(zie 4.3).
 
Uitgangspunt voor het beleid in een bepaalde 
periode is het bedrijfsplan van Parnassia. Dit 
wordt opgesteld binnen de strategische kaders 

3.   Governance
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ontvangen van informatie over zaken vanuit 
het perspectief van medewerkers, voor het 
inwinnen van advies en het verkrijgen van 
instemming over plannen die belangrijke 
gevolgen voor medewerkers hebben. 

Ontwikkelingen binnen de medezeggenschap

Het grootste deel van het jaar was er nog 
sprake van een Tijdelijke Ondernemingsraad, 
die in 2007 gevormd was na het samen gaan 
van de OR Psychiatrie Parnassia en OR Wonen 
met Zorg. In december zijn verkiezingen 
gehouden, daarmee had de Ondernemings-
raad niet langer een tijdelijke status. Helaas 
is het niet gelukt alle 15 zetels te bezetten. 
Momenteel telt de OR 12 leden. Dit betekent 
dat er in het nieuwe jaar tussentijdse verkie-
zingen worden gehouden

Uitgebrachte adviezen, besproken 
beleidsissues en de invloed op het beleid.
 
Diverse adviesaanvragen over organisato-
rische veranderingen, zoals aanpassingen 
in leidinggevende structuur, opheffen van 
bepaalde ondersteunende functies en de 
herinrichting van Parnassia, werden door de 
OR zorgvuldig overwogen en van advies 
voorzien. Overwegend was dit positief. Ook 
werden evaluaties van eerder ingezette 
verandertrajecten besproken en de voortgang 
daarvan. Daarnaast werd de OR op de hoogte 
gehouden van diverse ontwikkelingen, zoals 
grote verhuisbewegingen en de financiële 
stand van zaken.

van het bedrijfsplan van de Parnassia Bavo 
Groep. Het bedrijfsplan van Parnassia vormt 
het kader voor de plannen van haar divisies. 

Elke vier maanden schrijft de bestuurder/
directie een rapportage aan de AVA (de Raad 
van Bestuur van de groep). Een vast onder-
deel daarvan vormen de belangrijke risico’s 
en daarop ondernomen acties. Basis voor 
deze rapportage vormen de rapportages van 
de divisies. Kern van de rapportages is een 
voor de groep als geheel vastgestelde set 
prestatie-indicatoren. Op deze wijze wordt 
systematisch gewerkt aan het daadwerkelijk 
bereiken van de doelstellingen en het zoveel 
mogelijk beperken van risico’s. 

3.3  Medezeggenschap patiënten

Een belangrijk uitgangspunt in onze zorg-
visie is de ervaringsdeskundigheid van 
de patiënt en zijn participatie in de eigen 
behandeling. Naast de patiënt zelf zijn er 
anderen die zijn belangen behartigen, zoals 
externe patiëntenorganisaties, de patiënten-
vertrouwenspersoon en de medezeggenschap 
patiënten. Deze laatste heeft haar basis in de 
WMCZ. Parnassia beschikt echter niet over 
medezeggenschapsorganen louter om aan 
wettelijke verplichtingen te voldoen. Integen-
deel, wij zien de medezeggenschap als een 
essentiële partner bij het vormgeven en het 
uitvoeren van ons beleid. 

Parnassia kan waar nodig een geschil voor-
leggen aan de Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden, die in het kader van de 
WMCZ door GGZ Nederland is ingesteld.

Ontwikkelingen binnen de medezeggenschap

De Cliëntenraden Dorestad en Wonen met 
Zorg zijn in het verslagjaar gestart met het 
samenvoegen van beide organen tot één 
raad voor de divisie Wonen met Zorg. 
Deze heeft verbeterpunten besproken naar 
aanleiding van een cliënttevredenheidsonder-
zoek en geadviseerd over het onderwerp 
informatievoorziening.
De leden van de Cliëntenraad Ouderen zijn 
continu bezig met het optimaliseren van de 
kwaliteit van zorg. Zij leverden in 2008 onder 
anderen een bijdrage aan de uitvoering van 
de GGZ Thermometer, droegen veel ideeën 
aan voor het project Gastvrije Zorg en waren 
initiator voor de herinrichting van het Atrium 
van het Klinisch Centrum Ouderen.
De Cliëntenraad Volwassenen heeft regulier 
achterbanbezoeken gehouden en maakte 
daarbij gebruik van een zelf ontwikkelde 
vragenlijst. De antwoorden op de vragen 
werden verwerkt in een database. Daardoor 
kreeg het management gemakkelijk informatie 
over en inzicht in trends in patiënttevredenheid.

3.4  Medezeggenschap personeel

Doorslaggevend voor de kwaliteit van het 
werk, en daarmee ook voor de voldoening 
in en tevredenheid met het werk, is dat 
medewerkers meedenken over en mee 
vormgeven aan het eigen werk. Deze parti-
cipatie moet zo dicht mogelijk bij de werk-
vloer gestalte krijgen. Het werkoverleg op 
de afdeling is daarvoor het instrument bij 
uitstek. Daarnaast en aanvullend daarop is 
er de formele medezeggenschap in het kader 
van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 
in de vorm van de ondernemingsraad. 
De ondernemingsraad is voor de directie 
van Parnassia van groot belang: voor het 

Op initiatief van de Cliëntenraad werden gedragsregels voor 

patiënten ingevoerd.
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4.1  Meerjarenbeleid

Parnassia  werkt haar beleid uit binnen de 
strategische kaders van de Parnassia Bavo 
Groep. Alvorens ons algemeen beleid in 
2008 te bespreken (zie 4.2) staan wij stil bij 
de missie, kernwaarden en bedrijfsfilosofie 
die de basis vormen voor ons beleid en de 
wijze waarop wij dit uitvoeren. 

Missie 

Het bestaansrecht van Parnassia hebben 
wij samengevat in de volgende missie 

Het verlenen van psycho-medische zorg, 
die bijdraagt aan de kwaliteit van leven 
van alle volwassenen in Den Haag en rand-
gemeenten met (chronisch) ernstige psychia-
trische aandoeningen, zodat zij maximaal 
kunnen participeren in het maatschappelijk 
leven en een zo normaal mogelijk leven 
kunnen leiden. Dit door het bieden van een 
breed, specialistisch en voor de patiënt op 
maat toegesneden pallet aan zorg (behande-
ling, begeleiding, rehabilitatie) binnen een 
patiëntgeoriënteerd en gastvrij zorgklimaat 
en in zeer nauwe samenwerking en samen-
hang met interne- en externe ketenpartners.
Hiermee geeft Parnassia een meer specifieke 
invulling aan de meer algemene missie van 
de Parnassia Bavo Groep.

Kernwaarden en bedrijfsfilosofie 

Richtsnoer voor al ons handelen zijn de drie 
kernwaarden van de Parnassia Bavo Groep: 
Deskundig, Respectvol, Optimistisch. Zij 
moeten een centraal bindend element vormen 
tussen de medewerkers van Parnassia onder-

ling en met de collega’s van de groep. In  
2008 heeft de Parnassia Bavo Groep haar 
missie en kernwaarden uitgewerkt in een 
bedrijfsfilosofie. Deze is vervat in een aan- 
trekkelijk boekje ter inspiratie van en als 
houvast voor onze medewerkers in de  
praktijk van alledag. Het boekje werd eind 
2008/begin 2009 verspreid onder de leiding-
gevenden en vervolgens door hen onder 
hun medewerkers, onder meer ter bespre-
king in het team. Het is aan alle leidinggeven-
den de missie en kernwaarden uit te blijven 
dragen en aan iedere medewerker van de 
Parnassia Bavo Groep om er in het dagelijks 
werk inhoud aan te geven. In de komende 
bedrijfsplanperiode wordt  nagegaan of wij 
daarin slagen door in tevredenheidsmetingen 
onder zowel patiënten, als medewerkers te 
vragen in hoeverre zij de drie kernwaarden 
daadwerkelijk in de praktijk hebben ervaren. 

Toekomstvisie en ambities op langere termijn

Onze toekomstvisie en ambities berusten 
op vijf pijlers: zorginhoud, innovaties van 
zorg(processen), gastvrije zorg, medewerkers, 
resultaatgerichtheid.

Zorginhoud

Onze zorginhoud start met een breed gedra-
gen visie op patiëntenzorg, waarbij behande-
ling, rehabilitatie en empowerment voorop 
staan. De zorg is gericht op herstel van burger-
schap en wordt altijd verleend in samenspraak 
met de patiënt. De familie van patiënten wordt 
actief bij de zorg betrokken. Vanuit die visie 
verlenen wij specialistische zorg binnen 
zorgprogramma’s. In deze programma’s 
werken wij met (voor zover aanwezig) 

4.   Beleid, inspanningen en prestaties
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4.2  Algemeen beleid

Voor de periode 2007-2008 waren voor 
Parnassia twee bedrijfsplannen van toepas-
sing. De reden hiervan was de aanvankelijk 
aanwezige organisatorische splitsing tussen 
enerzijds het zorgaanbod voor volwassenen en 
ouderen en anderzijds wonen en verpleeghuis-
zorg. In het bedrijfsplan voor volwassenen- en 
ouderenzorg  stonden negen concrete doelen 
met 36 subdoelen beschreven. Aan het  eind 
van het verslagjaar is hiervan ruim 75% 
verwezenlijkt. In het bedrijfsplan voor Wonen 
met Zorg werden 24 doelen gesteld. Hiervan 
is in de tweejarige looptijd ongeveer 75% 
bereikt. 

Alle beschreven doelen werden afgeleid 
van de aandachtsgebieden
•	 Beleid	&	strategie
•	 Leiderschap
•	 Management	van	processen	
•	 Management	van	medewerkers	
•	 Middelenmanagement	
•	 Waardering	klanten
•	 Waardering	omgeving		
•	 Waardering	medewerkers	

In dit verslag worden de belangrijkste 
resultaten belicht. 

4.3  Algemeen kwaliteitsbeleid

De effectiviteit van ons werk staat of valt 
met de kwaliteit van ons beleid en onze 
bedrijfsprocessen. Dit geldt zowel voor het 
primaire proces - ons zorgaanbod - als voor 
de ondersteunende bedrijfsprocessen. 
Daarom kiest Parnassia bewust ervoor geen 
onderscheid te maken tussen beleid en 
kwaliteitsbeleid.  

Kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem is een integraal 
onderdeel van het besturing en control-
proces. Parnassia kent één samenhangend 
kwaliteitssysteem dat deel uitmaakt van dat 
van de Parnassia Bavo Groep. Er staat in 
beschreven wat de organisatie wil bereiken, 
en op welke wijze dit wordt gedaan. Het 
omvat dus alle zorgprocessen en de volledige 
administratieve organisatie. Belangrijk onder-
deel van het kwaliteitmanagementsysteem 
is het Organisatiehandboek van Parnassia. 
Dit sluit aan op het Organisatiehandboek van 
de Parnassia Bavo Groep en geeft daar een 

multidisciplinaire richtlijnen en  evidence 
based. Als richtlijnen en/of gericht onder-
zoek niet aanwezig zijn, werken wij volgens 
‘good clinical practice’ methodieken.  De zorg 
wordt verleend in samenhang met anderen, 
zoals andere (zorg)bedrijven van de groep, 
maatschappelijke instanties en/of zorgin-
stellingen. 

Innovaties van zorg en zorgprocessen

De goede zorg (waar wij trots op zijn) willen 
wij behouden en aanvullend daarop innove-
ren. Belangrijke aandachtsgebieden voor 
innovatie zijn
•	 interculturele	zorg.	
 Meer aandacht voor specifieke interculturele 
 aspecten en groepen patiënten
•	 een	prominentere	plaats	voor	somatiek	
 binnen onze zorg
•	 introductie	van	Top	Klinische	Zorg	
•	 e-health	en	overige	internettoepassingen	
•	 een	nieuw	op	te	richten	onderdeel	van	
 Parnassia dat blijvend aandacht geeft aan 
 onderzoek met een koppeling aan de zorg, 
 bijvoorbeeld door programma-evaluatie
•	 biologische	en	technologische	behandel-	
 ontwikkelingen, zoals Electro Convulsie 
 Therapie (ECT) en functionele Magnetic 
 Resonance Imaging (fMRI) 
•	 de	logistiek	van	zorgprocessen,	zoals	
 intakeprocedure/zorgpaden en implemen-
 tatie zorgprogramma’s.
 
Gastvrije zorg

Minstens zo belangrijk als de zorginhoud, 
is de wijze waarop zorg wordt verleend. 
Gastvrije zorg door middel van de juiste 
attitude en bejegening, maar ook door gast-
vrije gebouwen en faciliteiten. Gastvrijheid 
is niet alleen het uitgangspunt binnen de 
kliniek, maar ook op ambulante locaties. 

Alle onderdelen van ons zorgbedrijf maken 
de klantwaarden zorgvuldig, duurzaam en 
samen zichtbaar. 
Veiligheid is voor zowel patiënten, als mede-
werkers van zeer groot belang. Veiligheid niet 
alleen in termen van arbeidsomstandigheden 
en persoonsbeveiliging, maar ook in termen 
van privacy en een veilige sfeer tussen col-
lega’s binnen ons zorgbedrijf. Onmisbaar 
zijn ook de in- en externe samenhang (keten-
aanpak).

Deskundige en betrokken medewerkers

Deskundige en betrokken medewerkers 
maken het verschil bij de zorgverlening. 
Om medewerkers te ‘binden en boeien’ 
besteden wij aandacht aan hen. Daarbij 
kijken wij natuurlijk naar de medewerkers 
die al bij ons werken, maar ook  naar de 
medewerkers die wij mogelijk in de komende 
periode nodig hebben.

Resultaatgericht werken

Nog meer dan al gebruikelijk leggen wij 
in de komende periode nadruk op resultaat-
gericht werken. Daarbij doelen wij onder 
meer op de resultaten van onze behande-
lingen. Bij al onze patiënten willen wij het 
effect van onze interventies/zorg bepalen 
met een duidelijke set van indicatoren: 
Routine Outcome Monitoring (ROM). 
Ook wordt uiteraard  de patiënttevredenheid 
gemeten. Deze metingen dienen een routine-
matig karakter te krijgen binnen al onze 
zorgprogramma’s. Verder verstaan wij onder 
resultaatgericht werken natuurlijk ook het 
werken aan een gezonde bedrijfsvoering. 

Bovenstaande toekomstvisie en ambities 
vormen de rode draad in ons bedrijfsplan 
2009-2010 en de jaren daaropvolgend.
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die AWBZ-zorg nodig hebben. Dat heeft eraan 
bijgedragen dat patiënten de juiste zorg 
ontvangen en dat de financiering aansluit bij 
de geleverde zorg. In 2009 willen wij deze 
ondersteuning verder verbeteren. De harmo-
nisatie van de AO-processen van de divisie 
Wonen met Zorg met de andere twee divisies 
vormde een uitdaging. De aanzet daartoe is 
in 2008 gegeven en krijgt zijn beslag vooral in 
2009. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat de 
administratieve organisatie binnen Parnassia 
steeds complexer wordt. Het kost dan ook 
veel tijd en energie om de juiste antwoorden 
te formuleren op de veranderingen om ons 
heen. Desondanks zijn wij daar in 2008 wel in 
geslaagd en wij zijn ervan overtuigd dat ons 
dit in 2009 weer gaat lukken.

4.4  Kwaliteitsbeleid ten aanzien van de 
    patiëntenzorg   

Zorgvisie

In 2008 heeft de  Parnassia Bavo Groep haar 
zorgvisie omgewerkt naar een handzame 
versie. Voor Parnassia vormen de hierin 
verwoorde 10 uitgangspunten de basis voor 
het te voeren beleid ten aanzien van 
de uitvoering en verbetering van onze 
patiëntenzorg.

In onze visie op de zorg voor mensen 
met ernstige psychiatrische aandoeningen 
is het leidend perspectief: mogelijkheden 
bieden tot herstel, in die zin dat mensen de 
draad van hun leven weer kunnen oppakken 
met actieve acceptatie van mogelijke proble-
men en beperkingen. Het doel van de zorg 
en de ondersteuning is bij te dragen aan 
dit herstelperspectief en uiteindelijk aan de 
kwaliteit van leven. De psychiatrische ziekte-
beelden van de patiënten van Parnassia 

variëren van schizofrenie, cognitieve stoor-
nissen en stemmingsstoornissen tot angst- 
en persoonlijkheidsstoornissen. Vaak gaan 
deze ziektebeelden samen met verslavings-
problematiek, somatische problematiek en 
verstandelijke beperkingen. Kenmerkend 
voor alle patiënten is dat zij behoefte hebben 
aan professionele specialistische zorg en 
ondersteuning om zoveel als mogelijk maat-
schappelijk te kunnen functioneren en een 
zo normaal als mogelijk leven te leiden met 
acceptatie van hun aandoening en beperkin-
gen. Dit kan binnen de eigen woonsituatie 
zijn, maar ook in beschermende en beschutte 
woonvoorzieningen, zoals Parnassia die biedt 
of in een verzorgingshuis of waar daklozen 
zich bevinden.

Als de situatie daarom vraagt, behandelen 
wij de patiënt, rekening houdend met wette-
lijke kaders, desnoods gedwongen. Ook 
bemoeizorg hoort tot ons aanbod. Verder 
realiseren wij ons dat de behandeling niet 
langer mag duren dan strikt noodzakelijk.

Doelstellingen met betrekking tot de kwaliteit 
van zorg

Zoals aangegeven in 4.2 heeft Parnassia 
zich in haar bedrijfsplannen 2007-2008 een 
aantal concrete doelen gesteld, waarvan de 
volgende direct betrekking hebben op de 
kwaliteit van zorg.

Richtlijnen en evidence based werken

Wij willen kunnen aantonen dat wij de best 
beschikbare behandelmethoden toepassen. 
Wij hebben daarom als doelstelling gefor-
muleerd. Alle behandelprogramma’s werken 
aantoonbaar volgens de landelijk vastgestelde 
richtlijnen of (als die ontbreken) evidence 
based.

nadere invulling aan. Per onderwerp in het 
handboek wordt aangegeven in welke onder-
liggende documenten de afspraken zijn 
uitgewerkt. In het digitale documentbeheer-
systeem zijn deze documenten vervolgens 
via hyperlinks te benaderen. Parnassia heeft 
in 2008 hard gewerkt aan de verdere uitbouw 
van het kwaliteitssysteem. Ging het voor-
gaande jaren vooral om het beschrijven van 
procedures, protocollen en werkinstructies, 
in het verslagjaar lag de nadruk vooral op 
het continu verbeteren van onze zorg- en 
bedrijfsprocessen.

Certificering

Aan Parnassia werd op 1 oktober 2007 het 
HKZ-certificaat toegekend. Bij een negental 
afdelingen heeft KEMA in 2008 zogenaamde 
follow-up audits gehouden. Als sterke punten 
kwamen naar voren de hoge professionele 
standaard, het kwaliteitsbesef van medewer-
kers en de investeringen op het gebied van 
bijvoorbeeld de invoering van zorgprogram-
ma’s, evidence based richtlijnen en innovaties. 
De komende periode werkt Parnassia verder 
aan het beter structureren en monitoren van 
de verbetercycli en het ontwikkelen en moni-
toren van de effectmetingen van de 
behandelingen.  

Administratieve organisatie

Het kwaliteitssysteem en de daarin vast-
gelegde werkwijzen leiden tot systematische 
verbetering van de werkprocessen en de 
administratieve organisatie, die voor een goed 
verloop van deze processen essentieel zijn. 
Een belangrijke rol in onze zorg- en admini-
stratieve processen vervult het Elektronisch 
Patiënten Dossier (EPD). Zie verder 4.8 ICT.

Ontwikkelingen zoals veranderende wetge-

ving, financiering en toenemende transpa-
rantie hebben in 2008 veel gevergd van 
onze administratieve organisatie en van 
onze medewerkers. Er zijn veel inspanningen 
verricht om onze administratie op orde te 
houden en adequaat te kunnen reageren op 
alle ontwikkelingen. Dat is ons goed gelukt 
doordat wij de juiste medewerkers, met veel 
kennis van zaken, op de juiste plek hebben 
zitten. Helaas kan de techniek niet altijd direct 
een antwoord geven op alle veranderingen 
en vindt de technische ondersteuning vaak 
op een later moment plaats. Dat dwingt ons  
zo efficiënt en effectief mogelijk te werken en 
kritisch te kijken naar ons eigen functioneren 
bij het ondersteunen van het zorgproces. Ook 
in het verslagjaar is gekeken naar hoe wij de, 
door alle veranderingen toegenomen, admini-
stratieve lasten kunnen verminderen. Daartoe 
zijn wij binnen de Parnassia Bavo Groep actief 
betrokken bij allerlei overleggen en projecten 
en zoeken wij actief de samenwerking met de 
andere (zorg)bedrijven. Zo hebben wij een 
instructie verwijsdocument ontwikkeld dat 
binnen het hele concern wordt gehanteerd en 
dat dient als uitgangpunt voor overleg met 
de zorgverzekeraars.

Ook de rompslomp rondom de in- en uit-
voering van de D(B)BC’s en de ZZP’s vraagt 
veel van onze professionals. Het niet conse-
quent uitvoeren ervan heeft immers gevolgen 
voor de financiering van onze zorg. En geen 
goede financiering betekent dat wij geen 
goede zorg kunnen leveren aan onze patiën-
ten. Daarbij is het afsluiten van DBC’s een 
wekelijks terugkerende activiteit, zodat wij 
tijdig kunnen factureren en daarmee onze 
liquiditeit in balans houden. 
In de loop van 2008 hebben wij mensen 
en middelen beschikbaar gesteld om onze 
behandelaren te ondersteunen en te adviseren 
bij het aanvragen van indicaties voor patiënten 
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Ouderen Noord (ACO) stelde daarom, 
met innovatie geld vanuit het zorgbedrijf,  
een pilot  op  met een mobiel delierteam. 
De activiteiten van het mobiele delierteam 
zijn gericht op het zo vroeg mogelijk, binnen 
48 uur na aanmelding, vaststellen van de 
diagnose delier en onmiddellijk daarna een 
adequate behandeling in te stellen, indien 
mogelijk in de eigen woonomgeving. Het 
team werkt daarbij nauw samen met mantel-
zorgers, huisartsen en hulpverleners van 
de	V&V-sector.	De	volgende	resultaten	worden	
verwacht:  kortere duur van episoden van 
delier en minder complicaties;  mogelijk min-
der ziekenhuisopnames en uitstel van vepleeg-
huisopname; minder belasting van de man-
telzorgers  en versterking van  samenwerking 
in de keten. De resultaten worden over een 
periode van zes maanden in kaart gebracht. 
De opzet is dat bij positieve resultaten de 
werkwijze ook door andere ambulante afde-
lingen kan worden overgenomen. Het team 
van ACO Noord kreeg voor dit initiatief in 
2008 een aanmoedigingsprijs van € 2.500.  

Transformatie verpleeghuis Dorestad

Het verpleeghuis Dorestad van Parnassia 
heeft in 2008 verdere stappen gezet op weg 
naar een ingrijpende vernieuwing. Het van 
oorsprong psychogeriatrische verpleeghuis 
transformeert naar een verpleeghuis voor 
mensen met een combinatie van psychia-
trische en somatische problematiek. 
Parnassia wil hiermee de keten van zorg 
voor psychiatrische patiënten, en niet alleen 
oudere psychiatrische patiënten, rondmaken 
en tegemoetkomen aan de toenemende 
behoefte aan verpleeghuisvoorzieningen 
voor de ggz-populatie. De verwachting is 
dat Dorestad in 2012 de gewenste zorgin-
houdelijke en bedrijfsmatige aanpassingen 
heeft doorgevoerd. 

Woodstock open voor oudere verslaafden

Nabij het centrum van Den Haag werd op 
22 december een woonvoorziening voor 
33 oudere verslaafden in gebruik genomen. 
Woordstock is ontwikkeld door de Parnassia-
divisie Wonen met Zorg. Deze divisie ont-
wikkelt, naast Woodstock, nog twee woon-
voorzieningen voor dak- en thuislozen, 
in de Duinstraat en de Zichtenburglaan. 
Eind 2009 gaan hier de deuren open. 
Deze voorzieningen zijn het resultaat van 
het project Den Haag Onder Dak. Onder die 
naam werkt de gemeente Den Haag sinds 
2006 aan de verbetering van zowel de leef-
omstandigheden van dak- en thuislozen, 

Bij Parnassia werken wij met landelijk vast-
gestelde richtlijnen. Zo wordt de Richtlijn 
Schizofrenie toegepast en hebben wij zorg-
programma’s opgesteld, die zijn afgeleid van 
deze landelijke richtlijnen. De implementatie 
hiervan vordert gestaag en krijgt ook in 2009 
verder vervolg. De doelstelling is dus nog 
niet volledig gehaald. Gezien de veelom-
vattendheid loopt dit door in de nieuwe 
bedrijfsplanperiode. 

Effecten van behandeling

Wij willen een beeld hebben (en aan 
belanghebbenden kunnen geven) van de 
effecten van onze zorgverlening en wel op 
het niveau van afzonderlijke programma’s. 
Wij hebben daarom als doelstelling gefor-
muleerd: 
Iedere divisie rapporteert voor al haar 
behandelprogramma’s op basis van Routine 
Outcome Monitoring (ROM) over de effecten 
van de behandeling. Elke afdeling/zorgpro-
gramma verricht en implementeert periodieke 
uitkomstmetingen en tevredenheidsmetingen 
bij patiënten, familie en ketenpartners. Hiertoe 
willen wij in alle zorgprogramma’s een vorm 
van ROM invoeren. 

In 2008 hebben wij ons vooral gericht op 
het inhoudelijk bepalen van de uitkomst-
maten voor de ROM. Die hebben wij voor 
de verschillende doelgroepen vastgesteld. 
In 2009 vindt de implementatie hiervan 
plaats in een apart project. Gestart wordt 
met een beperkte pilot om vervolgens de 
ROM stapsgewijs verder uit te rollen in 
het zorgbedrijf. Ook deze doelstelling loopt 
gezien de veelomvattendheid door in de 
nieuwe bedrijfsplanperiode. 

Topklinische zorg in de ggz

Bij een deel van de ggz-patiënten is sprake
van complexe en/of zeldzame (uitingen van) 
psychiatrische stoornissen, die qua diag-
nostiek en behandeling een hoge mate van 
specialisatie vragen. Hiertoe zijn, in aan-
vulling op de eerste- en tweedelijns GGZ 
specifieke derdelijns voorzieningen nodig: 
topklinische ggz. Deze is inherent verweven 
met onderzoek en innovatie. De landelijke 
Stichting Topklinische GGZ, mede opgericht 
op initiatief van de Parnassia Bavo Groep, 
heeft criteria geformuleerd waaraan top-
klinische zorg dient te voldoen. Een onaf-
hankelijke erkenningscommissie beoordeelt 
of een instelling c.q. afdeling hieraan voldoet. 

In 2008 behoorde ons Centrum Eerste 
Psychose (CEP)  tot de eerste tien afdelingen 
in Nederland die het keurmerk in ontvangst 
mochten nemen. Daarmee is zij tevens de 
eerste Nederlandse afdeling in haar werk-
veld (diagnostiek en behandeling van [jong]
volwassenen met een eerste psychose), 
die dit predikaat draagt. Het zorgprogramma 
individueel wonen van onze divisie Wonen 
met Zorg, alsmede de zorgprogramma’s 
voor ouderen die gebruiken maken van ECT-
behandeling, bereiden zich intussen voor om 
op te gaan voor het predikaat. 

Concrete verbetering en vernieuwing 
van zorg in 2008

Delierteam Ambulant Centrum Ouderen Noord

Bij veel thuiswonende ouderen en ouderen 
in het verzorgingshuis  wordt een delier (of 
delirium) soms niet opgemerkt  of verkeerd 
gediagnosticeerd. Ons Ambulant Centrum 

Radiopsychiater Ad Vrijburg van Ambulant Centrum Ouderen 

Haagrand en programmamaakster Yvonne Nesselaar in aktie 

bij Omroep West.
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tevreden over de hulpverlener, maar vindt 
ook dat de behandelaar vaak onvoldoende tijd 
voor hem heeft; de respondenten zijn positief 
over de informatie over de hulpmogelijkheden 
en de  resultaten die men met de behandeling 
wil bereiken; de mogelijkheid om mee te 
kunnen beslissen over de behandeling wordt 
door 85% van de ambulante en klinische 
patiënten positief gewaardeerd.
In de toekomst zal een nieuw, landelijk 
ontwikkeld, instrument worden ingezet om 
de tevredenheid van patiënten te meten: 
de CQ-index. De voordelen ten opzichte van 
het huidige meetinstrument zijn een langere 
doorlooptijd van het onderzoek en een inge-
bouwde gestructureerde rappellering. Dit zal 
de respons ongetwijfeld verhogen en ons 
een nog beter inzicht geven in mogelijk te 
verbeteren punten. 

4.4.2 Klachten

De mogelijkheid om een klacht in te dienen 
over alle aspecten van de behandeling en 
begeleiding wordt door de Parnassia Bavo 
Groep beschouwd als een belangrijk goed. 
De patiënt beschikt hiermee over een middel 
om de klacht kenbaar te maken en zo mogelijk 
op te (doen) lossen. Voor de medewerker en 
de organisatie geldt het motto ‘elke klacht is 
een gratis advies’. Klachten vergroten het 
inzicht in hun functioneren en zijn daarmee 
een belangrijke factor in de kwaliteitsbewaking 
en -bevordering. Patiënten van Parnassia 
kunnen gebruik maken van het in de Parnassia 
Groep 2006 gestarte centraal meldpunt voor 
Klantenreacties. Zowel patiënten en hun 
familieleden, als verwijzers en medewerkers 
kunnen daar terecht met klachten, maar ook 
complimenten en suggesties over alle vormen 
van zorg- en dienstverlening. Deze worden 
doorgeleid naar het betrokken onderdeel. 

Dat behandelt zelf de klacht en reageert naar 
de klager. Patiënten kunnen er ook voor 
kiezen een formele klacht in te dienen bij de 
Klachtencommissie. De patiënten kunnen er 
ook voor kiezen, zowel in eerste instantie als 
wanneer een van bovenbeschreven werkwijzen 
niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, 
om een formele klacht in te dienen bij de 
Klachtencommissie.
In 2008 werden 31 klachten ingediend bij de 
klachtencommissie. Daarvan werden er 22 
door de commissie in behandeling genomen. 
Over 21 klachten werd advies uitgebracht. 
De commissie heeft 5 gegrond/deels gegrond 
verklaard.

4.4.3 Veiligheid

Als zorgaanbieder heeft de Parnassia de 
plicht te zorgen dat bij de uitvoering van haar 
taken te allen tijde de veiligheid van patiën-
ten, medewerkers en derden (bezoekers, de 
omgeving, de maatschappij) is gewaarborgd. 
Daarbij gelden de kaders van de door externe 
instanties vastgestelde wet- en regelgeving 
en de veiligheidsvoorwaarden op bovenstaan-
de gebieden die worden geformuleerd door 
de Raad van Bestuur van de Parnassia 
Bavo Groep. 

Op een aantal veiligheidsaspecten wordt 
hieronder ingegaan. Zie voor Veiligheid in 
arbeidsomstandigheden 4.5.2.

Veiligheid in de zorgverlening

De veiligheid in de directe zorgverlening 
aan patiënten wordt sterk bevorderd door 
te investeren in de deskundigheid van mede-
werkers (zie 4.4.4) en in kwaliteitssystemen 
waardoor werkwijzen helder worden vast-
gelegd, geïmplementeerd en systematisch 

als de leefbaarheid en veiligheid in de stad. 
Dat gebeurt door bestaande voorzieningen 
uit te breiden en op nieuwe locaties  woon- 
en opvangvoorzieningen te realiseren. 
Daarbij werkt de gemeente samen met 
Parnassia, LIMOR (Landelijke Instelling voor 
Maatschappelijke Ondersteuning en Reha-
bilitatie), het Leger des Heils en woning-
corporaties, Den Haag Onder Dak maakt 
deel uit van een landelijk project waarbij 
de vier grote steden in Nederland afspraken 
hebben gemaakt over de zorg voor dak- 
en thuislozen.

Gastvrije Zorg

Het project Gastvrije Zorg! van Parnassia 
is een succes, Uit onderzoek blijkt dat in 2008 
het aantal dagen dat dwang- en drangmaat-
regelen werden toegepast is afgenomen met 
17%. In het jaar daarvoor was er al sprake van 
een daling van 19%. Over de hele  project-
periode 2006-2008 komt de daling neer op 
31%. Parnassia voerde het project Gastvrije 
Zorg uit in samenwerking met collega zorg-
bedrijf	Palier,	forensische	&	intensieve	zorg,	
bij gesloten afdelingen. Met dit project gaven 
ze invulling aan het landelijke ggz-project 
Dwang- en Drang dat moest leiden tot een 
vermindering van het aantal separaties met 
10% per jaar. Separaties vormen de grootste 
groep dwang- en drangmaatregelen in 
de ggz. 
De resultaten bij Parnassia en Palier bleken 
zeer verheugend, onder andere vanwege 
de aandacht bij de ontvangst van de patiënt, 
de uitnodigende inrichting van de gebou-
wen en de hoogwaardige maaltijden. Met 
de opgedane ervaringen start vanaf 2009 
het project Gastvrij Parnassia voor alle af-
delingen met als doel verdere verbetering 
van de tevredenheid van patiënten en 
bewoners.  

4.4.1 Waardering patiënten

Naast de resultaten van behandeling (ver-
mindering klachten, vergroting kwaliteit van 
leven) is ook de waardering van de patiënten 
een belangrijke indicator voor de kwaliteit van 
zorg. Parnassia  heeft in 2008 de tevreden-
heid gemeten door middel van verschillende 
instrumenten.

ZAL

Een  mooi voorbeeld van vraaggerichte zorg 
is de Zorg Aanvraag Lijst (ZAL). In pilotvorm 
startte Parnassia hiermee in 2006. Via de ZAL 
kan een patiënt aangeven aan welke zorg hij 
behoefte heeft. Het aanbod is gericht op reha-
bilitatie en omvat onderwerpen als wonen, 
werken, vrije tijd en sociale contacten. Ook is 
er aandacht voor zelfstandig functioneren, 
symptomen en behandeling, problemen, veilig-
heid, kwaliteit van leven en tevredenheid over 
de behandeling. Op basis van de antwoorden 
wordt een individueel aanbod samengesteld, 
dat na afloop wordt geëvalueerd met de pa-
tiënt. Via een database worden de gegevens 
geanalyseerd en op correcte wijze terugge-
koppeld naar de betrokken behandelaar(s).
 
GGZ Thermometer

Met de GGZ Thermometer is in het verslag-
jaar wederom gemeten hoe patiënten denken 
over hun hulpverleners, het resultaat van de 
behandeling, de informatievoorziening en 
hun inspraak in de behandeling. De gemid-
delde score voor de ambulante patiënten van 
Parnassia komt op een rapportcijfer van 7,6. 
Voor de klinische patiënten geldt een cijfer 
van 7,3.

Enkele opvallende uitkomsten: een groot 
percentage respondenten is in het algemeen 



32Parnassia Jaarverslag 2008 33 Parnassia Jaarverslag 2008

trainingen centraal vanuit de Parnassia Bavo 
Academie te organiseren, maar met regionale 
opleidingsplaatsen. Dit krijgt in 2009 zijn 
beslag. Een ontruimingsplan, opgesteld in 
nauw overleg met de brandweer Haaglanden, 
kon na een lange voorbereidingstijd worden 
vastgesteld.

4.4.4   Onderzoek en Opleiding

Om onze ambities op het gebied van kwaliteit 
van zorg te verwezenlijken maken wij ons sterk 
voor wetenschappelijk onderzoek, het imple-
menteren van nieuwe behandelmethoden en 
het opleiden van (ook mogelijk toekomstige) 
medewerkers. Niet alleen draagt dit bij aan 
kwalitatief goede zorg, ook bindt het gemoti-
veerde professionals aan onze organisatie. 

Het is nodig alert te blijven op nieuwe inzich-
ten om mogelijk verbeteringen in behandelin-
gen te kunnen doorvoeren. Wetenschappelijk 
onderzoek en opleidingen dragen eraan bij dat 
wij de dagelijkse zorg aan patiënten ‘state of 
the art’ houden. 

Wetenschappelijk onderzoek

Een groot deel van het onderzoek is extern 
gesubsidieerd en van hoge kwaliteit. Ook 
kleinere studies worden ondersteund met 
het beschikbaar stellen van werktijd aan 
onderzoekers. Diverse programma-evaluaties 
werden uitgevoerd en ontwikkeld. Er wordt 
geen fundamenteel onderzoek gedaan; het 
is altijd gerelateerd aan de patiëntenzorg. 
De onderzoeken betreffen gerandomiseerde 
gecontroleerde trials naar bijvoorbeeld 
kosteneffectiviteit en resultaatgerichte be-
handelingen. Bij deze multisite studies zijn 
vele andere instellingen zowel nationaal, 
als internationaal betrokken.

Andere onderzoeken naar de effectiviteit van 
een innovatieve behandeling als de competi-
tive memory training lopen door verschillende 
zorgbedrijven, zoals hallucinaties en depres-
sieve ouderen bij Parnassia. 

Onderzoeksbeleid en –organisatie

Het zwaartepunt van het initiëren en uit-
voeren van onderzoek in de Parnassia Bavo 
Groep ligt in de verschillende zorgbedrijven. 
Parnassia beschikt daartoe over een hoofd-
onderzoeker, prof. dr. Mark van de Gaag, 
die in overleg met de directie het onderzoek 
ondersteunt en vaststelt. De onderzoeks- en 

worden geëvalueerd (zie 4.3). Evaluatie en 
bijstelling vindt onder meer plaats naar 
aanleiding van klachten van patiënten 
(zie 4.4.2). Ook de meldingen van incidenten 
vormen een belangrijke informatiebron voor 
de verbetering van de veiligheid. 

Veiligheid, uitdaging en inspiratie zijn belang-
rijke elementen in het arbeids- en zorgklimaat. 
In het verslagjaar zijn dan ook de nodige 
inspanningen gestoken in opvang van 
medewerkers na incidenten op afdelingen, 
deskundigheidsbevordering in agressiehante-
ring en managen van onveiligheidsgevoelens 
van medewerkers, patiënten, bezoekers en 
omwonenden van met name de terreinen 
Albardastraat en Monsterseweg. Op initiatief 
van de Cliëntenraad zijn gedragsregels voor 
patiënten en bezoekers ingevoerd op alle 
afdelingen. Deze hebben betrekking op 
thema’s als respect, agressie, seksuele intimi-
datie en alcohol- en drugsgebruik. Dit biedt 
duidelijkheid over de ‘samenlevingsnormen’ 
op een zorgafdeling en geeft medewerkers 
een kapstok om met patiënten hierover in 
gesprek te gaan. 

Incidentencommissie

Parnassia beschikt over een commissie 
Melding Incidenten, met ieder een afgevaar-
digde in een centrale commissie waar de 
grotere incidenten behandeld worden en 
eventuele trends worden gesignaleerd. 
Deze staat onder voorzitterschap van de 
geneesheer-directeur Haaglanden. 

Het voornemen om op maat per zorgbedrijf 
een incidentencommissie in te stellen onder 
de verantwoordelijkheid van de directeur zorg 
van het zorgbedrijf en de werkwijzen in het 
College van geneesheren-directeuren te 
harmoniseren met het oog op eenduidige 

registratie, verwerking en behandeling van 
meldingen kon in 2008 nog niet ten uitvoer 
worden gebracht. Een belangrijke voorwaarde 
hiervoor is een in de patiëntinformatiesyste-
men geïntegreerde incidentmelding. In 2008 is 
hier onderzoek naar gedaan, dat leidde tot het 
besluit om dit in 2009 binnen het Elektronisch 
Patiëntendossier te realiseren zodat eendui-
dige meldingen kunnen plaatsvinden, meer 
nauwkeurigheid wordt bereikt bij de af-
handeling en rapportages kunnen worden 
gegenereerd ten behoeve van management 
en incidentencommissies.

Bedrijfsbeveiliging, BHV en brandveiligheid

Taken ten behoeve van de veiligheid op de 
terreinen Monsterseweg en Albardastraat in 
Den Haag worden uitgevoerd door de afdeling 
Bedrijfsbeveiliging. De werkzaamheden 
variëren van ondersteuning in het primaire 
proces, bijvoorbeeld bij agressie-incidenten 
en separaties, via onveilige situaties op de 
terreinen (o.a. drugshandel) tot brandmel-
dingen, inbraakalarm en vernielingen. Mede 
naar aanleiding van enkele ernstige incidenten 
heeft Parnassia, samen met de andere zorg-
bedrijven werkzaam op die terreinen besloten 
om de veiligheidssituatie op beide terreinen 
in 2009 nog sterker onder controle te krijgen. 
Een concreet beoogd resultaat daarbij is het 
organiseren van buurtpreventie op de twee 
klinische terreinen.

Het Service Centrum Haaglanden ondersteunt 
Parnassia door middel van dienstverlening 
zoals het opstellen van ontruimingsplannen, 
het houden van ontruimingsoefeningen en 
BHV-trainingen. De organisatie van de BHV 
opleidingen en BHV herhalingen, alsmede de 
registratie van de opgeleide medewerkers 
worden aangeboden vanuit de Parnassia 
Bavo Academie. In 2008 is besloten alle BHV 

Het Klinisch Centrum Volwassenen Open kreeg bezoek 

van Guideposts Trust uit Engeland, een organisatie die 

dagactiviteiten biedt aan mensen met een psychiatrische 

stoornis. Als dank voor genoten gastvrijheid maakte een 

Engelse patiënt dit schilderij.
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piekertraining kregen minder piekerden en 
minder depressief waren dan de patiënten 
die alleen de gewone behandeling kregen. 
De anti-piekertraining lijkt dus een effectieve 
aanvullende behandeling voor patiënten 
met een depressie.

Pilotstudie Hallucinatie-attributie

Hallucinaties worden binnen verschillende 
culturen op verschillende wijzen geïnterpre-
teerd. In islamitische landen worden ze vaak 
toegeschreven aan een djinn. In de Islam en 
het Noord-Afrikaanse volksgeloof worden 
djinns beschouwd als schepselen van Allah 
die bestaan uit geurloos vuur. In de Pilotstudie 
Hallucinatie-attributie wordt onder leiding van 
dr. Jan Dirk Blom onderzoek gedaan naar 
hallucinaties die worden toegeschreven aan 
een of meer djinns. Hiertoe wordt bij een 
tiental personen met hallucinaties afkomstig 
uit Marokko en Turkije een vragenlijst afge-
nomen, de Hallucinatie-attributielijst. Deze 
lijst dient om inzicht te verkrijgen in de feno-
menologische karakteristieken van halluci-
naties die worden toegeschreven aan djinns 
en om in kaart te brengen welke medische 
en niet-medische behandelingen hiervoor 
in de regel worden gezocht.

COCOS: Kosteneffectiviteit van cognitieve 
gedragstherapie bij schizofrenie patiënten met 
een blijvende psychose

115 Patiënten met blijvende psychotische 
symptomen kregen gedurende zes maanden 
cognitieve gedragstherapie, terwijl 115 andere 
patiënten op een wachtlijst stonden. Beide 
groepen zijn gedurende achttien maanden 
gevolgd. Het doel was de kosteneffectiviteit 
van de interventie te berekenen. Uit deze 
studie blijkt dat de behandelde patiënten 
ongeveer vier maanden per jaar normaal 

functioneren en de wachtlijstpatiënten 
ongeveer twee maanden per jaar. De kosten-
effectiviteit berekend over alle patiënten 
bedroeg 41 euro per dag normaal functio-
neren. Als de opgenomen patiënten buiten 
beschouwing werden gelaten en de kosten-
effectiviteit berekend werd over de patiënten 
die ambulant verbleven bij aanvang van de 
studie dan waren de kosten 11 euro per dag 
normaal functioneren. Deze studie van onze 
hoofdonderzoeker prof. dr. Mark van der 
Gaag heeft dus gevonden dat er sprake is 
van gezondheidswinst bij een interventie 
die geringe meerkosten met zich meebrengt 
vergeleken met standaardzorg.

Begeleide lotgenotengroepen voor mensen 
met een Psychose: Een gecontroleerde studie

In dit promotieonderzoek van Stynke Castelein 
van UMC Groningen werd naast de effectiviteit 
van de lotgenoteninterventie aandacht besteed 
aan de kosteneffectiviteit en de werkzame 
mechanismen. Ook is nader onderzoek verricht 
naar het begrip ‘empowerment’ met de vraag 
welk instrument gebruikt zou moeten worden 
bij mensen met schizofrenie. De belangrijkste 
conclusie is dat deelname aan een lotgenoten-
groep leidt tot meer contact met andere 
lotgenoten en waarderingssteun. Verder leidt 
trouwe deelname tot significante verbete-
ringen op sociale steun, empowerment en 
kwaliteit van leven. Mensen hebben baat 
bij deelname aan de groep wanneer zij zich 
herkennen in de ervaringen van anderen 
en hun eigen verhaal kunnen vertellen. 
De interventie zoals nu ontwikkeld, biedt 
zoals blijkt uit de evaluatie de juiste voor-
waarde voor een dergelijke uitwisseling. 
Daarbij toont de kosteneffectiviteitstudie 
aan dat de interventie niet leidt tot een toe-
name van gezondheidszorgkosten. Wat 
betreft het meten van empowerment bij 

opleidingsactiviteiten van Parnassia worden 
gefaciliteerd door de Parnassia Bavo Acade-
mie. In de centrale Onderzoeksraad, het 
adviesorgaan voor onderzoek voor de Raad 
van Bestuur van de Parnassia Bavo Groep, 
vindt concernbrede afstemming over onder-
zoeken plaats. Het betreft hier medisch-
ethische zaken, statistische ondersteuning 
en de ontwikkeling van het concernbrede 
casusregister. Het onderzoek van Parnassia 
richt zich op psychosen en onderzoek bij 
ouderen.

Bijzondere onderzoeken in 2008

EDIE.NL 

Het Early Detection Intervention Nederland 
(EDIE.NL onderzoek richt zich op de vroeg-
herkenning en preventie van toekomstige 
psychische problemen. Het beloop en de 
prognose van ernstige stoornissen is namelijk 
een stuk gunstiger als er vroegtijdig een juiste 
behandeling aan te pas komt. Uit de praktijk 
is bekend dat bijvoorbeeld mensen met een 
eerste psychose al een jaar daarvoor hulp 
zoeken. Hun klachten zijn dan echter nog zo 
onduidelijk, dat ze niet worden herkend 
als mogelijke symptomen van een psychose. 
Zij worden dan vaak eerst behandeld voor 
een depressie of angststoornis. Dit terwijl 
een behandeling voor een psychose aan-
gewezen zou zijn om ernstige psychische 
problemen in de toekomst te voorkomen of 
uit te stellen en daardoor de kwaliteit van 
leven van patiënten enorm te verbeteren.
Het onderzoek (EDIE.NL) richt zich op dit 
vraagstuk. Ruim 2.065 patiënten hebben 
inmiddels een zogenaamde Ervaringenlijst 
ingevuld om te kunnen selecteren welke 
mensen geïnterviewd moeten worden. 
Zo’n 245 patiënten zijn vervolgens gescreend 
met een speciaal ontwikkeld diagnostisch 

instrument, de Comprehensive Assessment 
of At Risk Mental State (CAARMS). Hiervan 
bleken 48 mensen een At Risk Mental State 
(ARMS) te hebben en doen daarom mee met 
het onderzoek. Een deel van hen krijgt een 
specifieke vorm van Cognitieve Gedragsthe-
rapie (CGT) gericht op het voorkomen van 
ernstige toekomstige psychische problemen. 
Uiteraard krijgen alle deelnemende patiënten 
sowieso een reguliere behandeling gericht op 
hun aanmeldprobleem. EDIE.NL is een lande-
lijk project, waaraan Parnassia meedoet in 
samenwerking met collega-zorgbedrijf PsyQ. 
De resultaten worden in 2011 bekend gemaakt.

Rumineren bij ouderen met depressie: 
Gerandomiseerde effectstudie naar een 
anti-piekertraining

Depressie is een psychische aandoening 
die bij 2% van de 55-plussers in ernstige 
vorm en bij 10% in minder ernstige vorm 
voorkomt. Eén van de symptomen is dat men 
veel piekert, maalt en tobt,  ook wel rumineren 
genoemd. Uit onderzoek blijkt dat rumineren 
het ontstaan, de ernst, de duur en de terugval 
van depressie kan voorspellen. Ook leidt het 
tot verslechtering van de probleemoplossende 
vaardigheden en zet aan tot (verergering) 
van negatieve stemming. Tot op heden zijn 
er echter weinig behandelingen die zich 
specifiek hierop richten. Doel van dit onder-
zoek van psycholoog) Wilfried Ekkers was 
dan ook het effect van een behandeling voor 
rumineren te onderzoeken. Dit gebeurde bij 
93 patiënten van 60 jaar en ouder die verdeeld 
werden over twee groepen. De ene groep 
kreeg naast de gewone behandeling ook een 
anti-piekertraining van zeven wekelijkse 
bijeenkomsten. De andere groep kreeg alleen 
de gewone behandeling. Na afloop werden 
de twee groepen met elkaar vergeleken. 
Hieruit bleek dat de patiënten die de anti-



36Parnassia Jaarverslag 2008 37 Parnassia Jaarverslag 2008

•		 Oosterhout,	Bas	van.	(Reinier	van	Arkel).	
 De effecten van meta-cognitieve training 
 bij psychose. (Promotor: prof.dr. M. van 
 der Gaag; co-promotor: dr. L. Krabbendam).

Opleiding
 
Opleiding draagt direct bij aan kwalitatief 
goede zorg. Innovatie van de zorg en oplei-
dingen creëren een stimulerende werkom-
geving voor medewerkers en zijn een 
belangrijke factor bij het vergroten van de 
arbeidstevredenheid en binding met de 
organisatie. Nieuwe kennis hoort gedeeld 
en verspreid te worden. Daarbij zijn opleiding, 
deskundigheidsbevordering en een passende 
kennisinfrastructuur van groot belang.

Opleidingsbeleid/-activiteiten

Parnassia gebruikt als sturingsinstrument 
binnen haar opleidingsbeleid een jaarlijks 
scholings- en opleidingsplan. Dit ter 
ondersteuning van medewerkers in hun 
professionele deskundigheid, ontplooiings-
mogelijkheden en loopbaanontwikkeling. 
Naast basisdeskundigheid, staan compe-
tenties en (door-)ontwikkelen hiervan centraal. 
Met elke medewerker wordt in Resultaat en 
Ontwikkelgesprekken en het Persoonlijk 
Ontwikkelplan stilgestaan bij en worden 
afspraken gemaakt over scholing en profes-
sionele ontwikkelingsmogelijkheden.

E-learning

In de komende bedrijfsplanperiode wordt 
E-learning doorgevoerd. Hierin komen voor 
alle medewerkers vakinhoudelijke en/of 
algemene kennis/vaardigheidsmodules 
beschikbaar. 

Opleidings- en onderzoeksinstituut

De komende jaren wordt een eigen 
opleidings- en onderzoeksinstituut ingericht 
voor 
•		 het	ontwikkelen	en	geven	van	opleidingen
•		 het	bundelen	van	wetenschappelijke	
 onderzoeken
•		 het	scheppen	van	een	klimaat		waarin	
 het doen van onderzoek en innovatie wordt
 gestimuleerd.
Bij onderzoek zal het accent liggen op 
programma-evaluatie om de kwaliteit en 
efficiency van zorg en zorgprocessen te 
kunnen verbeteren en innovatie te kunnen 
creëren. Bij opleiding gaat het om scholing 
die specifiek van toepassing is binnen de 
ketenzorg (zorginhoudelijk specialistisch 

mensen met schizofrenie wijst vergelijking 
van drie verschillende meetinstrumenten uit 
dat de Mental Health Confidence Scale van 
Carpinello het beste gebruikt kan worden 
bij deze doelgroep.

Leerstoel

Belangrijke stimulans voor ons eigen weten-
schappelijke onderzoek en voor vruchtbare 
samenwerkingrelaties op dat gebied met 
anderen vormt de bijzondere leerstoel die 
wordt bekleed door onze hoofdonderzoeker 
aan de Faculteit Psychologie en Pedagogiek 
van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Zijn leeropdracht: cognitieve gedragstherapie 
bij psychotische stoornissen.

Promovendi

Binnen Parnassia lopen diverse promotie-
trajecten. De betreffende promovendi zijn 
deels in dienst bij ons zorgbedrijf, deels 
elders (bijvoorbeeld bij een universiteit of 
zorginstelling). Deze laatste groep maakt dan 
gebruik van gegevens verzameld bij onze 
patiënten.  Een aparte categorie vormen de 
(externe) promotiestudies waarbij medewer-
kers van Parnassia (co-)promotor betrokken 
zijn. Hieronder een overzicht van de promo-
tietrajecten van Parnassia.
•		 Ekkers,	Wilfried.	The effects of competitive 
 memory training in elderly depressed 
 patients. (Promotor: prof. dr. M. van der 
 Gaag; co-promotor: dr. C.W. Korrelboom).
•		 Ising,	Helga.	Detecting ultra-high risk 
 patients and the prevention of a first 
 psychotic episode. (Promotor: prof. dr. 
 M. van der Gaag; co-promotor: 
 dr. W. Veling).
•		 Rietdijk,	Judith.	EDIE: Early Detection and 
 Intervention Evaluation. Pathways to at risk 
 mental state and first episode psychosis. 

 (Promotores: prof. dr. M. van der Gaag, prof. 
 dr. D.H. Linszen; co-promotores: prof. dr. 
 P. Cuijpers, dr. Ph. Delespaul).
•		 Stouten,	Luyken.	Cognitive functioning in 
 early psychosis. (Promotor: prof. dr. M. van 
 der Gaag; co-promotor: dr. W. Veling).
•		 Winter,	Remco	de.	Dimensional approach of 
 melancholic depression. (Promotores: prof. 
 dr. F.G. Zitman, prof. dr. B.J.C. Middelkoop.)
•		 Mannesse,	Cyndie.	Hyponatriëmie bij 
 oudere patiënten die antidepressiva 
 gebruiken. (promotor: prof. dr. T. Egberts, 
 UMC Utrecht).
•		 Melick,	Els	van.	Somatische effecten van 
 langdurig lithiumgebruik bij ouderen. 
 (promotor: prof. dr. T. Egberts, UMC  
 Utrecht).
•		 Spaans,	Harm-Pieter.	Effectiviteit en 
 geheugenproblemen na elektroconvulsieve 
 therapie. (promotores: prof. dr. P. Eikelen-
 boom, prof. dr. E. Scherder, VUmc
 Amsterdam).
•		 Tummers,	Judith.	(Mondriaan).	Persoonlijk-
 heidsdiagnostiek voor ouderen in de ggz: 
 Een aanzet tot gefaseerd multidimensionaal 
 testonderzoek. (Promotor: prof. dr. J.J.L. 
 Derksen, Radboud Universiteit Nijmegen; 
 co-promotor: dr. S.P.J. van Alphen.)
•		 Verwijk,	Esmee.	Cognitieve stoornissen bij 
 elektroconvulsieve therapie. (promotores: 
 prof. dr. P. Eikelenboom, prof. dr. 
 E. Scherder, VUmc Amsterdam).
•		 Dragt,	Sara.	(AMC/UvA).	Gene-enviroment 
 interactions in the development of a first 
 psychotic episode. (Promotores: prof. 
 dr. D.H. Linszen, prof. dr. M. van der Gaag; 
 co-promotor: dr. D. Nieman).
•		 Klaassen,	Rianne.	(Rivierduinen).	
 Depression and negative symptoms in UHR, 
 first episode patients, sibs and parents. 
 (Promotores: prof. dr. D.H. Linszen, prof. 
 dr. M. van der Gaag; co-promotor: 
 dr. D. Nieman).

Op 22 mei werd het Atrium in het Klinisch Centrum Ouderen 

(KCO) feestelijk heropend. Deze gebeurtenis markeerde het 

afronden van een forse herinrichting in het kader van het 

project Gastvrije Zorg.
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4.5.2   Kwaliteit van het werk 

Arbeidsomstandigheden

Beleid
De pijlers van het arbozorgsysteem zijn: 
Bedrijfshulpverlening, Arbo, Veiligheid.
In het verslagjaar werd de notitie Arbozorg-
systeem opgesteld en besproken in diverse 
gremia. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn
•	 voldoen	aan	de	werkgeversverantwoorde
 lijkheid op het terrein van Arbo en 
 algemene veiligheid en Bedrijfshulp-
 verlening (BHV)
•	 (blijven)	voldoen	aan	de	wettelijke	eisen	
 (op dit moment zijn dat: Arbo-wet, Euro-
 pese wetgeving en Nederlandse wetgeving
 en het Burgerlijk Wetboek)
•	 passend	binnen	het	sturingsprincipe	
 integraal management, de directie is 
 verantwoordelijk maar kan taken delegeren 
 naar de divisie- en afdelingsmanagement-
 teams
•	 gericht	op	evaluatie,	aanpassing,	uitvoering	
 en borging van de processen en werkwijzen
•	 zorgdragen	voor	adequaat	gekwalificeerd	
 personeel
•	 praktisch	en	pragmatisch
Begin 2009 heeft de OR ingestemd met 
de notitie en is de implementatie van het 
arbozorgsysteem gestart. Elke afdeling 
beschikt over een Arbo Aandacht Functionaris 
(AAF), aangesteld door het afde-lingsmanage-
ment. Een AAF per afdeling is een van de 
uitgangspunten van het arbozorgsysteem.
Door de BV-vorming moet Parnassia volgens 
de Arbowet een preventiemedewerker (lees 
arbo-coördinator) hebben. Deze functionaris 
wordt in 2009 aangesteld. 

Arbocatalogus GGZ Nederland
Parnassia heeft desgevraagd meegewerkt 
aan de totstandkoming van de Arbocatalogus 

van GGZ Nederland Door input te geven 
voor de onderwerpen agressie  en werkdruk. 
Deze informatie is verschenen op  www.
arbocatalogus.nl in maart 2009. Deze site is 
bedoeld voor medewerkers binnen de ggz.

Risicoinventarisaties- en evaluaties
In 2007/2008 zijn Risicoinventarisaties- 
en	evaluaties	(RI&E’s)	uitgevoerd	op	de	
afdelingen.  
De  top drie van daarbij geconstateerde 
knelpunten is
1.  het organiseren van ontruimingsoefeningen
  en brandinstructielessen.
2.  brandveiligheid, het vrijhouden van de 
  vluchtwegen

onderzoek en onderwijs). Voor generalistische 
opleidingen wordt intensief samengewerkt 
met de Parnassia Bavo Groep Academie.

4.5  Kwaliteit van medewerkers  

Great Place to Work

Parnassia wil een Great Place to Work zijn: 
een professionele organisatie met aandacht 
en ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
medewerker. Parnassia biedt medewerkers 
goed werkgeverschap en kansen zich te 
ontplooien. Daarbij wordt van elke mede-
werker verwacht dat deze het verschil maakt. 
Leidend in het gedrag van medewerkers zijn 
de kern- en klantwaarden: deskundig, respect-
vol en optimistisch, alsmede zorgvuldig, 
duurzaam en samen.

4.5.1  Personeelsbeleid

In-, door- en uitstroom

In 2008 zijn in de divisies Ouderen en 
Volwassen, aanvankelijk geclusterd in de 
divisie Psychiatrie, in totaal 225 nieuwe 
medewerkers ingestroomd; 49 mannen en 
176 vrouwen  In totaal zijn 170 medewerkers 
uitgestroomd; 33 mannen en 137 vrouwen. 
In 2008 zijn daarmee 55 medewerkers in- 
dan wel doorgestroomd (voornamelijk door 
de decentralisatie van het Service Centrum).

In de divisie Wonen met Zorg zijn in totaal 
172 nieuwe medewerkers ingestroomd; 34 
mannen en 138 vrouwen. Daarvan zijn 150 
uitgestroomd; 22 medewerkers zijn in- dan 
wel doorgestroomd.

De instroom bij Parnassia bedroeg in totaal 

397; 83 mannen en 314 vrouwen. De uitstroom 
bedroeg in totaal 320; 52 mannen en 268 
vrouwen. Dit geeft een totaal aan nieuwe 
medewerkers in 2008 van 77. In het ver-
slagjaar zijn 38 vrijwilligers ingestroomd en 
36 uitgestroomd.

Werving

Over het algemeen kan men stellen dat de 
vacatures artsen, psychiaters en verplegend/
verzorgend personeel (afhankelijk van niveau) 
een langere doorlooptijd hebben dan de 
overige functietypen, zoals administratief, 
facilitair of management. Het totaal aantal 
vacatures in 2008 bedroeg 106. 

Leiderschap

Ook in het verslagjaar werd weer actief 
gestuurd op de eigenschappen van goed 
leiderschap binnen de Parnassia Bavo Groep. 
Deze eigenschappen zijn voor veel medewer-
kers herkenbaar en goed toepasbaar gebleken. 
Andere belangrijke eigenschappen zijn:
•	 ondersteunend
•	 ambitieus
•	 bescheiden
•	 ondernemend
Deze vier eigenschappen worden de komende 
jaren ingebed in ons management develop-
ment beleid. Ook het instrument personal 
coaching komt beschikbaar voor leidinggeven-
den, die hieraan behoefte hebben. Alle nieuwe 
leidinggevenden krijgen een standaard be-
drijfsopleiding  aangeboden om vlot te kunnen 
werken met alle systemen en werkwijzen van 
de organisatie.

Binnen ons zorgbedrijf namen in 2008 leiding-
gevenden deel aan de senior talentenclub van 
de Parnassia Bavo Groep, en medewerkers aan 
de junior talentengroep. 

Er zijn patienten met weinig sociale contacten en inkomen, 

waardoor een leuke kerst er niet direct in zit. Parnassia 

geeft een steuntje in de rug door haar jaarlijkse kerstviering. 

Daarbij konden we weer 100 kerstwensen in vervulling 

laten gaan.
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zorg en mantelzorgtesten tot aan enthou-
siaste ambtenaren die een wijkcentrum 
van Parnassia Wonen een nieuw likje verf  
gaven. 
 
Het almaar groeiende internetgebruik  
leidt enerzijds tot grotere publicitaire  
kansen, anderzijds tot risico’s ten aanzien  
van de privacywaarborging van patiënten  
en medewerkers. Om medewerkers van  
deze risico’s bewust te maken heeft  
Parnassia in 2008 haar mediaprotocol  
geactualiseerd. 

Preventie

Onlosmakelijk verbonden aan het verle-
nen van geestelijke gezondheidszorg  is 
het voorkomen van psychische problemen. 
Bij preventie zijn voorlichting en transpa-
rantie van de ggz de sleutelwoorden. 
Vanuit die gedachte is in het verslagjaar 
een nieuwe internetsite gelanceerd met 
veel voorlichting over ziektebeelden van 
onze doelgroepen. Zo biedt www.parnassia.nl 
de mogelijkheid te beleven wat een psycho-
se of een depressie is. Voor de doelgroep 
ouderen werd een voorlichtingscampagne 
gevoerd. In dat kader gaf onze radiopsy-
chiater Ad Vrijburg wekelijks op Omroep 
West uitleg over onder andere eenzaamheid, 
angst, geheugenverlies en alcohol- en 
medicijngebruik bij ouderen. Behalve de 
daarbij horende klachten kwamen ook de 
hulpmogelijkheden aan bod. Deze varieer-
den van een afspraak met de huisarts maken, 
een live ontspanningssessie op de radio tot 
een verwijzing naar de tweedelijns ggz. 
De elf uitzendingen trokken de nodige 
luisteraars en bellers. Gelet op het succes 
van het radiospreekuur en de uitstekende 
samenwerking met Omroep West wil 
Parnassia deze activiteit voortzetten.

Maatschappelijke ontwikkelingen

In de afgelopen decennia heeft Parnassia 
vele stappen gezet om bij te dragen aan de 
integratie in de maatschappij van met name 
de doelgroep chronische patiënten. Behalve 
met direct aan de behandeling gerelateerde 
zaken, zoals zicht houden op de mogelijk-
heden voor wonen, werken en leren, deden 
wij dat ook met de inrichting van onze klini-
sche terreinen. Voorheen waren die met 
bossages en hekken van de samenleving 
afgesloten. De laatste jaren is er veel gedaan 
om deze terreinen veel toegankelijker te 
maken: hekken zijn verdwenen, het groen 
aan de buitenrand is verwijderd of tot een 
minimum teruggebracht, wegen hebben 
Haagse straatnamen gekregen. Met name 
in het verslagjaar is heel duidelijk geworden 
dat deze transparantie ook negatieve effecten 
kan hebben. Nu wij de maatschappij niet 
meer ‘buiten houden’, kunnen ook de onveilige 
verschijnselen ervan bij ons binnenkomen en 
leiden tot bezoek van ongewenste personen. 
In hoofdstuk 4.4 bij de paragraaf Veiligheid 
gaan wij in op de maatregelen die wij de 
komende jaren hier tegen willen nemen. 

4.7   Huisvesting 

Huisvestingsbeleid

Goede huisvesting is niet alleen van groot 
belang voor onze patiënten en medewerkers, 
maar ook een cruciaal element in de kwaliteit 
van onze zorg. Bij goede huisvesting gaat 
het dan ook niet alleen om de bouwkundige 
geschiktheid, maar ook om gebouwen die 
passen bij het serviceconcept van onze zorg. 

3.  medewerkers zijn onvoldoende bekend 
  met afspraken rondom de communicatie 
 bij calamiteiten.
Aandacht wordt besteed aan verbeterslagen 
met betrekking tot deze en andere punten. 

Toetsen RI&E (wettelijke verplichting)
Eind december is een begin gemaakt met het 
toetsen	van	de	uitgevoerde	RI&E’s	door	een	
kerndeskundige van het Arbo Gezondheidscen-
trum.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in het verslagjaar is redelijk 
stabiel vergeleken met voorgaande jaren. De 
divisies Ouderen en Volwassenen hebben over 
2008 een gemiddeld verzuim van 3,9%. Met 
een gemiddeld verzuim van 4,7% zit de divisie 
Wonen met Zorg iets boven het in het bedrijfs-
plan gestelde doel van 4,5%. 

Communicatie met medewerkers
Voorwaarde voor een goed arbeidsklimaat 
is tijdige en aanspreekbare communicatie met 
de medewerkers. Hiervoor gebruikt Parnassia 
verschillende instrumenten. Intranet is een 
steeds belangrijker intern communicatie-
middel. Parnassia blijft dan ook investeren 
in de ontwikkeling hiervan. Hierbij is het 
uitgangspunt  dat medewerkers een eigen 
verantwoordelijkheid hebben bij het verwer-
ven van informatie die nodig is om adequaat 
te kunnen functioneren. Bij het doorontwik-
kelen van intranet wordt ook ingezet op 
interactiviteit en personificatie van de 
digitale informatie.

Arbeidstevredenheid medewerkers  2008
In november 2008 heeft iedere medewerker 
de kans gekregen via de website van Great 
Place to Work (GPTW) zijn mening te geven 
over het werken bij Parnassia. 48% (574 
medewerkers) van het personeelsbestand 

vulde de enquête in, hetgeen voldoende was 
voor een representatieve steekproef. Op de 
stelling ‘Alles overziend, vind ik ons bedrijf 
een goede werkgever en een echte Great Place 
to Work’ antwoordde 72% positief. 
Alle antwoorden op de stellingen bij elkaar 
genomen, leverde een positieve score op 
van 69%. Een mooi resultaat, zeker ook omdat 
Parnassia zich voortdurend in een verande-
ringsproces bevindt. Naast de informatie per 
divisie en per team zijn er ook dwarsdoorsne-
den gemaakt. Opvallende punten daarin zijn

•	 personeel	dat	niet	in	loondienst	is	
 (inclusief stagiaires), beoordeelt Parnassia 
 zeer positief (84%)
•	 de	specialisten	(artsen,	psychologen	en
 medisch specialisten) zijn minder positief 
 over Parnassia (61%). 

4.6   Samenleving 

Parnassia wil sturing geven aan het beeld 
van de organisatie zowel naar binnen als 
naar buiten. Dit door inzet van diverse 
communicatiemiddelen met als belangrijkste 
doelstellingen
•	 ons	te	positioneren	als	gastvrije	specialist	
 in psycho-medische zorg en als aantrek-
 kelijke werkgever
•	 maatschappelijke	verantwoording	afleggen
 over onze activiteiten
•	 positieve	beeldvorming	bevorderen	over	
 onze organisatie en over onze patiënten en 
 hun aandoeningen.
Daarbij ligt de nadruk op de beeldvorming 
binnen ons verzorgingsgebied: Den Haag 
en randgemeenten. In het verslagjaar is dan 
ook veel geïnvesteerd in publiciteitsacties. 
In totaal kwam Parnassia een kleine 50 keer 
in de media. De onderwerpen waaraan aan-
dacht werd besteed, varieerden van gastvrije 
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verhuizen naar een gebouw aan de Monster-
seweg 65 met weliswaar minder vierkante 
meters, maar met meer mogelijkheden voor 
intercollegiale contacten en met een surplus 
aan flexibele werkplekken waar ook andere 
collega’s gebruik van zullen maken. Deze 
ontwikkeling past bij het uitgangspunt dat 
medewerkers minder vastzitten aan hen 
‘eigen kamer’ en - gekoppeld aan externe 
afspraken - op steeds meer locaties kunnen 
werken en collega’s kunnen ontmoeten. 
Een derde ontwikkeling is de verbouwing 
van een pand aan de Paradijsappelstraat. 
Dit pand wordt geschikt gemaakt voor de 
huisvesting van drie teams die voorheen 
over twee gebouwen waren verdeeld.  
De drie teams vallen onder hetzelfde 
managementteam en hebben onderlinge 
samenhang. 
Tot slot kan hier worden vermeld dat 
de gecombineerde inhuizing van diverse 
programma’s op verschillende locaties 
bijdraagt aan ruimtebesparing en kwaliteits-
verbetering van de werkomgeving van mede-
werkers en de behandelomgeving van 
patiënten. Een goed voorbeeld hiervan is 
de gepland verhuizing van het Centrum voor 
Eerste Psychose van de zolderetage op de 
Prinsengracht naar de begane grond op 
de Lijnbaan.

4.8  ICT 

Parnassia maakt gebruik van de ICT-
infrastructuur van de Parnassia Bavo Groep 
zowel wat betreft de hardware als de soft-
wareapplicaties. 

Helaas kende het jaar 2008 een aantal grote 
storingen en incidenten: traagheid van 
het  ICT-netwerk, problemen met salaris-
betalingen, een grote storing in het Elek-

tronisch Patiëntendossier (EPD) voor de 
‘Haagse’ gebruikers. Tegelijk moesten wij 
aan de slag met de voorbereiding van grote 
veranderingen die een enorme impact 
hadden op onze administratieve processen. 
Zo betekende de implementatie van de BV-
vorming dat alle administratieve processen 
en systemen opnieuw bekeken en vaak 
heringericht moesten worden.

Al deze ontwikkelingen hebben flinke 
gevolgen gehad voor de kwaliteit van de 
dienstverlening die afhankelijk is van ICT-
ondersteuning. Vele leidinggevenden en 
medewerkers hebben daar hinder van onder-

vonden. Desondanks kan aan het eind van 

Resultaten/verbeteringen

De belangrijkste ontwikkeling in 2008 betreft 
de sloop van het gebouw Torenvalk aan de 
Mangostraat 15. Dit markante, maar disfunc-
tionele, niet voor de zog geschikte gebouw 
moest plaatsmaken voor toekomstige nieuw-
bouw van het Centrum Dubbele Problematiek. 
De in het gebouw gevestigde klinische afde-
lingen waren al eerder verhuisd naar prima 
nieuwbouw elders op het terrein Albarda-
straat. De resterende afdelingen zijn verdeeld 
over bestaande locaties. Hiermee is een 
enorme kwaliteitsslag gemaakt en bovendien 
een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. 

Eindelijk is ook het dierenpension geopend 
op de locatie Albardastraat. Patiënten van 
Parnassia en andere zorgbedrijven kunnen 
nu bij een opname hun huisdieren met een 
gerust hart achterlaten in deze voorziening. 
Het pension wordt beheerd door REAKT.

In het kader van Den Haag Onder Dak 
zijn drie locaties gehuurd in Den Haag als 
woonvoorziening voor dak- en thuislozen. 
In hoofdstuk 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien 
van de patiëntenzorg onder ‘ Concrete ver-
betering en vernieuwing van zorg in 2008’ 
wordt daarop dieper ingegaan.

Toekomstige ontwikkelingen

Parnassia wordt op het gebied van huis-
vesting sterk ondersteund door de Parnassia 
Bavo Groep. Het concern heeft zijn expertise 
op dit terrein gebundeld in een eigen 
Vastgoedbedrijf, dat de (externe) huurders- 
en (interne) verhuurdersfunctie uitoefent, 
zorgdraagt voor meerjaren onderhouds-
planning, voor projectontwikkeling en 
voor het ruimtebeheer. Degelijk vastgoed-
management en de verdere professionalise-

ring die de centrale positionering in de groep 
mogelijk maakt is van grote waarde voor 
Parnassia. Zeker gezien het (deels) vrijge-
geven van het vastgoed per 1 januari 2009 
door de minister van VWS en de risico’s én 
de mogelijkheden die dit voor zorginstel-
lingen met zich meebrengt. 

Onder meer zal het Vastgoedbedrijf ons 
ondersteunen bij het bereiken van de doel-
stelling die wij ons voor 2009-2010 hebben 
gesteld: het reduceren van het aantal in ge-
bruik zijnde m² eind 2010 met minimaal 10% 
ten opzichte van de situatie in 2008.

Veilige en goede huisvesting voor patiënten 
en medewerkers staat voorop bij de realisatie 
van de doelstelling om 10% ruimte te bespa-
ren. Inhoudelijke overwegingen zijn dan ook 
steeds leidend bij de beslissingen rondom 
huisvesting. Met het samenbrengen in 2009 
van twee ambulante teams in een nieuw 
gebouw aan de President Kennedylaan wordt 
een enorme besparing van vierkante meters 
gerealiseerd (van ruim 2.000 m² naar 850m²). 
De inrichting van het gebouw is afgestemd op 
een optimale ondersteuning van de flexibiliteit 
die het ambulant werken vraagt.  Een deel van 
de besparing op de vierkante meters wordt 
geïnvesteerd in de specifieke inrichting van 
de werkplekken. Op de nieuwe werkplekken 
kunnen medewerkers effectiever en effici-
enter werken dan voorheen, terwijl de moge-
lijkheid voor collegiale ontmoeting en kennis-
overdracht toeneemt. De mogelijkheid om 
tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken 
wordt vergroot, onder meer door de inzet van 
mobiele telefonie en laptops met draadloze 
verbinding naar het Parnassianetwerk.
Op vergelijkbare gronden worden twee 
panden aan de Oude Haagweg, waar staf-
medewerkers en directie gehuisvest zijn, 
afgestoten. De gebruikers van deze panden 
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delen van Parnassia. De veranderingen in 
de financieringssystematiek hebben ook 
belangrijke consequenties voor onze begro-
tingssystematiek gehad. 

Dit vertaalt zich in de volgende uitgangs-
punten voor de begroting 2008
1 Parnassia is resultaatverantwoordelijk 
 en stuurt op de verschillende financierings-
 stromen van het zorgbedrijf 
2 afdelingen sturen op gerealiseerde uren 
 en kosten van zogenaamde zorgpaden
3 afdelingen krijgen genormeerde uren en
  zorgpaden toegewezen
4 afdelingsopbrengsten bestaan uit de 
 genormeerde vergoeding voor de uren van
 behandelaren en de vergoeding voor de 
 verblijfsdagen
5 het tarief bestaat uit de integrale kostprijs 
 (inclusief eventuele opslagen).

De begroting van Parnassia wordt vertaald 
naar afdelingsbudgetten en door de afdelingen 
vertaald naar taakstellingen per medewerker. 
Daarmee wordt de basis gelegd voor het 
kunnen toerekenen van kosten en baten aan 
de zorgproducten. 

De doelstellingen van het financieel beleid 
waren in 2008 
1. flexibiliteit in de eigen begroting om onder 
 andere tegenvallers op te vangen
2. ruimte maken voor eigen innovatie in de 
 eigen begroting
3. behalen van schaalvoordelen zodat er meer 
 financiën beschikbaar komen voor de 
 directe zorg
4. een afdracht aan de Parnassia Bavo Groep
 voor innovaties en incidentele kosten op 
 concernniveau en een bijdrage aan de 
 doelstelling om als concern een eigen 
 vermogen van 12% van de omzet eind 
 2008 te behalen.

Het resultaat dat resteert, wordt ten gunste/
laste gebracht van de eigen reserves van 
Parnassia. 

Toelichting op de resultatenrekening 2008 

Parnassia heeft ruim 1% boven haar taakstel-
ling gepresteerd en een resultaat behaald van 
ruim € 3 miljoen. Dit is een goede prestatie 
vanwege alle extra inzet die noodzakelijk was 
voor de implementatie van de nieuwe financie-
ringssystematieken. Wel moest een ombuiging 
plaatsvinden en zijn deze positieve resultaten 
over het algemeen pas in de tweede helft van 
het jaar behaald. Een deel van dit resultaat 
wordt aan de aandeelhouder uitgekeerd 
conform de gemaakte afspraken hierover 
binnen de Parnassia Bavo Groep.

Begroting 2009 en verder

Doelstellingen financieel beleid 
Tegen de achtergrond van de koers en 
beoogde resultaten geformuleerd in het 
bedrijfsplan Parnassia Bavo Groep 2009-2010 
‘Blijven bouwen aan beter’ zijn de financiële 
doelstellingen voor 2009-2010
1. kostenbesparing in de eigen begroting 
 van het zorgbedrijf
2. flexibiliteit in de eigen begroting
3. ruimte maken voor eigen innovatie in 
 de eigen begroting
4. een afdracht van 2,5% van de omzet aan 
 de Parnassia Bavo Groep ter versterking 
 van het eigen vermogen van het concern  
 tot 15% van de omzet eind 2009
5. een afdracht van 2,5% voor innovatie 
 en incidentele kosten op concernniveau.

2008  worden geconstateerd dat concern-
breed een aantal aansprekende resultaten 
is neergezet waar Parnassia de vruchten 
van kunnen plukken. Om  een paar resul-
taten te noemen
•	 de	uitrol	van	SAP,	zowel	financieel	als	
 personeel 
•	 de	eerste	facturatie	van	DBC’s	
•	 een	nieuw	intranet	voor	het	zorgbedrijf,	
 met een basisstructuur die met andere 
 (zorg)bedrijven van het concern wordt 
 gedeeld
•	 de	implementatie	van	de	BV-structuur	in	
 de administratieve processen en systemen 
•	 de	opstart	van	een	project	voor	informatie-
 beveiliging (NEN-7510).

Op het vlak van informatiebeveiliging 
hebben de internettoepassingen concern-
breed als eerste de aandacht gekregen. 
Daarvoor is in 2008 een beveiligingsplan 
opgesteld, dat niet alleen als normenkader 
geldt voor alle internettoepassingen, maar 
ook als blauwdruk fungeert voor de rest 
van de (interne) informatievoorziening. 
Daarnaast zijn alle relevante leveranciers 
in 2008 bevraagd op hun beveiliging, en 
hebben zij vrijwel allemaal een formele 
geheimhoudingsverklaring afgegeven. 
In 2009 worden de datacenters van de 
Parnassia Bavo Groep verplaatst naar een 
gespecialiseerde externe partij, waarmee 
ook de veiligheid daarvan nog beter is 
gewaarborgd.

Er is dus een flink aantal stappen gezet om de 
ICT te harmoniseren en te verbeteren voor het 
primaire proces en de ondersteuning daarvan. 

Internet

Iedere moderne ggz-organisatie investeert 
in internetontwikkelingen, zo ook Parnassia. 

De inspanningen variëren van het lanceren - 
in oktober 2008 - van een geheel nieuwe 
website waar ook ziektebeelden kunnen 
worden ervaren, tot en met het ontwikkelen 
van e-healthmodules, trainingen om overmatig 
alcohol- en cannabisgebruik te beperken of te 
stoppen. Met het aanbieden van mantelzorg-
testen op www.parnassia.nl is ook een begin 
gemaakt met digitale preventieactiviteiten 
voor mantelzorgers van psychiatrische pa-
tiënten. De eerste e-healthmodules worden 
begin 2009 gelanceerd. Dit alles als onderdeel 
van het totale behandelpakket dat wij onze 
doelgroepen willen bieden. Later volgen 
modules voor anti-piekertrainingen en voor 
voorlichting (zogenaamde psycho-educatie) 
over ziektebeelden, het omgaan daarmee en 
de behandeling ervan. Deze komen beschik-
baar voor zowel patiënten, als mantelzorgers.  

4.9  Financieel beleid 

Financieel beleid en begroting 

Het financieel beleid van Parnassia en 
de vertaling in de begroting komen tot stand 
in het kader van de begrotingscyclus van 
de Parnassia Bavo Groep. 

In het overheidsbeleid voor de gezond-
heidszorg staat het begrip ‘gereguleerde 
marktwerking’ centraal. In verband hiermee 
zijn in korte tijd belangrijke veranderingen 
in het financieringsstelsel doorgevoerd. 
Ons financieel beleid moet antwoord geven 
op deze veranderingen en de daarmee 
gepaard gaande toenemende risico’s. Een 
belangrijke voorwaarde voor doeltreffend 
financieel management is, dat Parnassia 
als zorgbedrijf een zo groot mogelijke eigen 
verantwoordelijkheid heeft voor de eigen 
resultaten. Datzelfde geldt voor de onder-
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ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

VloTTEndE ACTIVA

Voorraden
Overige vorderingen
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen 

Egalisatierekeningen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

Aangezien de vennootschap is opgericht in 2008 zijn geen vergelijkende cijfers 2007 opgenomen.
De vennootschap heeft geen onroerende zaken en ICT-middelen in eigendom. Deze worden 
gehuurd. 

Aangezien de vennootschap is opgericht in 2008 zijn geen vergelijkende cijfers 2007 opgenomen.
In het Maatschappelijk Verslag van de Parnassia Bavo Groep is een deel van de interne verreke-
ningen tussen de vennootschappen onder de omzet verantwoord. In bovenstaande resultaten-
rekening zijn de interne verrekeningen gesaldeerd onder de bedrijfskosten.  

BEdRIJFSoPBREnGSTEn

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEdRIJFSKoSTEn

Personeelskosten
Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies
Andere personeelskosten
Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overige bedrijfkosten
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Interne verrekeningen
Diversen

Totaal overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten 
Som der bedrijfskosten 

RESUlTAAT

31-12-2008

€ 

0
0

493

493
 
 

72
9.381

- 62
- 83

9.801
 
 
 
 
 
 

5.183
 

19
 

482
 

0
 

4.117
 

9.801

2008

€ 

89.107
62

2.112
91.281

49.806
1.505
1.044

52.355
161

5.463
2.058
6.133

144
87

19.607
2.257

35.699
0

88.215

3.066

Balans per 31 december 2008
(bedragen x € 1.000)

Resultatenrekening 2008
(bedragen x € 1.000)
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Ambulant Centrum 
Ouderen Zuid

Ambulant Centrum 
Ouderen West

Ambulant Centrum 
Ouderen Noord

Ambulant Centrum 
Ouderen Haagrand

Ambulant Centrum 
Ouderen Zoetermeer

Klinisch Centrum 
Ouderen: Geriatrie

Klinisch Centrum 
Ouderen: Psychiatrie

divisie Ouderen

Cliëntenraad

Ambulant Centrum 
Volwassenen Noord

Klinisch Centrum 
Volwassenen Open

Centrum Eerste Psychose

Team OGGZ Parnassia

Ambulant Centrum 
Volwassenen Zuid

Klinisch Centrum 
Volwassenen Gesloten

Klinisch Centrum 
Acute Psychiatrie

Verstandelijke Beperkingen 
&	Psychiatrie

divisie Volwassenen

Cliëntenraad

divisie Wonen met Zorg

Cliëntenraden

Waterbies

Stern

Duinroos

Zeewinde

Plevier

Zeester

Wooncentrum Ouderen

Helmgras

Atalanta

Icarus

Luzerne

Dagbehandeling

Spanner

Groepswonen Waldeck

Woodstock



In onze zorgvisie staan 

behandeling, rehabilitatie en 

empowerment voorop.

Wij zien de medezeggenschap  

als een essentiële partner bij  

het vormgeven en uitvoeren  

van ons beleid. 
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