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Financiële gang van zaken in 2020
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief
saldo van € 1,6 miljoen. Ten opzichte van
2019 was sprake van een verbetering van het
resultaat met € 3,8 miljoen.

Investeringen

Opbrengsten en lasten

Kasstromen en liquiditeit

De opbrengsten zijn ten opzichte van 2019
gestegen met € 3,7 miljoen tot € 92,7 miljoen.
De lasten zijn ten opzichte van 2019 gedaald
met € 1,1 miljoen tot € 90,8 miljoen.

In 2020 is sprake van een positieve kasstroom
wat heeft geresulteerd in een toename van de
geldmiddelen met circa € 3,5 miljoen.

Eigen vermogen
Na dotatie van het positieve resultaat over 2020
van € 1,6 miljoen resulteert eind 2020 een eigen
vermogen van € 16,7 miljoen. De solvabiliteit
als verhouding eigen vermogen in relatie tot het
totaalvermogen bedroeg eind 2020 26,4%.
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In 2020 is voor circa € 2,7 miljoen geïnvesteerd
in (medische) apparatuur, hardware en
gebouwen.

Onze organisatie
in 2020
2020 is voor Star-shl op z’n minst
een verrassend jaar geworden. Zoals
dat voor vrijwel iedere organisatie
binnen en buiten Nederland geldt.
Alle zorgvuldig voorbereide plannen
moesten in maart opzij worden gelegd
door een virus dat de hele wereld
overrompelde: Covid-19

Voor Star-shl betekende Covid-19 een
ultieme test wat betreft de wendbaarheid
van de organisatie en haar medewerkers.
Als organisatie hebben we onze Covid-19
diagnostiekcapaciteit onder deze buitengewone
omstandigheden razendsnel kunnen
valideren en opvoeren. Zonder tekorten in
afnamemateriaal en dankzij de inzet van
ons nieuwe laboratorium en onze geweldige
medewerkers, hebben we te allen tijde onze
reguliere en de Covid-19 diagnostiek kunnen
bieden.
Het was een uitdaging om reguliere diagnostiek
veilig en toegankelijk te houden in 2020.
We realiseerden in rap tempo bloedafname
op afspraak, diverse vormen van COVID-19
diagnostiek, en we richtten onze diensten en
prikposten Covid-bestendig in. Vele aanvragers
en patiënten hebben aangegeven aan dat we op
deze wijze goed aansloten bij hun behoeften.
Voor 2020 stond de afronding van de integratie
van het laboratorium in Rotterdam naar één
Laboratorium Informatie Systeem voorop.
In 2020 is de integratie van de bloedafname
voortgezet, met focus op verdere implementatie
van het digitaal aanvragen. Door de Coronacrisis
heeft een aantal geplande innovaties vertraging
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opgelopen en zijn andere projecten en diensten
juist razendsnel ontwikkeld.
Extra aandacht is gegaan naar de sturing op de
kwaliteit van onze dienstverlening. Enerzijds
op het toezien van het behalen van de formele
accreditaties zoals het NEN 7510 certificaat
voor informatiebeveiliging en het behouden
van de ISO-15189 normering voor medische
laboratoria. Anderzijds met betrekking tot onze
medische en operationele kwaliteitsaspecten.
We danken onze zorgpartners in de regio
voor het vertrouwen en de wijze waarop
we in het afgelopen jaar samen de zorg in
Zuidwest-Nederland hebben kunnen invullen.
We sluiten 2020 af met een bijzonder gevoel
van dankbaarheid voor de inzet van onze
medewerkers.
Elke dag hebben we met alle medewerkers in
volle overtuiging en inzet gewerkt aan medische
diagnostiek. Achter elke diagnose schuilt een
persoonlijk verhaal. Daarom geloven wij dat elke
vraag onze speciale aandacht verdient voor een
helder en betrouwbaar antwoord.
Raad van Bestuur Stichting Star-shl
Jeroen Bos & Astrid van der Put

Volop in beweging
Jaarbericht Innovatie 2020
Star-shl kijkt graag vooruit en wil voorop
lopen in de ontwikkeling van diagnostiek en
zorg. Zowel in het nieuwe state-of-the-art
laboratorium als ook in ons kenniscentrum
staan snelle, efficiënte en betrouwbare
diagnostiek voor de patiënt centraal. Dit doen
we door te investeren in innovatie, kennis te
delen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen.
In het Innovatie Jaarbericht 2020 leest u onder
meer de innovaties die een direct gevolg zijn van
de coronacrisis. Deze ervaringen nemen we mee
in het nieuwe jaar en met meer focus om samen
te vernieuwen en te innoveren.
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Meer weten over innovatie Star-shl
Jaarbericht Innovatie 2020
Het ándere lab (PDF)

De ogen en oren van de cliënt/patiënt
Jaarverslag cliëntenraad
Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk
dat er een cliëntenraad is die invloed kan
uitoefenen op het beleid, zij praat mee vanuit de
ervaring van cliënten/patiënten.
Sinds eind 2019 heeft Star-shl een cliëntenraad.
In samenwerking met het Bestuursbureau van
Star-shl en met ondersteuning vanuit het LOC
(Landelijke Organisatie Cliëntenraden) werden
in dat jaar de noodzakelijke stappen voorbereid
om tot de instelling van de Cliëntenraad te
komen.
Op 23 december 2019 ondertekende de
voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van
Star-shl het Instellingsbesluit, de voorzitter
van de Cliëntenraad het Reglement van
de Cliëntenraad en beide voorzitters de
Samenwerkingsovereenkomst. De Cliëntenraad
van Star-shl is hiermee officieel opgericht
volgens de “Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen” (Wmcz).
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Bekijk het jaarverslag
Jaarverslag cliëntenraad

De juiste zorg op de juiste plaats
Star-shl opereert in een sterk veranderend
zorglandschap. Belangrijke externe
ontwikkelingen zijn onder andere de toename
van de prijsdruk in de diagnostiekbranche.
Uitgangspunt voor ons beleid in de jaren 20212025 blijft: de juiste zorg op de juiste plaats en
tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
Zodat de zorg voor iedereen die daar gebruik
van moet maken, toegankelijk blijft.
Nu en in de toekomst.
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Intensieve samenwerking met huisartsen is
daarbij de basis. Daarnaast streven we naar
schaalvergroting door verdere integratie en
samenwerking met ziekenhuizen. Er is een
toenemende behoefte naar zorg op maat.
Hiervoor is een multidisciplinaire samenwerking
nodig en een groeiende behoefte aan centrale
onafhankelijke diagnostiek, eenvoudige toegang
voor alle betrokken disciplines, gegarandeerde
ontsluiting van informatie en volledig digitaal.
Star-shl staat voorgesorteerd, onze organisatie
heeft een uitgangspositie gecreëerd die
perspectieven biedt voor de toekomst.

Governancecode Zorg en
onze organisatie
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governancecode Zorg gaat
uit van zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete
toepassing beschreven. Star-shl gebruikt de code als een instrument om het bestuurlijk zo in te richten
dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke
doelstelling en het maatschappelijk vertrouwen.

Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht van Star-shl wordt gevormd door Louise verheij (voorzitter per 17 maart 2021),
Paul Thijssen (vice voorzitter) Mark Boelhouwer, Edwin van der Meer en Stella Zonneveld
(per 1 januari 2020)

Samenstelling raad van advies
De raad van advies wordt gevormd door externe leden. De voorzitter van de raad van bestuur is bij
bijeenkomsten van de raad aanwezig. Ook kunnen leden van de medische staf en andere medewerkers
van Star-shl aanschuiven. De raad van advies bestaat per 1 januari 2021 uit de volgende externe leden:
Hester Biersteker, Frank Broere, Richard van der Bijl, Marcel Koonings, Rob Luijben, Janneke Michiels,
Marlies Livramento, Arie Speelman, Leon Vogels, Wouter van Werkum, Bart van Wijk en
Jan Wuister.
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Top 5 functieonderzoeken en beeldvormende technieken

21% Fundusfotograﬁe
21% Echograﬁe
20% Echograﬁe(Zwangere)
11% ECG
9%

Klantcontactcentrum

Röntgen

Aantal verzonden brieven voor de
oproep- en bewakingsdienst Kompas!

Diagnostisch Toets
Overleg / Webinars

526.726

525.000

34

inkomende
gesprekken
van patiënten

Bloedbuizen

2.000.000

Aantal bloedafnames

1.602.393

Aanvragers

2.500

Medewerkers

1.500

Aantal laboratoriumtesten

200.000 Microbiologie
1.600.000 Klinische chemie
133.000 Covid-19 onderzoeken
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