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Activiteitenverslag Stimezo Groningen 2019 
Behorende bij aanvraag subsidievaststelling 2019 
 
 
Stimezo Groningen is een eerste trimester abortuskliniek gevestigd in Groningen en 
heeft een vergunning conform de Wafz om abortusbehandelingen tot 13 weken uit te 
voeren. Daarnaast worden ook sterilisaties bij mannen (vasotomie) uitgevoerd.  
 
 
Verrichtingen 2019 (Wlz) 
 
Type verrichting  Aangevraagd 

aantal 
Uitgevoerd 
aantal 

Eerste trimester behandelingen zonder 
prostaglandine  

600 579 

Eerste trimester behandeling met 
prostaglandine 

650 693 

Consulten (consult geen behandeling) 275 282 
 

Toelichting verschillen 
Er is sprake van een lichte toename in 2019 m.b.t. het aantal uitgevoerde 
behandelingen.  
 
 
Overige verrichtingen 2019 
 
Type verrichting Aantal 
Eerste trimester behandelingen (niet- Wlz) 21 
Consult, geen behandeling (niet- Wlz) 4 
Vasotomie (sterilisatie mannen) 21 

 
 
 
Beschrijving van de aan subsidie verbonden verplichtingen 
 
- De administratie is overzichtelijk, controleerbaar en doelmatig ingericht.  
- De registratie van het aantal verrichtingen wordt tijdig bijgehouden en is up to date.  
- Abortusbehandelingen worden alleen bekostigd vanuit de subsidie indien deze 
worden uitgevoerd bij personen die overeenkomstig de Wlz zijn verzekerd. 
- De roerende en onroerende zaken en wettelijke aansprakelijkheden zijn afdoende 
verzekerd. 
- De uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten worden op verantwoorde wijze 
bestuurd, conform de Code Goed Bestuur 
- De benodigde middelen voor de uitvoeringen van gesubsidieerde activiteiten wordt 
op verantwoorde wijze beheerd. 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 



 

Uitgevoerde activiteiten Stimezo Groningen in 2019 
vanuit meerjarenbeleidsplan 2019-2021 
 
 Leiderschap 

In 2018 is de organisatiestructuur geëvalueerd. Dit heeft geleid tot 
aanpassingen in de organisatiestructuur. De wijzigingen zijn weergegeven in een 
organogram, welke in 2019 is vastgesteld. 
 

 Strategie en beleid 
In 2019 heeft de driejaarlijkse Beleidsdag plaatsgevonden waarbij medewerkers 
betrokken worden bij de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2019-2021. 
Daarnaast is er uitgebreid aandacht besteed aan de wijzigingen in de 
organisatiestructuur. 
 
Stimezo Groningen heeft de mogelijkheden om sedatie/narcose aan te bieden 
onderzocht en besloten om in 2019 nog geen anesthesist in te zetten omdat er 
in het veld nog veel onduidelijk is m.b.t. de minimale eisen en de financiering.  
 
De directeur-bestuurder van Stimezo Groningen was gedurende een deel van het 
jaar 2019 voorzitter van StiSAN (Stichting Samenwerkende Abortusklinieken 
Nederland). 
 

 Management van medewerkers 
In 2016 zijn een aantal werkgroepen gevormd, waarin een aantal 
beleidsthema’s verder uitgewerkt worden. Het doel is om medewerkers meer te 
betrekken bij de implementatie van beleid. Deze werkgroepen zijn in 2019 
gecontinueerd en sluiten aan bij de hoofdthema’s uit het meerjarenbeleidsplan 
2019-2021.  
 

 Management van middelen 
In 2017 is beleid opgesteld met betrekking tot de aanschaf en ingebruikname, 
het gebruik en de afvoer van medische hulpmiddelen, in lijn met het Convenant 
voor de veilige toepassing van medische technologie. In 2018 hebben een 
aantal medewerkers de tweedaagse NEN- cursus Convenant voor de veilige 
toepassing van medische technologie gevolgd. Ook in 2019 is de Convenant voor 
veilige toepassing van medische technologie toegepast m.b.t. aanschaf en 
ingebruikname, het gebruik en de afvoer van medische hulpmiddelen. 
 

 Managen van processen 
De implementatie van de aanvullende kwaliteitsindicatoren is pas gestart eind 
2017 omdat de kwaliteitsindicatoren van NGvA nog niet vastgesteld waren. In 
2018 zijn deze alsnog geïmplementeerd en in 2019 is het eerste (volledige) jaar 
dat alle aanvullende kwaliteitsindicatoren van het NGvA als kwaliteitsinstrument 
konden worden ingezet. 

 
Huisvesting 
In 2019 hebben de laatste fases van de verbouwing op de eerste verdieping 
plaatsgevonden. De entree, wachtruimte en spreekkamers hebben een up-to-date 
uitstraling gekregen en de inrichting sluit beter aan bij de processen. Zo is 
bijvoorbeeld de wachtruimte vergroot omdat cliënten wegens nieuwe medische 
inzichten tussentijds moeten wachten. 
 
 


