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Inleiding

Staat van baten en lasten over 2014

Het is al enige jaren een
gegeven, dat de eens zo
rustige en stabiele
zorgsector wordt
gedomineerd door
gevoelens van onzekerheid
omtrent actuele en
toekomstige
ontwikkelingen.
De overtuiging, dat bij
ongewijzigd beleid de
uitgaven in de zorg een
onevenredig groot deel van
het Bruto Nationaal Product
zal consumeren, heeft van
de zijde van Overheid en
Verzekeraars ook in 2014
weer geleid tot het sterk
inzetten op kostenreductie.

In dit jaarbericht worden
een aantal belangrijke
ontwikkelingen uit 2014
belicht.
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Strategie
Ons strategisch beleid is uiteraard gericht op het waarborgen van de
continuïteit van onze organisatie.
Rekening houdend met alle ontwikkelingen die er op ons afkomen en onze
ambitie om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een duurzaam
zorgsysteem, hebben wij ook in 2014 scherp aan de wind moeten zeilen.

‘kost voor de baat’
Voor de komende jaren verwachten
wij dat dit beeld blijft bestaan en
dat het spreekwoord, dat de kost
voor de baat gaat, dan ook in het
komende jaar nog opgeld zal doen.

‘Kosten denken’
Voor de diensten die door Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC’s) worden
geleverd, baseert men zich onder meer op benchmarkgegevens, die zijn
verkregen in een (internationale) context waaraan de Nederlandse situatie zich
maar moeilijk laat spiegelen. Het effect daarvan is dat het ‘kosten denken’ het
denken over kwaliteit en doeltreffendheid naar de achtergrond duwt.

servicegerichtheid, betrouwbaarheid,
betrokkenheid en innovatie

Kerngegevens
Aantal aanvragen
Aantal bepalingen
Bedrijfsopbrengst
Overige opbrengst

150.253
1.142.154
7.095.313
2.148

Stroomlijnen van werkprocessen

Missie
Door het leveren van goede medische
informatie en de interpretatie en
duiding daarvan,
-

Exploreren van samenwerkingsrelaties
-

Kwaliteit
Kwaliteit was ook in 2014 een centraal
thema. Er is voortdurend aandacht voor de
klanttevredenheid. In een onder de vleugels
van onze koepelorganisatie SAN uitgevoerd
klanttevredenheidsonderzoek scoorden wij
boven het gemiddelde.

Visie

In een tijd waarin, mede samenhangend met het
verouderen van de bevolking, het aantal mensen
met een chronische ziekte toeneemt en men
bewuster met zijn/haar gezondheid (wil)
mensen meer regie geven over
omgaan, is het belangrijk om te beschikken over
de daarvoor noodzakelijke informatie. Immers,
hun gezondheid en
gezonde keuzes maak je op basis van tijdige en
betrouwbare informatie.
(huis-) artsen faciliteren
Juiste, betrouwbare, tijdige en toegankelijke
bij het diagnosticeren, behandelen informatie vormt de basis voor het maken van
(gezonde) keuzes. Deze keuzes worden vaak
en begeleiden
samen met professionals zoals huisartsen,
van patiënten.
verloskundigen en paramedici gemaakt.

Doeltreffendheid
ICT
De informatietechnologische
infrastructuur van onze
organisatie speelt een bepalende
rol. Vandaar dat wij daar in 2014
en de daarop volgende jaren fors
in investeren.

SCAL zette ook in 2014 weer krachtig in op doeltreffendheid. Daarbij
gaat het om het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten voor
een redelijke prijs.
Hiervan uitgaande zijn wij in het verslagjaar verder gegaan met de
herinrichting van onze organisatie, het stroomlijnen van onze
werkprocessen en het exploreren van (mogelijke)
samenwerkingsrelaties. Naar onze mening leggen wij daarmee een
solide basis voor het verder ontwikkeling van ons toekomstig
bedrijfsmodel.

