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Missie en  klantbeloften
In onze visie staat mensgerichte zorg in een 
mensgerichte organisatie centraal. Meander zet 
zich als partner in voor de gezondheid en het wel-
zijn van patiënten en medewerkers en levert 
hoogwaardige medisch specialistische zorg. Voor 
de omgang met onze patiënten en elkaar hebben 
we vier klantbeloften vastgesteld: oprechte aan-
dacht, echt contact, persoonlijke keuzes en sa-
menwerking. Deze beloften zijn voelbaar en zicht-
baar in alles wat we doen.

https://www.meandermc.nl/home/
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Topklinisch ziekenhuis
Meander is een topklinisch ziekenhuis en lid van 
de vereniging van samenwerkende topklinische 
ziekenhuizen (STZ). In Meander realiseren we een 
topklinisch werkklimaat waarin opleiding, onder-
zoek en topklinische zorg 24/7 onlosmakelijk met 
elkaar én met de reguliere zorg verbonden zijn. 
Topklinisch betekent voor ons de beste zorg voor 
de patiënt, nu en in de toekomst. Ons STZ lid-
maatschap is waardevol in de verbinding met 
samenwerkingspartners en verhoogt onze aan-
trekkelijkheid als werkgever.

https://www.meandermc.nl/home/
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De juiste zorg op de juiste plek
Juiste Zorg Op de Juiste Plek betekent dat we 
(duurdere) zorg voorkomen, zorg verplaatsen 
(dichterbij mensen thuis) en zorg vervangen door 
andere zorg (zoals e-health). Hiermee houden 
voldoende capaciteit in huis beschikbaar voor het 
voldoen aan de toenemende zorgvraag. We doen 
dit niet alleen maar juist in samenwerking met 
de patiënt en onze regiopartners, verenigd in 
sterke netwerken.

https://www.meandermc.nl/home/
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Waardevol en van betekenis
De toegevoegde waarde die we aan de patiënt 
leveren is uitgangspunt bij alles wat we doen. Dat 
gaat over het voorkomen van onnodige handelin-
gen of administratie en over kwaliteit. Kwaliteit 
van leven is daarbij het uitgangspunt. We voorko-
men daarmee overbehandeling en onnodige zorg. 
Samen met de patiënt bespreken en besluiten we 
welke behandeling de beste keuze is. Dat kan ook 
geen behandeling zijn. Door de mens centraal te 
stellen, bieden we onze patiënten maximale toe-
gevoegde waarde.

https://www.meandermc.nl/home/
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Beste medewerkers, beste teams
Ook de gezondheid van onze medewerkers heeft 
een hoge prioriteit. Het welzijn van onze mede-
werkers en de vitaliteit van onze organisatie zijn 
een zeer belangrijk speerpunten. De focus ligt op 
het beschikbaar hebben en inzetbaar houden van 
personeel met voldoende ontwikkelingsmogelijk-
heden. Want, of je jong bent of oud, al lang bij 
Meander werkt of nog maar net, iedereen ver-
dient het om lekker in z’n vel te zitten.

https://www.meandermc.nl/home/
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Digitaal en innovatief
Ook wij ervaren de urgentie om te vernieuwen en 
te veranderen. Wij zoeken daarom naar mogelijk-
heden om de zorg voor patiënten en efficiency te 
verbeteren en plezier in het werk te vergroten. 
Het gaat hierbij om zorginhoudelijk innovatie en 
om innovatie van processen, producten en struc-
turen. Het doel is om de (ervaren) kwaliteit van de 
zorg en dienstverlening in het ziekenhuis te ver-
beteren en/of medewerkerstevredenheid en 
duurzame inzetbaarheid te verhogen, bij voorkeur 
met gelijkblijvende of lagere kosten. Digitalise-
ring en innovatie van zorg zijn belangrijk: ze 
dragen bij aan een betere kwaliteit van zorg met 
behoud van toegankelijkheid van zorg en duurza-
me beschikbaarheid van zorg.

https://www.meandermc.nl/home/
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Financieel gezond
Meander is financieel gezond: we leveren waarde-
volle en mensgerichte zorg, in lijn met onze visie 
en we doen dat op een doelmatige wijze. Om 
deze positie te behouden, optimaliseren we onze 
processen continu. 

https://www.meandermc.nl/home/
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Sterke regionetwerken 
Voor de ontwikkeling en realisatie van onze stra-
tegie zijn goede contacten en afspraken met aca-
demische centra, andere ziekenhuizen, eerste lijn, 
instellingen voor langdurige zorg en revalidatie 
en het sociaal domein essentieel. Door samen-
werking kunnen we gezamenlijk werken aan de 
grotere maatschappelijke opgaven om de zorg 
toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden. 
Sterke regionetwerken maken het mogelijk zorg 
te verplaatsen, te vervangen of met behulp van 
preventie te voorkomen. Tevens zijn medisch spe-
cialistische netwerken (zoals in de oncologie) van 
groot belang om te blijven voldoen aan de volu-
menormen voor behandelingen.

https://www.meandermc.nl/home/
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Beschikbaarheidsfunctie
Voor de continuïteit van de maatschappelijke 
functie van Meander in de regio, is het noodzake-
lijk dat de beschikbaarheidsfunctie als ziekenhuis 
overeind blijft. De beschikbaarheidsfunctie be-
treft niet alleen de spoedzorg, maar ook de be-
schikbaarheid van de gehele zorgverlening in het 
ziekenhuis. Dit is tevens cruciaal voor onze oplei-
dingsfunctie. We blijven inzetten op het beperken 
van onnodige instroom en het versnellen van de 
doorstroom en uitstroom van patiënten. We stre-
ven ernaar dat de spoedzorg van Meander be-
hoort tot de grootste 2 centra in de regio. 

https://www.meandermc.nl/home/
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Focuskliniek zorg
Eén derde van de patiënten komt in Meander voor 
focuskliniekzorg; planbare hoog volume zorg met 
een eenduidige zorgvraag. Voor deze patiënten is 
snel en goed herstel belangrijk, zodat de zorg een 
minimale impact heeft op het actieve leven. De 
beschikbaarheid van hoogwaardige medisch spe-
cialistische zorg in een topklinisch ziekenhuis 
stelt Meander in staat om deze laagcomplexe 
zorg op kwalitatief hoog niveau te leveren. De 
focuskliniekzorg is daarmee een integraal onder-
deel van het zorgaanbod, waarmee Meander pati-
enten bindt voor de langere termijn. Voor Mean-
der is het belangrijk om een evenwichtige patiën-
ten mix te behouden en daarom is het prioriteit 
om de focuskliniekzorg in het ziekenhuis te be-
stendigen en waar mogelijk te laten groeien.

https://www.meandermc.nl/home/
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Chronische zorg
In Nederland leeft de helft van de mensen met 
minstens één chronische ziekte en drie op de tien 
heeft te maken met meerdere chronische ziekten. 
Het krijgen van een chronische ziekte en het 
omgaan met de gevolgen van deze ziekte kan 
veel impact hebben. Wij streven ernaar dat het 
leveren van zorg voor chronische patiënten dicht-
bij de patiënt thuis plaatsvindt. Dit doet wij door 
het contact met de patiënt te ondersteunen met 
digitale hulpmiddelen of door de zorgvraag te 
verplaatsen naar de eerste lijn. Als chronische 
patiënten door bijvoorbeeld monitoring meer 
grip op het verloop hun ziekte krijgen, dan draagt 
dit bij aan de kwaliteit van leven. De doelstelling 
blijft dat we toewerken naar 30% minder her-
haalpolibezoeken in het ziekenhuis in 2025. 
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Oncologie
Het beroep op de oncologische zorg in Meander 
neemt al jaren toe. Er zijn steeds meer behandel-
mogelijkheden waardoor de complexiteit en 
zwaarte van de zorg toenemen. Omdat zorgverze-
keraars geen ruimte voor groei bieden en op dure 
geneesmiddelen wordt gekort, staat Meander 
voor de uitdaging om de groei in de zorgvraag op 
te vangen.
Meander maakt zich hard voor de oncologische 
zorg en wil de urgentie ook bij zorgverzekeraars 
op het netvlies krijgen. Tegelijkertijd zetten we in 
op zorg dichtbij als het kan en in het ziekenhuis 
als het moet, het kostenefficiënt inzetten van 
middelen en netwerkgeneeskunde. Samen met 
de regionale ziekenhuizen en de academie gaan 
we de zorg voor oncologische patiënten verder 
verbeteren en met elkaar verdelen. Verdelen bete-
kent dat we niet meer voor alle tumorsoorten het 
gehele zorgpad van diagnose tot behandeling in 
Meander zullen bieden.

https://www.meandermc.nl/home/



