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1. Verantwoording 

Dit is het Bestuurlijk Jaarverslag van de Stichting Spine & Joint Centre The 

Netherlands (SJC), over het jaar 2021. Dit verslag geeft inzicht in de voor het SJC 

bestuurlijk relevante ontwikkelingen in 2021 en is daarmee de Maatschappelijke 

Verantwoording van het SJC. De jaarrekening 2021 geeft een gedetailleerd inzicht in 

de financiële en cijfermatige feiten en omstandigheden gedurende het verslagjaar. 

De kerncijfers 2021 zijn in bijlage 1 toegevoegd. 

2. Inleiding 

Het Spine & Joint Centre is in 1996 opgericht als behandelcentrum voor mensen met 

bekkenklachten. In 1997 heeft het Spine & Joint Centre een erkenning gekregen als 

revalidatiecentrum. Over de jaren konden door ontwikkeling van het 

behandelprotocol op wetenschappelijke basis naast ernstige, chronische 

therapieresistente bekkenklachten ook rugklachten en nekklachten vergelijkbaar 

behandeld worden.  

De specifieke en unieke werkwijze van SJC en de inhoudelijke (kennis) ontwikkeling 

over met name de laatste jaren hebben van SJC naast revalidatiecentrum in 

toenemende mate ook een kennis- en expertisecentrum gemaakt. 

Door deze ontwikkeling ontstaat de noodzaak om de kennis van SJC op andere wijzen 

beschikbaar te gaan maken. Denk hierbij aan onderwijsvormen (cursussen, stagiaires, 

congressen, publicaties) maar ook aan het aanbieden van advies en behandeling in 

andere vormen dan revalidatie. Naast de reguliere patiëntenzorg zijn dit de thema’s 

die in 2021 voor SJC centraal hebben gestaan. Hier zal in dit bestuursverslag aandacht 

aan worden besteed.   

 

 

Het SJC is een poliklinische instelling voor medisch specialistische revalidatiezorg 

(MSRZ) voor de behandeling van complexe chronische (pijn-) klachten aan het 

bewegingsapparaat, specifiek voor de nek, de rug en het bekken. 

Lichamelijke functie en verbetering hiervan staan in de aanpak centraal. 
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Voor de reguliere patiëntenzorg (Medisch Specialistische Revalidatie Zorg) worden 

patiënten naar het SJC verwezen door huisarts of specialist. Deze patiënten lijden 

onder ernstige, chronische en  therapieresistente (pijn-) klachten. Behandelingen in 

de eerste (en vaak ook al tweede lijn) zijn onvoldoende geholpen gebleken bij het 

oplossen van de problemen van de patiënt. 

Kenmerkend voor de SJC-behandeling is dat deze zich expliciet richt op herstel van 

functie waardoor bij deze complexe patiëntengroep naast een klinisch relevante 

pijnreductie, toename van participatie-niveau duurzaam wordt bewerkstelligd. 

 
Voor advisering en begeleiding vanuit de eerste lijnsbenadering is geen verwijzing 

nodig. Aangezien SJC vooralsnog er voor gekozen heeft geen contract af te sluiten 

met verzekeraaars dienen patiënten deze handelingen zelf te bekostigen. 

Gedeeltelijke restitutie door zorgverzekeraars is in sommige situaties mogelijk.   

3. Bestuursverslag 

a. Productie en financiën 

Al sinds jaar en dag kent SJC een spanningsveld tussen het aantal aanmeldingen cq 

verwijzingen van patiënten en de beschikbare behandelplaatsen op basis van 

contractafspraken met verzekeraars. Gezien het landelijke hoofdlijnenakkoord is een 

verruiming van het aantal behandelplaatsen niet mogelijk. Toch ziet SJC een 

langzame toename van het aantal patiënten die volgens onze methodiek behandeld 

zou willen worden. Dit is en blijft onderwerp van gesprek met verzekeraars.   

SJC kent een zeer specifieke behandelstructuur waarbinnen patiënten behandeld 

worden. Aanvankelijk werd deze werkwijze door verzekeraars geprezen vanwege 

haar transparante karakter. Tegenwoordig stellen steeds meer verzekeraars vragen 

over deze homogene behandelstructuur. Daarnaast heeft  SJC in 2021 een nadelig 

effect gesignaleerd van COVID. Door de maatregelen rond COVID is het percentage 

patiënten dat meerdere behandeldagen mist aanzienlijk gestegen. Het gevolg is dat 

er relatief veel meer lagere DOT’s zijn ontstaan. Dit betekent dat hoewel het aantal 

behandelde patiënten conform verwachting is, de daarmee verwachte omzet niet 

volledig behaald wordt. Dit is een negatief effect van de binnen de revalidatie 
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gebruikelijke DOT staffelsystematiek. Het SJC wordt hiervoor in 2021 onevenredig 

hard geraakt. Dit betekende een opbrengstvermindering van ongeveer € 150.000. 

Daarnaast ondervindt SJC nog steeds de nadelige effecten van het wegvallen van de 

contractafspraak met Zilveren Kruis (ZK). Jaarlijks krijgt SJC circa 300 verwijzingen 

voor behandeling van bij ZK verzekerde patienten. Aangezien ook 

machtigingsaanvragen voor deze patienten door ZK nauwelijks gehonoreerd worden 

kunnen wij deze patienten niet in behandeling nemen. Wij kunnen de overschietende 

capaciteit gebruiken voor behandeling van elders verzekerde patienten, maar dit 

tegen overproductietarieven. Ook dit levert een nadelig effect op de omzet op van 

ongeveer € 200.000. Hierdoor heeft SJC het verslagjaar moeten afsluiten met een 

fors negatief resultaat. Hierop zullen in 2022 maatregelen getroffen worden. 

 

Inhoudelijk heeft SJC in het verslagjaar SJC steeds adequaat kunnen reageren op de 

Covid maatregelen waardoor patiëntenzorg continue (deels in hybride vorm) 

aangeboden kon worden. De resultaten van deze hybride behandelvormen zijn 

nagenoeg gelijk aan de normale behandelvorm. Pijn neemt evenredig af, fysiek 

herstel blijft iets achter. Tevens blijkt dat de hybride behandeling arbeidsintensiever 

en daarmee duurder is.  

In verband met de nadelige effecten van de COVID maatregelen op de 

continuïteitsbijdrage voor SJC heeft SJC in het verslagjaar aanspraak gemaakt op de 

hardheidsclausule. Deze procedure is in maart 2021 in gang gezet en wordt naar 

verwachting in het 2e kwartaal 2022 afgerond.  

Het ziekteverzuim is ondanks de gevolgen van Corona en 2 langdurige zieken, beperkt 

gebleven tot 4%, slechts 1% boven een “normaal” jaar.  
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b. Kwaliteit 

Vanaf het 3e kwartaal van het verslagjaar konden patiënten weer volledig op locatie 

revalideren. Slechts incidenteel wordt nog gebruik gemaakt van de hybride 

behandeling. Het is de verwachting dat het behandelen op afstand een aanvullende 

mogelijkheid zal blijven die ingezet kan worden als reizen voor de patiënt niet 

mogelijk is. Het zal echter niet de behandeling op locatie kunnen vervangen.  

 

Voor het vaststellen van de inhoudelijke kwaliteit en resultaten past SJC de 

wetenschappelijk verantwoorde ‘Minimal Clinical Important Change’ (MCIC) 

methodiek toe. Dit wil zeggen dat de waarden van de kernparameters 30% of meer 

moeten verbeteren om te kunnen spreken van een klinisch relevante verbetering. SJC 

houdt van al haar patiënten deze kernparameters (beperkingen in het dagelijks 

leven: QBDS en Pijnbeleving (VAS)) bij. In 2021 is er een lichte stijging (verbetering) in 

deze parameters zichtbaar. Verbetering van therapeut-patiënt interactie is hierbij 

één van de aandachtsgebieden geweest (en nog steeds). Dit kwam onder meer naar 

voren uit diverse evaluaties onder patiënten.  

 

 

Figuur 1 Overzicht pijn en beperking voor en na 8 weken therapie 
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Figuur 2 Overzicht ervaren herstel van patiënten eind therapie in 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Overzicht van tevrendeheid van patiënten met het behaalde resultaat in 2021 
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Figuur 4 Gemiddelde cijfer mbt tevredenheid patiënt op verschillende onderdelen over 2021 

 

De interne patiëntevaluaties zijn consisitent over de jaren en sluiten aan bij de 

fysieke resultaten zoals wij die waarnemen bij patiënten. Dit is een resultaat waar wij 

trots op zijn. De discrepantie tussen deze cijfers en met lagere vermeldingen op 

Zorgkaart Nederland blijft voor SJC punt van aandacht waarover wij in gesprek zijn 

met Zorgkaart Nederland. Er zijn aanwijzingen dat een aantal negatieve meldingen 

desinformatie betreft. Dit wordt in 2022 nader uitgezocht.  

 

c. Organisatie 

Personeelsinformatiesysteem 

Met ingang van 1 januari 2021 is het nieuwe Personeels registratie en 

informatiesysteem Cobra operationeel. Naast het digitaliseren van de 

personeelsdossiers en een geautomatiseerde urenregistratie is er een koppeling met 

het salarissysteem. Het systeem werkt naar grote tevredenheid en biedt goede 

ondersteuning voor de leidinggevenden en digitale inzage aan de medewerkers. 

 
 Organisatiestructuur 

Met het project verbeteren organisatiestructuur en betrekken medewerkers is een 

duidelijke vooruitgang geboekt. Dit wordt onderschreven door een duidelijke 

verbetering van de beoordeling door medewerkers van leidinggevenden in het 
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medewerkerstevredenheid-onderzoek. Deze ontwikkeling zal in 2022 worden 

voortgezet. 

 
Personele wijzigingen 

In februari is een vacature op de patiëntenadministratie ingevuld met een nieuwe 

administratieve kracht. Met ingang van 1 maart 2021 heeft één van onze 

medewerkers de overstap gemaakt van behandelaar naar de functie 

kwaliteitsadviseur. Per 1 september is onze medewerker communicatie & marketing 

uit dienst gegaan. De werkzaamheden zijn voor dit moment intern belegd.  

In oktober hebben wij afscheid genomen van een behandelaar, deze is vooralsnog 

niet vervangen. Eind 2021 is één van de ergotherapeuten gestopt met haar 

werkzaamheden voor ons. In 2022 wordt gezocht naar een structurele oplossing voor 

de inzet van ergotherapie.  

Eind 2021 is een huismeester aangesteld (nieuwe functie), waarmee kleine 

reparaties, onderhoud, en facilitaire werkzaamheden sneller aangepakt kunnen 

worden. 

 
ICT 

- Eind van het 2e kwartaal is de ICT ondersteuning door Van der Zwan beëindigd. 

Reden was dat SJC meer behoefte had aan ondersteuning op locatie en niet op 

afstand. Ter vervanging is een ondersteuningscontract afgesloten met Intersys. 

- EPD software. Het Elektronische Patiënten Dossier (EPD, Asterisque) heeft nog 

steeds een fors aantal gebreken. Er zijn nog steeds gesprekken met de leverancier 

over deze problemen en de zeer matige dienstverlening. Als deze problemen 

aanhouden zou SJC mogelijk genoodzaakt zijn zich te oriënteren op een andere EPD 

leverancier. 

-Nieuw kwaliteitsmanagementsysteem; In 2021 is het oude kwaliteitsmanagement-

systeem vervangen door Zenya. Zenya is efficiënter en gebruikersvriendelijker, en 

daarmee beter bruikbaar in de organisatie. In het 4e kwartaal 2021 is het Zenya 

meldsysteem in gebruik genomen. Het documentenbeheer zal in 2022 operationeel 

zijn, de inrichting is in het verslagjaar uitgevoerd.  
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d. Spine and Joint Therapie 

Sinds 1 februari 2021 beschikt SJC over de mogelijkheid eerste lijns advisering en 

behandeling aan te bieden via Spine & Joint Therapie (SJT). Er is voor gekozen in 

eerste instantie geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Om SJT onder de 

aandacht te brengen en zo aanmeldingen op gang te brengen is in april van het 

verslagjaar een online marketingcampagne uitgevoerd. Deze campagne heeft nog 

niet tot voldoende toestroom van patiënten gezorgd. Het is mogelijk dat de COVID 

maatregelen hier ook een belemmerende rol spelen. 

 

In het tweede kwartaal is SJT gestart met een behandelvorm voor longcovid 

patiënten gebaseerd op de visie en werkwijze van SJC. Deze behandelvorm valt niet 

onder revalidatie en wordt derhalve uitgevoerd onder de vlag van SJT.  

In samenwerking met de Longafdeling van het ErasmusMC is een subsidieaanvraag 

gedaan voor een Randomized Controlled Trial (RCT) om de effectiviteit van de SJC 

aanpak te onderzoeken. De aanvraag is helaas afgewezen. Er wordt bekeken of de 

RCT op andere wijze doorgang kan vinden.  

 

e. Verkoop en marketing 

Zorgcontractering 

Voor 2021 heeft SJC met 8 van de 9 zorgverzekeraars een contract. Voor het 3e jaar 

heeft Zilveren Kruis geen contract willen afsluiten met SJC. (zie ook Zilveren Kruis) 

Door de Covid-19 pandemie heeft de administratieve afhandeling van de contracten 

lang op zich laten wachten (pas in juli 7 van de 8 definitief). Hierbij was er lange tijd 

sprake van een ‘algemene regeling’, waarbij de contracten 2020 “doorgerold” zouden 

worden. Uiteindelijk heeft dit geen doorgang gevonden en werden contracten als 

vanouds afgesloten. 

 

Differentiëren van het aanbod 

Sinds de oprichting in 1996 ziet SJC chronische pijn in de context van verstoorde 

fysieke functie. Aanpak van pijnklachten bestaat daarom uit verbeteren van die 

fysieke functie. De vraag kan gesteld worden of de DOT specificatie ‘chronische 

aspecifieke pijn’ wel de correcte vlag is waaronder de behandeling van SJC valt. Er 
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zou ook beargumenteerd kunnen worden dat de SJC behandeling onder ‘houdings en 

bewegingsapparaat’ dient te vallen. In 2021 is SJC begonnen te onderzoeken wat 

mogelijkheden en voor- en nadelen zijn van toepassing van een andere DOTcode. 

Verzekeraars worden betrokken in dit proces. Vooralsnog zijn de reacties van 

verzekeraars wisselend. Verwacht wordt dat pas in 2022 meer duidelijkheid komt 

over deze mogelijkheden.   

 

Onderaannemerschappen 

Hoewel er contact is met een andere partij over eventuele betrokkenheid bij 

herstelrevalidatie rond chirurgische (rug) interventies, heeft dit nog niet geleid tot 

concrete afspraken. Met name de vergoedingensystematiek is hierbij complex en 

stroef vraagstuk. Dat dit niet verder is opgepakt hangt samen met de druk op 

ziekenhuizen in verband met Corona. Dit heeft prioriteit gehad. In 2022 zal de draad 

van dit overleg weer opgepakt worden. 

 

Externe communicatie 

In het kader van de positieverbreding van SJC van revalidatiecentrum met kennis en 

expertisecentrum ontstaat ook de noodzaak tot verbetering van de externe 

communicatie en versterken externe relaties. Hiertoe zijn in 2021 gesprekken 

gevoerd met een extern communicatiebureau. Het idee was om een aantal van de 

communicatie taken aan dit bureau uit te besteden. Hiermee waren echter niet 

alleen forse kosten gemoeid de oplevering zou ook (te) laat zijn. Daarom is besloten 

de eerste communicatie activiteiten intern uit te voeren. Dit als kostenbesparing en 

om sneller te kunnen communiceren. Op termijn zal wel naar een duurzamere 

oplossing gekeken moeten worden.  

De wereldwijde maatregelen ten aanzien van Corona hebben het versterken van 

externe contacten fors belemmerd. Het versterken van externe contacten zal de 

komende jaren punt van aandacht blijven. 
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25 jarig jubileum 

Vanwege de aanhoudende Corona maatregelen was het niet mogelijk de geplande 

sociale activiteiten in het kader van het 25 jarig bestaan uit te voeren. Mogelijk kan 

een aantal van deze activiteiten in 2022 alsnog plaats vinden.  

In het kader van het jubileum zijn wel een aantal online activiteiten gehouden, 

waaronder enkele webinars. Het aantal toehoorders bij deze Webinars was 

hoopgevend. 

 

f. Wetenschap en onderwijs 

Academy 

In 2021 is het plan opgevat om onderwijs en onderzoeksactiviteiten te bundelen 

onder de titel SJC Academy. Op langere termijn kunnen ook budgettair andere 

stappen genomen worden (inkomsten en uitgaven). 

Voor 2021 werd vooral gekeken welke activiteiten onder SJC Academy konden vallen.  

 

Zo is er toegewerkt naar een aantal nieuwe cursussen: 

‘Provocatief coachen voor therapeuten’   D. Roos 

‘Psychologie voor het lichaam’   T. van Opstal 

‘Onderzoek en behandelen van chronische rug/bekkenklachten voor 

revalidatieartsen’     M. van Woensel 

Deze zullen via SJC Academy in eigen beheer worden uitgevoerd en begin 2022 vorm 

krijgen. 

Ook stages en onderzoek vallen onder SJC academy. 

Promotie onderzoek      (em. Prof. Dr. G.J. Kleinrensink) 

Stress en bewegen     T. Doorson 

 
Intern onderzoek 

Ontwikkeling nek echo meting   D. Schipper en R. Mooren 

Gedrag dwarse buikspier bij rugklachten  L. Kroon  en E. Weertmeester 

Ontwikkeling bewegingsanalyse met IMU  J.P. van Wingerden en I. Ronchetti 

Stages       Coördinator: T. Doorson 

  



  

B e s t u u r s v e r s l a g  2 0 2 1 ; d e f  v e r s i e   p a g i n a  13 | 20 

Reguliere afstudeerstages  

Opleiding: Thim Hogeschool voor Fysiotherapie Nieuwegein    aantal: 1 

Opleiding: Hogeschool Leiden Fysiotherapie     aantal: 2 

 

Wetenschappelijke stages 

Opleiding: Haagse Hogeschool Bewegingstechnologie    aantal: 3 

Opleiding: Universiteit Leiden Gezondheid-, Medische- en Neuropsych aantal: 1 

 

Noot: door de Corona maatregelen was het aantal stagiaires in 2021 beperkt. 

 

g. Governance 

 

Cliëntenraad 

In het verslagjaar heeft er een aantal veranderingen in de samenstelling van de 

Cliëntenraad plaatsgevonden, 2 leden zijn teruggetreden en 3 nieuwe leden zijn 

toegetreden. In 2021 is er drie maal een bijeenkomst geweest tussen de Cliëntenraad 

en het Bestuur. Daarbij wordt de Cliëntenraad door het Bestuur geïnformeerd over 

de organisatie op basis van de vastgestelde voortgangsrapportage zoals deze door 

het Bestuur is opgesteld ten behoeve van de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad 

denkt constructief mee over de ontwikkelingen in het SJC. Een terugkerend vraagstuk 

is hoe de Cliëntenraad op efficiënte wijze op de hoogte kan blijven van de ervaringen 

van actuele patiënten.  

In 2021 is er ook een overleg geweest tussen de Raad van Toezicht en de 

Cliëntenraad.  

 
Vertrouwenscommissie 

De externe vertrouwenscommissie kent 3 leden. De vertrouwenscommissie 

vergadert ten minste 1x per jaar met het Bestuur. Ook in dit verslagjaar zijn er geen 

officiële klachten geweest. Inschakelen van de commissie was dus ook dit jaar niet 

nodig.  
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Medezeggenschap 

Het SJC heeft een personeelsvertegenwoordiging (PVT) die uit 3 leden bestaat. 

Vanwege het uit dienst gaan van 1 van de leden heeft in het 3e kwartaal een 

verkiezing plaatsgevonden. 2 kandidaten hadden zich beschikbaar gesteld. Eén 

kandidaat is verkozen.  

Gedurende het verslagjaar heeft de PVT 4x met het Bestuur vergaderd. In het 

verslagjaar is tevens overleg geweest tussen de PVT en de Raad van Toezicht. 

 

h. Overig 

-Zilveren Kruis (ZK); SJC tracht nog steeds in contact te komen met Zilveren Kruis. 

Hoewel landelijk veel zorginstellingen juridische procedures voeren, is SJC van 

mening dat er sprake is van een misverstand. SJC wordt door Zilveren Kruis gezien als 

ZBC met een vergelijkbaar zorgaanbod als andere revalidatie instellingen. Dit is naar 

mening van SJC onterecht. Graag wil SJC hierover met Zilveren Kruis in gesprek. Eind 

2021 lijkt er een mogelijkheid tot een gesprek te ontstaan. Dit gesprek zal begin 2022 

plaats vinden. Uit dit gesprek zal blijken hoe SJC zich dient op te stellen tegenover 

Zilveren Kruis.  

-Pensioen; SJC heeft eind 2021 uitsluitsel ontvangen dat PFZW erkent dat de 

fysiotherapeuten werkzaam bij SJC tot 9 juni 2018 niet onder de verplichtstelling van 

PFZW vallen. Gezien de korte periode, vanaf 9 juni 2018, gaat PFZW akkoord met de 

start van verplichte deelname met ingang van 1 januari 2019.  

- Geschil; Een andere zorgorganisatie heeft bezwaar tegen het afbreken door SJC van 

opzet tot samenwerking. Zij overwegen al geruime tijd een claim in te dienen voor 

gederfde inkomsten. Hiertoe heeft in  2021 een hoorzitting plaatsgevonden. De 

verdere afwikkeling wordt met vertrouwen afgewacht. SJC laat zich bijstaan door 

advocatenkantoor Dirkzwager.  

- kwaliteits- en veiligheidsmanagement; In het verslagjaar heeft de externe audit voor 

hercertificering plaatsgevonden. De audit is met succes afgerond en SJC is voor 3 jaar 

gecertificeerd voor NEN-EN 15224 en NEN 8009. 
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I. Toekomstperspectief 

SJC heeft niet alleen door de Corona pandemie en de maatregelen van 

overheidswege, maar ook door bestuurlijke wisselingen bewogen jaren achter de rug. 

Ontwikkelingen rond behandeling van chronische klachten en de 

vergoedingensystematiek blijven punt van aandacht. Desalniettemin ziet SJC de 

toekomst met vertrouwen tegemoet. Er is meer interne rust en de groei en 

ontwikkeling van medewerkers krijgt weer meer vorm. Dit is zichtbaar in de 

verbeterde kwaliteitscijfers. SJC is zich meer aan het profileren als kennis en expertise 

centrum. Die het komend jaar vooral de aandacht krijgen. Ook de ontwikkelingen 

rond de 1e lijns variant van SJC (Spine & Joint Therapie), behandeling van long-COVID 

patiënten en peri-operatieve zorg van patiënten rond buikoperaties zijn hierbij 

aandachtspunten. 

 

j. Risico’s  

Toenemende regeldruk middels richtlijnen en regelgeving blijven een risico vormen 

voor de handelsruimte van SJC, zowel inhoudelijk als ten aanzien van de 

vergoedingssystematiek. Deze beperkte handelsruimte kan afbreuk doen aan de 

effectiviteit van de SJC behandeling. Ook de komende jaren zal SJC hierop moeten 

anticiperen door ófwel aan te passen zodat zij aan deze systematiek blijven voldoen, 

ofwel andere wegen in slaan zoals 1e of 1,5e lijns behandelingen waar andere 

spelregels van kracht zijn.  

De sterk toenemende kosten van de laatste jaren zijn tevens punt van zorg, zeker in 

combinatie met de toenemende druk van verzekeraars op de tarieven.  

Het SJC sluit niet uit dat ingrijpender maatregelen op gegeven moment noodzakelijk 

worden. Dit alles zou niet nodig zijn als SJC beter door verzekeraars in staat wordt 

gesteld tegemoet te komen aan de zorgvraag die SJC jaarlijks krijgt. Nog steeds 

behandelt SJC minder dan 50% van het aantal aangemelde patiënten. Deze 

verhouding ontstaat deels doordat een aantal patiënten niet in aanmerking komt 

voor de SJC behandeling, maar ook omdat wij op basis van de zorgplafonds te maken 

hebben met schaarste in de behandelmogelijkheid. Intern zoeken wij naar 

oplossingen hiervoor door bijvoorbeeld de mogelijkheid van een minder intensieve 



  

B e s t u u r s v e r s l a g  2 0 2 1 ; d e f  v e r s i e   p a g i n a  16 | 20 

behandeling aan te bieden tegen een gereduceerd tarief voor die patiënten waarbij 

dit mogelijk is. Daarnaast kan SJC nog steeds een fors aantal mensen met ernstige 

therapieresistente klachten niet behandelen omdat Zilveren Kruis deze behandeling 

momenteel niet wenst te vergoeden. Wij hopen deze schrijnende situatie in 2022 

constructief met Zilveren Kruis te kunnen bespreken om te komen tot een oplossing.  

Tenslotte blijft er het risico ten aanzien van naamsbekendheid van SJC. SJC is de 

laatste jaren weinig naar buiten getreden. Dit in combinatie met de ontwikkelingen 

rond social media en de daarin soms oppervlakkige en nogal eens gepolariseerde 

beeldvorming kan snel een nadelig effect hebben op de naamsbekendheid. Het is dan 

ook van belang ook in 2022 nadere aandacht te besteden aan de naamsbekendheid 

en daarbij de mogelijkheden van SJC.  

SJC is een bijzondere organisatie met unieke, zeer effectieve mogelijkheden voor 

patiënten met chronische, vaak onvoldoende begrepen lichamelijke klachten.  
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4. Verslaglegging Raad van Toezicht 

 

2021 is een jaar geweest met veel veranderingen. Twee nieuwe leden van de Raad 

van Toezicht hebben hun intrede gedaan en met elkaar samen hebben we een 

nieuwe start gemaakt. Daarmee is de Raad van Toezicht van het Spine and Joint 

Centre (SJC) weer op sterkte gekomen.  

 

Met de Raad van Bestuur bespraken wij een verscheidenheid aan onderwerpen 

tijdens meerdere digitale, maar ook fysieke bijeenkomsten. Fysiek zijn de Raad van 

Toezicht en de Raad van Bestuur in 2021 vijf keer bij elkaar geweest.  

 

De Coronacrisis heeft in het SJC gevolgen gehad voor de zorgverlening, maar alle 

medewerkers van het SJC hebben flexibel en effectief weten in te spelen op de 

zorgvraag van de patiënten. Bovendien heeft het SJC een behandeling voor Long-

Covid patiënten kunnen ontwikkelen op basis van het eigen gedachtegoed. Via social 

media is daar ruchtbaarheid aan gegeven en heeft het SJC ook de samenwerking 

gezocht met andere (wetenschappelijke) instellingen. De Raad van Toezicht heeft 

veel waardering voor de wijze waarop de medewerkers van het SJC dit gezamenlijk 

hebben opgepakt. 

 

In onze overleggen met de Raad van Bestuur heeft ook de (financiële) bedrijfsvoering 

van het SJC veel aandacht gehad. Ondanks het negatieve resultaat van 2021, mede 

ten gevolge van de Covid epidemie en de wens van het bestuur om zoveel patiënten 

als mogelijk te behandelen, hebben wij er vertrouwen in dat het bestuur dit in de 

komende periode zal weten om te buigen.   

 

In lijn met de Governancecode Zorg hebben wij in 2021 onze toezichtvisie opgesteld. 

Met deze toezichtvisie geven wij helderheid over onze rollen en manier waarop wij 

deze invulling geven. In samenspraak met de Raad van Bestuur zijn ook de statuten 

en reglementen herzien en in lijn gebracht met de vigerende wetgeving. 
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Onze onderlinge samenwerking en de samenwerking met de Raad van Bestuur is 

tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie besproken en geëvalueerd. Hierbij hebben wij ons 

laten begeleiden door een externe facilitator. 

 

Het ontwikkelen van nieuw zorgaanbod, het uitvoering mogen geven aan dit 

zorgaanbod en de gezamenlijke wens om meer mensen in Nederland te helpen met 

de aanpak die het SJC voorstaat, vormen de doelstellingen voor de komende jaren. 

We zien er naar uit om daar gezamenlijk een professioneel en succesvol vervolg aan 

te geven!   
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5. Ondertekening bestuursverslag 2021 

 

 

Rotterdam, 23 mei 2022 

 

 

 

was getekend, 

J.P. van Wingerden, PhD 

Bestuurder Spine & Joint Centre 
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Bijlage Resultaten / kerncijfers 

 

 

 

Bi jlage 1: Kerncijfers 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1206 1380 1472 1516 1256 1574

984 1019 1114 1021 851 1021

581 639 709 618 597 645

47 50 58 110 188 91

39,02 fte 39,9 45,3 37 39,5 40,5

49 50 57 48 50 51

4,2 / 4,03% 4,12 / 2,05 3,5 / 1,8 3,1/2,2 2,5 3,9

7,9

7,7

5 3 3 1 1 1

6 van 6 ZV 6 van 6 8 van 8 7 van 8 8 van 9 9 van 10

€ 3.814.000 € 3.897.000 € 4.304.000 € 3.904.000 € 3.776.982 € 3.972.454

58% 59% 56% 52% 56% 53%

58% 64% 59% 63% 62% 64%

92% 88% 93% 96% 84% 95%

8,3 8,5 8,5 8,8

5 7 5 7 2 0

    12 15 20 13

€ 3.969.000,00 € 4.160.000 € 4.151.000 € 4.102.000 € 3.798.596 € 4.253.071

- € 107.118,- € 86.693 € 175.930 -€ 173.059,00 -€ 25.839 -€ 284.691

operationel  kasstroom € 492.000 -€ 1.094.000 € 339.829

current ratio 1,8 2,4 1,6

solvabi l i tei t 41% 51% 43%

2 2 0 0 0 0

nvt 1 1 1 1 0

**** de klachten zijn tot tevredenheid van de patiënten behandeld en opgelost

***** datalekken zijn geregistreerd, getoetst, niet gemeld bij de autoriteit

toelichting

* publicaties medewerkers, inclusief promotieonderzoek

** kwaliteit is gemeten met gebruik van de vermelde standaardmethoden 

*** patiënttevredenheid: succesvol/zeer succesvol

financieel  resultaat *****

Bevei l igings incident/lek

aanta l  data lekken ******

overig

kosten totaa l

negatief op zorgkaart

aanta l  klachten 

klachten ****

MTO nvt 7,5 nvt

beoordel ing SJC

patiënttevredenheid GPE ***

MCIC (herstel : minder pi jn)

MCIC (herstel : functioneren)

kwal i tei t **

totaal  bruto volume = opbrengst

aanta l  zorgcontracten 

zorgverzekeraars

publ icaties  medewerkers

ziekteverzuim

aantal  medewerkers

formatie

personeel

productie

Jaar

aanta l  gespl i tse en afgebroken 

behandel ingen

aanta l  gestarte behandel ingen

aanta l  geopende DOT's

aanta l  verwi jzingen


