


• De geschiedenis van het JBZ gaat terug tot 1274 

• Het huidige Jeroen Bosch Ziekenhuis ontstaat op 1 januari 2002  

• In 2007 wordt gestart met de bouw van het huidige ziekenhuis dat in 2011 in 
gebruik wordt genomen 

 

 

Jeroen Bosch Ziekenhuis:  
een ziekenhuis met historie 



  

 

 Missie: ‘Wij verlenen medisch specialistische zorg vanuit een 
breed pakket aan de inwoners van noordoost Brabant’.   

 

 Visie: ‘We leveren voortreffelijke zorg in een veilige, gastvrije 
omgeving en voorkomen onnodige schade en vermijdbare 
sterfte’.  

 

 Kernwaarden: veilig, gastvrij, open en vernieuwend 
  

  

Missie, visie, kernwaarden  
2013 -2017 



• Polikliniekbezoeken: 454.712 

• Bedden in gebruik: 649 

• Klinische opnamen: 29.559 (excl. Revalidatie) 

• Dagopnames: 25.158 

• Gemiddelde verpleegduur: 5,7 dagen  

• Aantal SEH-bezoeken: 30.960 

• Aantal operatieve ingrepen: 33.703 

• Aantal geboorten: 3.068 

 

• Personeelsleden in loondienst: 4019 (2971 fte) 

- waarvan verpleegkundigen/verzorgenden: 1541 (1107 fte)  

• Medisch specialisten: 248 (221 fte) 

 

• Vrijwilligers: 329 

 

 

 

JBZ in getal: 2016 
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Topklinische zorg, opleiding en onderzoek 

• Het JBZ is sinds1998 lid van de Samenwerkende Topklinische 
opleidingsZiekenhuizen (STZ) 

• STZ ziekenhuizen bieden topklinische zorg en verbinden zich 
opleidingen voor zorgprofessionals, (wetenschappelijk) onderzoek 
en innovatie 

• 1005 studenten in 2016, als volgt verdeeld: 

119 

149 

29 
8 

3 46 

483 

168 

MBO-nursing

HBO-nursing

Specialist Nursing

Master Advanced Nursing Practice

Master Physician Assistant

Other vocational education
programs

Medical Master Students

Medical Residents,including
psychology & beta



Strategie: 2017 – 2025 (in voorbereiding) 

Huidige situatie 

Toekomstige 
situatie 

• Focus op ziekte 

• Behandeling  

(in het ziekenhuis) 

• Het gebouw centraal 

• Standaard aanpak 

• Ziekenhuis - patiëntrelatie 

• Focus op gezondheid 

• Optimalisering van het 

functioneren in het 

dagelijks leven 

• De mens centraal 

• Maatwerk 

• Onderdeel van het 

zorgnetwerk van de 

patiënt 
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   Patiënt 

 
 
 
 
 

Continu leren en verbeteren 

HR-strategie  

Professionals 

Duurzame 
inzetbaarheid 

Dienend leiderschap 

personeelsplanning 



Dank voor uw aandacht!! 

Uit expositie: ‘Met een Knipoog naar Jeroen Bosch’, door kunstenaars met een verstandelijke beperking. 


