
Zomerstop  
Dit is de laatste UMCkrant voor de zomer.

De volgende verschijnt op 28 augustus.

 

P3  Resultaten lande-
lijke traumaregistratie 

De kwaliteit van de traumazorg in de regio 

Midden-Nederland, waaronder het UMC 

Utrecht valt, ligt boven het Nederlandse 

gemiddelde. Dat blijkt uit de resultaten 

van vijf jaar landelijke traumaregistratie, die 

eind vorige maand voor het eerste werden 

gepresenteerd. […] 

 

P4  Research Funding 
Days 

De Universiteit Utrecht en het UMC 

Utrecht organiseerden eind vorige maand 

de Research Funding Days. Onderzoekers 

konden er leren om hun kans op een beurs 

zo groot mogelijk te maken. “Je moet 

vooral een goede verkoper zijn.” […] 

 

P5  Leerklimaat stage-
afdelingen 
De dOO heeft een evaluatieformulier ont-

wikkeld om het leerklimaat op stageafde-

lingen te meten. Het is een van de eerste 

in Nederland voor de doelgroep mbo- en 

hbo-v-studenten. Deze maand start een 

pilot op alle verpleegafdelingen.  […] 

 

UMCkrant
Tweewekelijks informatieblad voor alle medewerkers van het UMC Utrecht    |   17-07-2013   |    nummer 

13

In dit nummer…

Overstap naar pensioenfonds PFZW

Vorige week donderdag kwamen collega’s naar 

Antonio Dimoski toe om hem te feliciteren. Ver-

baasd vroeg de KNO-polikliniekassistent waar-

mee dan wel. Hij had niet meegekregen dat hij 

even daarvoor tijdens de daily debriefing door de 

vijf JCI-auditoren was uitgeroepen tot lichtend 

voorbeeld voor alle UMC-medewerkers. “We gaan 

op zoek naar meer Antonio’s en Antonia’s in dit 

ziekenhuis”, hadden ze gegrapt.

Dimoski stond de dag ervoor net zijn handen te 

desinfecteren toen hem gevraagd werd om twee 

auditoren de routing van de scopen te laten zien. 

Hij demonstreerde daarop hoe die volgens stren-

ge kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen worden 

gereinigd, opgeslagen, vervoerd en gebruikt. Op 

ieder scoop zit bijvoorbeeld een groen lampje. Dat 

springt op rood wanneer die twee weken niet is 

gebruikt en wordt dan opnieuw gewassen. Een 

ander voorbeeld: een scoop werkt pas nadat art-

sen hun pas langs een scanner hebben gehaald en 

de barcode van de patiënt hebben ingevoerd. De 

scanner zelf registreert locatie en tijdstip van 

gebruik. De rondleiding duurde een half uur. 

Dimoski: “Heb jij nog vragen, vroegen de audito-

ren aan elkaar. Nee. Ze keken mij met een brede 

glimlach aan en toen wist ik dat alles akkoord 

was.”

Kledingvoorschriften
Die woensdag kreeg ook longafdeling B3 West 

een auditor op bezoek: in openhangende dokters-

jas met lange mouwen waaruit beringde vingers 

staken. Seniorverpleegkundige Elke Jansen dacht 

dat haar JCI-kennis werd getoetst en wees hem op 

de kledingvoorschriften: “Het bleek geen test. Hij 

liep al drie dagen zo gekleed, maar niemand had 

er iets van gezegd. Ik kreeg een compliment dat 

ik hem er wél op attent had gemaakt. Maar zo bij-

zonder vind ik dat niet, ik doe gewoon mijn werk. 

Wij wijzen iedereen die hier komt op de kleding-

voorschriften.”

En dan waren er ook nog hele afdelingen waar-

over de auditoren zich lovend, in superlatieven 

zelfs, uitlieten. De keuken bijvoorbeeld: “The 

cleanest kitchen, I've ever seen.” of het mortuari-

um: “One of the cleanest pathology areas and 

morgues I've ever seen.”

Maar iedere dag troffen ze ook zaken aan die de 

toets der kritiek niet kunnen doorstaan: opgebro-

ken verpakkingen van steriele hulpmiddelen bij-

voorbeeld, verlopen medicatie, niet-gelabelde 

vloeistoffen, een operatieteam dat tijdens de 

time-out niet checkt of alle instrumentarium 

aanwezig is. 

Toch hadden ze al verwacht foutjes als deze aan 

te treffen in een organisatie die zo groot en com-

plex is als het UMC 

Utrecht. Ze bena-

drukten dat het 

hen niet ging om 

incidentele onvol-

komenheden, 

maar dat ze op 

zoek waren naar 

PFZW is een pensioenfonds met gemiddeld 

jongere deelnemers. Op langere termijn geeft 

dit meer zekerheid op een solide pensioenre-

geling. De leeftijdsopbouw van de UMC’s sluit 

goed aan bij de leeftijdsopbouw van PFZW-

deelnemers. Bij het ABP zijn de deelnemers 

gemiddeld ouder, en betaalden de UMC’s met 

hun gemiddeld jongere medewerkers in ver-

houding veel premie. Naar verwachting gaat 

de premie voor UMC-medewerkers op termijn 

dalen. Dit hangt onder meer af van de algeme-

ne pensioenontwikkelingen. 

Vrijwel al het personeel in de zorg bouwt pen-

sioen op bij PFZW. Voor medewerkers bete-

kent dit dat zij nu een pensioenregeling 

krijgen die specifiek is afgestemd op zorgper-

soneel. Bovendien maakt dit een overstap van 

een algemeen ziekenhuis naar een UMC – of 

andersom – gemakkelijker. Bij de overstap 

naar het PFZW staan de volgende punten cen-

traal: de overgang leidt niet tot achteruitgang 

in het nettosalaris; de overstap leidt niet tot 

verlies van bestaande pensioenaanspraken; 

rechten die mensen bij ABP hebben opge-

bouwd, gaan één op één over.

De NFU en de werknemersorganisaties gaan 

de overstap de komende maanden nog verder 

uitwerken. En de pensioenfondsen moeten 

deze overgang nog aan hun adviesraden voor-

leggen. Ook De Nederlandsche Bank moet nog 

instemmen.

Zodra er meer bekend is komt er een website 

met meer info en veelgestelde vragen en ant-

woorden. Daarnaast komt er een centraal 

loket waar medewerkers terecht kunnen.

Vanaf 1 januari 2015 gaan alle UMC’ers pensioen 

opbouwen bij PFZW (Pensioenfonds Zorg & 

Welzijn). De pensioenvoorziening van het perso-

neel van de UMC’s is nu nog ondergebracht bij 

pensioenfonds ABP voor overheid- en onderwijs-

sectoren. 

Een staande ovatie na de lovende woorden van de auditcommissie-voorzitter afgelopen zaterdag.

UMC Utrecht vrijwel zeker van JCI-keurmerk

“Dit is een prestatie van formaat”

Lees verder op pagina  2 >

De definitieve uitslag volgt over twee 

weken, maar het moet wel heel gek 

lopen, wil het UMC Utrecht geen JCI-

keurmerk krijgen. Dat maakte Enrico 

Baldantoni MD, voorzitter van de audit-

commissie, afgelopen zaterdag bekend 

in een vrijwel volle Roze Collegezaal. Een 

staande ovatie en tranen van ontroering 

volgden. 

Antonio Dimoski

The 22q11.2 deletion syndrome is characterized by broad phenotypic 
variability including both behavioral health and somatic issues. Latest 
insights into the latter will be shared during this meeting. Moreover, to-
gether with the patient society, we will discuss current research questions 
regarding this vulnerable population. 

Practical information 
Date: January 23, 2020
Time: 09.00 - 14.30, lunch included
Location: Auditorium Q-building, UMC Utrecht

Speakers
• Prof. R.M. Castelein, Full Professor department of orthopedic surgery, UMC Utrecht

• Prof. D.M. McDonald-McGinn, Clinical Professor of Pediatrics, Perelman School of 

Medicine of the University of Pennsylvania, Director, 22q and You Center, Children’s 

Hospital of Philadelphia. 

• Prof. A. Swillen, Full Professor department of Human Genetics, KU Leuven

• Dr. E. Boot, Physician for people with intellectual disability, ’s Heeren Loo

• Dr. A. Mink van der Molen, Reconstructive surgeon, WKZ/UMC Utrecht

• Dr. M.L. Houben, Pediatrician, WKZ

• Drs. J.F. Homans, PhD candidate department of orthopedic surgery, UMC Utrecht

 
Register (free): 
www.umcutrecht.nl/meeting22q112deletionsyndrome

This meeting is sponsored by the 

Nationale Wetenschaps Agenda

Insights into the 22q11.2 Deletion Syndrome

http://www.umcutrecht.nl/meeting22q112deletionsyndrome

