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 Ken het

 proces
Het administratieve zorgproces en het primaire proces zijn niet 
gelijk, maar haken volledig in elkaar. Stimuleer kennis en uitwis-
seling van de processtappen, zeker daar waar de administra-
tieve en ‘in de praktijk’ handeling elkaar raken.

Hoeveel mensen houden zich in uw organisatie bezig met het factu-
reren van zorg? En met het corrigeren van administratieve missers 
van zorgteams? Acht tips om sneller uw nota’s betaald te krijgen. 
Door Rob Janssen, P5COM

2 Open de

 black box
Het administratieproces stopt niet waar de zorg stopt. Het geld 
moet op de bankrekening komen, de financier moet betalen, 
de factuur moet de deur uit, de registratie moet juist zijn en de 
zorg beëindigd. Open de black box aan de achterkant en maak 
zichtbaar wie daar welke stappen in doet.
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 Geef real time

 inzicht
Geef real time inzicht in cruciale missers die grote 
risico’s vormen en die iedereen kunnen overkomen. Een 
directe melding bij een registratie die verkeerd gaat en 
een bijbehorende actie leiden tot sneller effect dan het 
naderhand oplossen.

Sneller uw  
 geld krijgen   
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 Maak ophopingen

 inzichtelijk
In het betaald krijgen van de verleende zorg kunnen zich op verschillende punten voorraden ‘ophopen’; on-
derhandenwerk, afgesloten trajecten die nog niet gefactureerd zijn en facturen die nog niet betaald zijn. Een 
goed inzicht in de aantallen en de bijbehorende bedragen van deze voorraden maakt het geven van de juiste 
aandacht gemakkelijker.

 Geniet van 

 het resultaat
Vergeet niet te genieten van het resultaat van deze inspanningen. Door het primaire en het administratie-
ve proces beter op elkaar af te stemmen, is er simpelweg minder gedoe. Uw liquiditeitspositie is stabiel, 
grote herstelacties niet nodig en professionals kunnen hun werk beter uitvoeren. 

De tekst is geschreven in samenwerking met Michael Bijl, Joost van Gompel en 
Christo Weijs van Novadic-Kentron. 

 Bespreek de 

 kritieke punten 
Richt een frequent terugkerend overlegmoment in waar de belangrijke spelers in het gehele 
proces met elkaar de stand van zaken op de kritieke punten, veel voorkomende registratieve 
fouten en voorraden die te veel oplopen bespreken en tot verbeteracties komen. 

7   Help bij 

 het corvee
Registratie en administratie zijn geen hobby van zorgprofes-
sionals. Voor hen is en blijft dit corvee, iets wat erbij komt. 
Eenmalige aandacht volstaat niet. Blijf ze helpen bij het uitvoeren 
van dit corvee.

4 Leer en

 verbeter
Hoe vaker een administratieve handeling voorkomt, hoe minder kans dat het 
mis gaat. De missers die overblijven, zijn meestal complex. Doorgrond wat er 
mis kan gaan en bepaal wie dit kan oplossen, hoe dat gaat en hoe de misser 
te voorkomen is. Maak duidelijke instructies. 


