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Voorwoord C-CMH

3

Voor de volledige boodschap, kijk hier het voorwoord!

Samenvatting voorwoord

“Uniek is ook dat Defensie zeggenschap en zekerheid heeft over de 
beschikbaarheid van militaire ziekenhuiszorg. Dat is niet alleen 
operationeel gezien van belang, maar ook vanuit het perspectief 
dat militairen door de werkgever in gevaarlijke omstandigheden 
worden gebracht. Daar moet gegarandeerd goede zorg tegenover 
staan omdat dit moreel gezien of vanuit goed werkgeverschap het 
juiste is.” 

“

“

https://mediasite.mindef.nl/MEDIASITE/Play/bfa3894151ef4b6d9a88424ad74f95cd1d


Terugblik op 2021
Resultaten waar we trots op zijn 1

Het Centraal Militair Hospitaal is er voor de 
militair, dus voor u. U zult in alles merken dat het 
CMH een klein en persoonlijk ziekenhuis is, met 
militaire kennis en met tijd en aandacht voor 
de patiënt. Onze specialisten doen er alles aan 
om u niet alleen gezond, maar ook inzetbaar te 

maken en te houden.

1269 opnames op de 
dagbehandeling

2313 ligdagen op 
de verpleegafdeling

1123 operaties -
militairen

186 operaties - 
covid inhaalzorg

15.486 militairen 
geholpen

1654 vaccinaties, 
waarvan 1000 

covid vaccinaties 

Korte inzetten van 4 militaire 
anesthesie medewerkers op IC

Nieuwe long covid poli

Vernieuwde apotheek

Samen met UMCU realiseren 
van procesverbeteringen voor 
uitwisseling burger patiënten 

tussen UMCU en CMH

Inhaalzorg verleend aan bijna 200 
civiele patiënten vanuit het UMCU, 
zoals operatieve ingrepen, verpleging 
op de klinische afdeling voor 24 uurs 

zorg, of een dagbehandeling 

Bijdrage geleverd in het UCMU aan 
de covid zorg

6.
5.
4.
3.
2.
1.“Vandaag heb ik een MRI scan gehad in het AZU/CMH, 

receptie 19. De manier waarop ik ben begeleid was echt 
geweldig. Ik heb last van claustrofobie. Dit hadden de 
medewerkers al in hun voorbereiding opgemerkt en zij 
hebben er echt alles aan gedaan om mij op mijn gemak 

te stellen. Ik wil mijn waardering uitspreken voor hun 
geduld met mij en hun passie. Heel veel dank voor het feit 

dat jullie werken vanuit jullie hart.” 

“
“

“Ik vind de zorg heel 
fijn en persoonlijk. Er 

wordt echt de tijd voor 
je genomen.”

“Goede service. Goede 
uitleg en personeel 
denkt met je mee.”
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Missie en kernwaarden23Missie en kernwaarden

Militair gericht

We begrijpen de 
leefwereld van 

onze patiënt

Betrouwbaar

Op het CMH kan 
je bouwen

Gedreven

Nét een stapje 
verder. Voor de 
patiënt, partner 
en voor elkaar

Het CMH, zorg 
met aandacht. 
Door de best 
mogelijke zorg 
wil het CMH 
militairen zo snel 
mogelijk weer 
inzetbaar maken.

Kwaliteit en veiligheid

Het CMH levert de best mogelijke zorg aan  de 
militairen met als doel het herstel, behoud en de verbetering 
van hun gezondheid én inzetbaarheid.

De afdeling 
Kwaliteit & 
Patiëntveiligheid  
in het CMH staat 
voor continue 
verbeteren in 
een lerende 
organisatie

Om als CMH de best mogelijke zorg aan onze militaire patiën-
ten te blijven bieden, maken we gebruik van de expertise van 
Qualicor. In 2019 is het CMH voor het eerst gecertificeerd door 
deze organisatie, toen nog onder de noemer “NIAZ”. 

Om piekbelasting van het personeel te vermijden zal vanaf 
heden de certificering gebeuren in kleinere stappen (zogehe-
ten “sequentials”), gedurende een periode van 5 jaar. Het CMH 
is één van de eerste zorginstellingen die door Qualicor in 
stappen zal worden beoordeeld. 

In het vierde kwartaal van 2021 had de eerste sequential 
moeten plaatsvinden, deze is echter vertraagd door de COVID 
situatie. Deze eerste stap is uitgevoerd in maart 2022 en was 
gericht op de poliklinieken, radiologie en medicatiebeheer. 
In april 2023 is de volgende sequential en in december 2024 de 
derde. Bij positief advies volgt hercertificering.  

NEN7510 gaat over informatiebeveiliging. Dit is zeker in een 
ziekenhuis waar medische en patiëntgegevens worden 
beheerd en uitgewisseld zeer belangrijk. Door te voldoen aan 
deze NEN7510 normering laat het CMH zien dat er veilig wordt 
omgegaan met patiëntgegevens. 

Naast het borgen van kwaliteitscriteria, vereist de norm NEN 
7510 dat informatiebeveiligingsmaatregelen op controleer-
bare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over 
adequate informatiebeveiliging.

Qualicor – begin hercertificering vertraagd door COVID

NEN7510 behaald na 4-daagse audit
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Organogram

Bureau Beheer

Bureau SAP/VAM

Bureau Infra

Bureau Interne Zaken

Directie CMH

MCMedische Staf 
bestuur

ZPAR

Medische Staf
Cluster 

Poliklinische Zorg

Functiepersoneel

Medisch secretaressen 
en doktersassistenten

Cluster 
Klinische Zorg

OK

Dagverpleging

Verpleegafdeling

Calamiteitenhospitaal

Cluster Medisch 
Facilitaire Dienst

Medicatie Verificatie

Radiologie

Gipskamer

Militaire Bloedbank

Sectie Interne 
Dienstverlening 

en Beheer

Sectie
Bedrijfsvoering

Bureau Bedrijfsvoering 
en Projecten

Directiesecretariaat Sectie IV

Adviseur IV en ICT

Functioneel Beheer 
ZIS

MDW Beheer

Dedicated 
Stafdiensten

P&O

F&C

ZDE

VKAM

04-06-2022

Het Centraal Militair Hospitaal, zorg met aandacht. Door de best 
mogelijke zorg wil het CMH militairen zo snel mogelijk weer 
inzetbaar maken.
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15-06-2022

Bureau Opleidingen

Kwaliteit & 
Patiëntveiligheid
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Medewerkers

Missie en kernwaarden2

Totaal 195 VTE

78,7 VTE man 116,37 VTE vrouw
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Zorg



Zorg 3
Covid-gerelateerde zorg: Calamiteiten Hospitaal (inzet FX)

Het enige calamiteiten hospitaal van Nederland betreft een 
samenwerking tussen het UMCU en het CMH, waarbij beide 
partijen een deel van het nodige personeel leveren. Het 
noodhospitaal kan bij een ramp binnen 30 minuten geopend 
worden. Zo is het in 2019 geopend voor slachtoffers van de 
tramschutter in Utrecht. 

Het CalHosp is ook in 2021 gebruikt om covid patiënten op te 
vangen. In de eerste instantie lag de nadruk op oncologische 
zorg met spoed, dit is na verloop van tijd verbreed met meer 
specialismen.   

Gedurende de eerste, de tweede en derde covid periodes zijn alle 
beschikbare bedden voor een kortere of langere periode bezet 
geweest. Met dank aan de militaire verpleegkundigen (AMV) en 
militaire artsen (AMA) is het mogelijk geweest om deze afdeling 
beschikbaar te hebben. Uit de evaluatie is gebleken dat UMCU en 
Defensie personeel goed hebben kunnen samenwerken en veel 
van elkaar hebben geleerd.

In totaal zijn zo’n 35 
patiënten behandeld  
gedurende de 2e en 
3e covid periodes.

Inhaalslag civiele zorg

“In 2021 heeft het CMH het naastgelegen UMCU ondersteund 
met het werkwerken van zogeheten inhaalzorg. De zorg voor 
militairen blijft prioriteit, op momenten dat het mogelijk is, 
staat het CMH de buren bij.” 

8



Zorg3
“In 2021 heeft het CMH het naastgelegen UMCU ondersteund 
met het werkwerken van zogeheten inhaalzorg. De zorg voor 
militairen blijft prioriteit, op momenten dat het mogelijk is, 
staat het CMH de buren bij.” 

Een paar reacties van civiele patiënten:

“De verpleegkundige zorg, de tijd, aandacht en het vertrouwen 
dat ik ontvangen heb maken dat ik zeer tevreden ben.”

“In het CMH werken enorm kundige, enthousiaste mensen. Die 
veel passie voor het vak uitstralen. Die naast een goed gesprek 
ook kritisch zijn op het herstelproces. De patiënt staat hier écht 
centraal.”

“De komende tijd zal het CMH blijven helpen waar nodig en waar 
mogelijk.”

In mei 2021 is in het CMH een nieuwe polikliniek opgestart om 
in te spelen op de zorgbehoefte van patiënten met langdurige 
covid klachten, zogeheten long covid patiënten. Dit is gebeurd in 
navolging van initiatief vanuit het eerstelijns zorgbedrijf, met als 
doel één doorverwijzing voor alle controles in het CMH, o.a. op 
cardio- en longschade.

Het  onderzoek omvat een longfunctietest (indien nodig gevolg 
door CT scan), een longfoto, een algemeen bloedonderzoek 
i.v.m. het functioneren van de organen, een hartfilmpje en een 
echo. 

Tot op heden heeft het onderzoek niet geleid tot nieuwe 
bevindingen in verband met het hart. Wel klachten met impact 
op de inzetbaarheid, tenminste tijdelijk. Patiënten met zichtbare 
longschade blijven langer onder behandeling. De ervaring leert 
dat de longprestatie na zo’n 6 maanden begint te verbeteren. Met 
name de zuurstof opname is onderhevig aan problemen. 

Om als CMH de best mogelijke zorg aan onze militaire patiënten 
te blijven bieden, maken we gebruik van van Qualicor, een 
organisatie die staat voor kwaliteit in de zorg. In 2019 is het CMH 
voor het eerst gecertificeerd door deze organisatie, toen nog 
onder de noemer “NIAZ”. 

Om piekbelasting van het personeel te vermijden zal vanaf 
heden de certificering gebeuren in kleinere stappen (zogeheten 
“sequentials”), gedurende een periode van 5 jaar.

Long covid polikliniek

Kwaliteitscertificering: QUALICOR

Het onderzoek

De poli heeft in 2021 
in totaal 71 patiënten 
gezien. 
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Zorg3
Het CMH is één van de eerste zorginstellingen die door Qualicor 
in stappen zal worden beoordeeld. 

In het vierde kwartaal van 2021 had de eerste sequential moeten 
plaatsvinden en is deze voorbereid.  Was het uitvoeren van de 
sequential vertraagd door de covid situatie. Deze eerste stap is 
uitgevoerd in maart 2022 en was gericht op de poliklinieken, 
radiologie en medicatiebeheer. In april 2023 is de volgende 
sequential en in december 2024 de derde. Bij positief advies volgt 
hercertificering.  

Onlangs hebben UMCU en CMH uitgesproken samen te willen 
optrekken op het gebied van traumatologie, het gedeelde 
uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers te 
voorkomen bij rampen. 

Om dat doel te bereiken, zullen beide ziekenhuizen samenwerken 
op de punten training, kennisdeling- en ontwikkeling, logistiek 
en operationeel. Dat laatste heeft voornamelijk betrekking 
op de gedeelde Spoedeisende Hulp en het integreren van het 
Calamiteitenhospitaal.

Vooruitzicht 2022

Traumatologie
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Bedrijfsvoering



Bedrijfsvoering4
Kwaliteit en patiëntveiligheid

Het CMH levert 
de best mogelijke 
zorg aan militairen 
met als doel 
herstel, behoud en 
verbetering van 
hun gezondheid én 
inzetbaarheid. 

De afdeling 
Kwaliteit & 
Patiëntveiligheid  
in het CMH staat 
voor continue 
verbeteren in 
een lerende 
organisatie

Bedrijfsvoering gaat over primaire en ondersteunende processen. 
In 2021 zijn er noemenswaardige stappen gezet op het gebied 
van kwaliteit en veiligheid en is de verbouwing van de apotheek 
afgerond. Daarnaast treft u in dit hoofdstuk een samenvatting 
van de kerncijfers van het bedrijf.

Bedrijfsvoering gaat over primaire en ondersteunende processen. 
In 2021 zijn er noemenswaardige stappen gezet op het gebied 
van kwaliteit en veiligheid en is de verbouwing van de apotheek 
afgerond. Daarnaast treft u in dit hoofdstuk een samenvatting 
van de kerncijfers van het bedrijf.

Door te voldoen aan deze NEN7510 normering laat het CMH 
zien dat er veilig wordt omgegaan met patiëntgegevens. Naast 
het borgen van kwaliteitscriteria, vereist de norm NEN7510 dat 
informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze 
zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate 
informatiebeveiliging.

3Missie en kernwaarden

Militair gericht

We begrijpen de 
leefwereld van 

onze patiënt

Betrouwbaar

Op het CMH kan 
je bouwen

Gedreven

Nét een stapje 
verder. Voor de 
patiënt, partner 
en voor elkaar

Het CMH, zorg 
met aandacht. 
Door de best 
mogelijke zorg 
wil het CMH 
militairen zo snel 
mogelijk weer 
inzetbaar maken.

Kwaliteit en veiligheid

Het CMH levert de best mogelijke zorg aan  de 
militairen met als doel het herstel, behoud en de verbetering 
van hun gezondheid én inzetbaarheid.

De afdeling 
Kwaliteit & 
Patiëntveiligheid  
in het CMH staat 
voor continue 
verbeteren in 
een lerende 
organisatie

Om als CMH de best mogelijke zorg aan onze militaire patiën-
ten te blijven bieden, maken we gebruik van de expertise van 
Qualicor. In 2019 is het CMH voor het eerst gecertificeerd door 
deze organisatie, toen nog onder de noemer “NIAZ”. 

Om piekbelasting van het personeel te vermijden zal vanaf 
heden de certificering gebeuren in kleinere stappen (zogehe-
ten “sequentials”), gedurende een periode van 5 jaar. Het CMH 
is één van de eerste zorginstellingen die door Qualicor in 
stappen zal worden beoordeeld. 

In het vierde kwartaal van 2021 had de eerste sequential 
moeten plaatsvinden, deze is echter vertraagd door de COVID 
situatie. Deze eerste stap is uitgevoerd in maart 2022 en was 
gericht op de poliklinieken, radiologie en medicatiebeheer. 
In april 2023 is de volgende sequential en in december 2024 de 
derde. Bij positief advies volgt hercertificering.  

NEN7510 gaat over informatiebeveiliging. Dit is zeker in een 
ziekenhuis waar medische en patiëntgegevens worden 
beheerd en uitgewisseld zeer belangrijk. Door te voldoen aan 
deze NEN7510 normering laat het CMH zien dat er veilig wordt 
omgegaan met patiëntgegevens. 

Naast het borgen van kwaliteitscriteria, vereist de norm NEN 
7510 dat informatiebeveiligingsmaatregelen op controleer-
bare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over 
adequate informatiebeveiliging.

Qualicor – begin hercertificering vertraagd door COVID

NEN7510 behaald na 4-daagse audit
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NEN7510  behaald na 4-daagse audit
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Bedrijfsvoering4
Door te voldoen aan deze NEN7510 normering laat het CMH 
zien dat er veilig wordt omgegaan met patiëntgegevens. Naast 
het borgen van kwaliteitscriteria, vereist de norm NEN7510 dat 
informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze 
zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate 
informatiebeveiliging.

Met 102 meldingen in 2021 is het aantal meldingen weer 
toegenomen t.o.v. vorig jaar. Dit is verklaarbaar door enerzijds 
het herstarten van de zorg na het afschalen hiervan in 2020 t.g.v. 
covid. Tevens is er specifiek meer gemeld op medicatie veiligheid 
doordat er meer aandacht voor gevraagd is binnen de klinieken.

In 2021 betreft de meest opvallende trend de meldingen over het 
niet, of niet tijdig, voorschrijven van de preoperatieve medicatie 
door de Anesthesie. Daarnaast waren er relatief veel meldingen 
over PACS (beeldopslag). De afdeling Radiologie heeft hier acties 
op uitgezet en in 2022 zal een nieuw beeldopslagsysteem worden 
geïmplementeerd.

De apotheek is verbouwd en op 14 december geopend door commandant van 
de DGO, commandeur arts Remco Blom.

Met de verbouwing is de centrale militaire apotheek weer 
toekomstbestendig. De verbouwing van de apotheek is 
gecombineerd met een nieuwe apotheekrobot. Dit is een 
geautomatiseerde opslag- en uitgifte robot die de medicijnen 
voorziet van een etiket en deze via een transportband doorgeeft 
aan de apotheekmedewerker. De oude robot gaf veel storingen 
en was aan vervanging toe.

Huisvesting en verbouwing: vernieuwde apotheek 

VIM (veilig incident melden)
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Kerncijfers5
• 1269 opnames op de dagbehandeling 
• 2313 ligdagen op de verpleegafdeling
• 1123 operaties - militairen
• 186 operaties - covid inhaalzorg (inhalen uitgestelde niet 
               covid-gerelateerde zorg)
• 15.486 militairen geholpen 
• 1654 vaccinaties, waarvan ongeveer duizend covid 
               vaccinaties  

 
Naast de reguliere tweede lijns zorg is het Centraal Militair 
Hospitaal in de medische keten verantwoordelijk voor de opvang 
van militairen die om medische redenen gerepatrieerd moeten 
worden vanuit het buitenland. 

Het repatriëren van patiënten is, ondanks de goed omschreven 
richtlijnen, vaak maatwerk. Zo ook vanwege de regelmatig 
wisselende maatregelen met betrekking tot de covid-19 pandemie.

Behandelingen

Repatriëring

In 2021 zijn 56 
militairen vanuit 
het buitenland 
gerepatrieerd en 
opgenomen in het 
CMH. 

Repatriëren in cijfers
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Kerncijfers5
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Opbrengsten

Lasten

Bijdrage Defensie 9.309.127

Militairenzorg 25.387.030

Overige ontvangsten 1.453.088

Personeel 20.346.821

Afschrijvingen 3.334.242

Bedrijfskosten 12.340.892

Financiële lasten 127.290



Kerncijfers5
Om het Centraal Militair Hospitaal te bestendigen zijn er vanuit 
bedrijfsvoering voor 2022 enkele prioriteiten geïdentificeerd, 
waarbij een nadruk ligt op een toekomstbestendig CMH, met als 
pijlers samenwerking, professionalisering en werving.   

Samenwerking 
Het CMH zal in 2022 inzetten op het intensiveren van de 
samenwerking met het UMCU, 400 geneeskundig bataljon, en de 
andere gezondheidsbedrijven van Defensie. 

Informatietechnologie en management 
Om de genoemde samenwerking te faciliteren en de eigen 
bedrijfsvoering te ondersteunen zal in 2022 uitvoering worden 
gegeven aan de implementatie van HiX en PACS, beide systemen 
om op veilige en efficiënte wijze medische gegevens te delen. De 
invoering verloopt in samenwerking met het UMCU. 

Werving  
Met enige regelmaat worden er vacatures in het CMH gepubliceerd. 
In 2022 zal het vullen van deze vacatures middels werving met 
prioriteit worden behandeld.

Vooruitzicht 2022
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Partners
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Partners6
Samenwerking met partners binnen en buiten Defensie is 
steeds belangrijker voor het CMH. Van het uitwisselen van 
personeel en kennis, tot het verbeteren de samenwerking met 
ketenpartners om de militair de beste zorg te blijven bieden. In 
2021 zijn belangrijkste stappen gezet om deze samenwerking 
verder te intensiveren. Ook is er samengewerkt met andere 
overheidsinstanties. 

In oktober is de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) en het UMC 
Utrecht ondertekend. De belangrijkste wijzigingen betreffen 
de verbreding van de overeenkomst naar alle zorgbedrijven 
van de DGO. Deze uitbreiding maakt nog meer samenwerking 
op bijvoorbeeld het gebied van training, opleiding, praktische 
tewerkstelling en participatie mogelijk. Daarnaast zijn er veel 
bedrijfskundige bepalingen gespecificeerd, van de bescherming 
van persoonsgegevens tot kwaliteit en veiligheid. 

Personen die worden verdacht van het smokkelen van drugs 
in het lichaam, zogeheten “bolletjesslikkers”, kunnen worden 
gevraagd om een lichaamsscan te ondergaan. Net als in 2020 
zijn weer meerdere personen gescand via het CMH. In de praktijk 
bleek ongeveer 1/3de van de verdachten daadwerkelijk drugs in 
het lichaam te dragen.  

UMCU
Op een aantal punten is het plan de samenwerking met het UMCU 
uit te breiden, hieronder een samenvatting van belangrijke 
thema’s in 2021 en 2022. 

Leiderschap 
Op het gebied van leiderschap kunnen beide ziekenhuizen veel 
van elkaar leren; de leiderschapstechnieken uit de Defensie 
wereld zijn uniek en interessant voor het UMCU, terwijl het CMH 
juist kan profiteren van leiderschapstrainingen specifiek gericht 
op gezondheidszorg. Een win-win situatie waar het komende jaar 
uitvoering aan zal worden gegeven. 

Universitair Medisch Centrum Utrecht

1
Inzet: ondersteuning van de strijd tegen internationale 
drugssmokkel

Vooruitzicht 2022

2
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Bredere samenwerking tussen het UMCU en Defensie 
Zoals beschreven in dit jaarverslag, is het UMCU in 2021 opgenomen 
als relatieziekenhuis binnen het Instituut samenwerking 
Defensie en Relatieziekenhuizen, een samenwerkingsverband 
tussen Defensie en 12 civiele ziekenhuizen. Naast bovenstaande 
specifieke thema’s, valt er in bredere zin meer samenwerking te 
verwachten tussen UMCU en DGO. Momenteel wordt er gewerkt 
aan het concretiseren van die samenwerking. Het CMH zal een 
centrale rol spelen. 

Netwerkzorg binnen de DGO
De Defensie gezondheidzorg organisatie (DGO) is als een 
eigen ecosysteem op het gebied van zorg. Een unieke situatie 
die veel kansen biedt, de komende tijd zal de focus liggen op 
het verzilveren van die kansen. Hierbij valt te denken aan het 
opschalen van intramurale zorgtrajecten (opname van langer dan 
24 uur), het voorkomen van ziekte net zo belangrijk maken als 
genezen, en ook het verbreden van de blik; van gezondheid naar 
het welzijn van de militair. Allemaal principes van de zogeheten 
netwerkzorg die in 2022 verder uitgedacht zullen worden. Er 
is daartoe al gestart met werkbezoeken vanuit het CMH aan de 
Eerstelijns Gezondheidszorg bedrijven (EGB), om elkaar steeds 
beter te leren kennen. 

Informeren militaire patiënt 
De Militaire Gezondheidszorg biedt unieke waarde voor 
militairen door onder andere specifieke kennis van de context en 
korte wachttijden. In sommige gevallen lopen militaire patiënten 
die meerwaarde onterecht mis door civiel zorg te gebruiken. In 
samenwerking met een aantal DGO bedrijven zal het CMH in 2022 
aandacht besteden aan het informeren van de militair over het 
zorgaanbod, met een nadruk op de voordelen ten opzichte van 
civiele zorg. 

Nascholing 
Specialisten van het CMH zullen in 2022 weer de gezondheidscentra 
op de kazernes bezoeken. Deze bezoeken staan in het teken van 
de nascholing van collega’s.

Partners6
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Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Continuering inhaalzorg (inhalen 
uitgestelde zorg n.a.v. de pandemie).

NEN7510 behaald na 4-daagse audit
Door te voldoen aan deze NEN7510 
normering laat het CMH zien dat er veilig 
wordt omgegaan met patiëntgegevens.  

Eerste patiënt long covid poli
Het betreft een nieuwe polikliniek 
die is opgestart om in te spelen op de 
zorgbehoefte van patiënten met langdurige 
covid klachten.

Long-covid poli opgestart
Initiatief vanuit de eerste lijn. Start 
vergaderingen januari 21, start poli 
mei 21. Doel is check op cardio en 
longschade, waarna eerstelijns passend 
kan doorverwijzen. Onderzoek omvat 
longfunctietest (indien nodig gevolg 
door CT scan), longfoto, algemeen 
bloedonderzoek i.v.m. functioneren 
organen, hartfilmpje en echo. 

Covid vaccinaties voor medewerkers
Een vaccinatieteam bestaande uit 4 
collega’s zet binnen één week bij alle CMH 
collega’s én risicopatiënten de eerste 
covid-19 vaccinaties.

Augustus

September
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Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
UMCU / CMH
De belangrijkste wijzigingen betreffen de 
verbreding van de scope van de overeenkomst 
naar alle zorgbedrijven van de Defensie 
Gezondheidszorg Organisatie (DGO). Deze 
uitbreiding maakt samenwerking  zoals 
op  het gebied van training, opleiding, 
praktische tewerkstelling en participatie met 
alle zorgbedrijven van de DGO mogelijk.

Oktober

Vernieuwde apotheek geopend 
De verbouwing van de apotheek 
is gecombineerd met een nieuwe 
apotheekrobot. Dankzij de nieuwe 
apotheekrobot kunnen er meer medicijnen 
worden opgeslagen, de capaciteit is 
verhoogd naar 10.000 producten.

Somnoloog
Een neuroloog is gecertificeerd als 
somnoloog – een kwaliteitstitel voor 
bekwaamheid  in slaapgeneeskunde. In het 
CMH worden al jarenpatiënten behandeld 
met klachten van snurken en obstructief 
slaap apneu (OSA). De somnoloog is een 
toevoeging aan een multidisciplinair team 
dat deze patiënten behandeld. 

December

November

Tijdlijn7
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 www.defensie.nl
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