
Themabijeenkomst
Goede zorg. Bewezen én betaald
Horizontaal toezicht: van controle naar vertrouwen
Workshop: naar een zorgsecretariaat dat in control is

Woensdag 31 oktober 
2018
Novadic-Kentron in Vught



Themabijeenkomst
Goede zorg. Bewezen én betaald

Deelnemers
Teammanagers en senior medewerkers 
zorgadministratie/-secretariaat 

De opbrengst
Doe inspiratie op over actuele onderwerpen 
Krijg concrete handvatten om aan de slag te gaan
Ontmoet collega’s van andere organisaties

Details
Woensdag 31 oktober 2018, van 08:00-11:00u
Hoofdkantoor Novadic-Kentron
Hogedwarsstraat 3, Vught

Partners

Programma
Inloop vanaf 8:00u, met ontbijt

Vanaf 8:45u:

1. De bedoeling van compliance en hoe je 
deze bedoeling realiseert.

2. Casuïstiek verkennen: NK vertelt over de 
ontwikkeling van de zorgadministratie

3. Actieve workshop met alle deelnemers

Afsluiting rond 11:00u



Uitdaging

Professionals in de zorg willen liever behandelen dan 
registreren en controleren. Zorgverzekeraars willen 
zinnige zorg en verantwoording daarover. Horizontaal 
Toezicht brengt die twee bij elkaar door van controle 
naar vertrouwen te gaan. Maar hoe ga je zo’n traject in?

Uitgangspunten

• First time right registratie aan de bron

• Minder controle door goede processen 

Aanpak

• Werk planmatig, via een risicomatrix en instapmodel 

• Richt three lines of defence in en verbeter deze

• Breng de zorgprofessionalcultuur en de 
systeemwereld bij elkaar

Horizontaal toezicht:  van controle naar vertrouwen

Bejegening



Uitdaging

Door slechte registratie en door gebrekkige 
administratie, lekt er in veel GGZ-organisaties geld 
weg. Hoe kun je je administratie verbeteren?

Uitgangspunten

• Minder fouten maken

• Sneller factureren

Aanpak

• Richt heldere werkprocessen in

• Maak sturingsinformatie en seintjes beschikbaar 

• Voer prestatie-overleggen in 

Workshop
Een zorgsecretariaat dat in control is

Bejegening



Het resultaat: Adequate zorgprocessen, een gezonde 
financiële basis en minimale administratieve lasten.
• Betere registratie aan de bron

• Belang van goede administratie 
helder voor zorgverleners

• Leuker administratief proces

• Minder fouten in 
afgesloten DBC’s

• Minder risico en herstelwerk 
door minder fouten in 
openstaande DBC’s

• Afname 
onderhandenwerkvoorraad



Wilt u de volgende stap 
zetten in goede, bewezen 

én betaalde zorg?

Schrijf u dan in 
bij Rob Janssen.

mailto:r.janssen@p5com.eu


Rob Janssen
M A N A G I N G  C O N S U L T A N T

‘Stem je primaire en je 
administratieve proces op elkaar 
af, deel kennis en inzichten, stuur 

serieus op een geolied proces 
en geniet van het resultaat: 

minder gedoe’

r.janssen@p5com.eu
+316 835 93 427



www.p5com.eu +31 35 531 00 62 info@p5com.eu


