
Themabijeenkomst
Goede (GGZ) 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



Programma
Deelnemers
Directeuren, 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

8:45u Opening van de ochtend

welkomstwoord door Rogier Eijsink van NK

en opening door Rob Janssen van P5COM

9:05u Horizontaal Toezicht: wat is dat nou?

door Ernst Cysouw van P5COM

9:30u Actieve workshop: Waar staat ‘jouw’ 
zorgadministratie

inleiding door Michael Bijl van NK

10:45u Afsluiting en reflectie

11:00u Prettige verdere voortzetting van vandaag



Horizontaal Toezicht betekent dat 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars:

• gezamenlijk zorgen voor een juiste 
besteding van huidige en toekomstige 
zorguitgaven;

• gezamenlijk invulling geven aan de 
maatschappelijke verantwoording over deze 
uitgaven;

• gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en 
tijdige manier zekerheid creëren over deze 
uitgaven naar alle ketenpartijen

Horizontaal Toezicht: het roer moet om



Horizontaal Toezicht gaat over het aantoonbaar 
op orde hebben van de organisatie:

• de interne beheersing is aantoonbaar 
en inzichtelijk voor de representerende 
zorgverzekeraar 

én 

• registraties en declaraties gaan in één 
keer goed.

Het gaat er om dat zorgverlener en -financier 
op elkaar vertrouwen



Huidige situatie:

• Controles achteraf

• Materiële controles door financiers

• Interne regelgeving en compliance

• Hoge accountantskosten

• Zelfonderzoeken

• Terugbetalingen

Nieuwe situatie:

• Juiste applicaties en systemen

• Een deugdelijk control framework

• Registratie aan de bron en in één keer goed

• Verlichting administratieve lasten

• Wederzijds vertrouwen in juiste 
verantwoording en besteding van 
zorgkosten

Oud versus Nieuw



Ambitie 2022

Vertrouwen als basis

Administratieve lasten 
aanzienlijk verminderd

Bedrijfsvoering op orde

Direct inzicht in 
zorguitgaven

Gepast gebruik van zorg

Veel intensieve en kostbare controles kunnen 
worden geëlimineerd.

Controles die voorheen na betaling werden 
uitgevoerd zijn vervangen door goede afspraken en 
beheersing aan de voorkant van de proces

Registraties vinden ‘First time right’ plaats.

Samenwerking In de hele keten van verantwoording 
leidt tot veel eerder inzicht in de zorguitgaven.

Transparantie over Gepast Gebruik van zorg is 
toegenomen.



Hoe te komen tot Horizontaal Toezicht

Verkennen Inventariseren Verbeteren Implementeren Verantwoorden

Afweging maken 
op basis van 
businesscase 
(0 – 1 maand)

Toetsing van 
geschiktheid 
op basis van 
instapmodel 
(1 – 2 maanden)

Verbetertraject 
n.a.v. bevindingen 
instapmodel 
(1 – 12 maanden)

Invoering Control 
Framework & 
Horizontaal Toezicht 
in de praktijk 
beoefenen 
(12 – 24 maanden)

Verantwoording op 
basis van aantoonbaar 
werkzaam en effectief 
Horizontaal Toezicht

De overgang naar Horizontaal Toezicht gaat fasegewijs. Deze fases zijn processtappen en 
wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan kan een volgende fase worden ingezet. 



De ontwikkeling van ‘mijn’ ZA
Novadic-Kentron

Herstelwerk

Procesverbeteringen

Volwaardig lid van het 
zorgteam

Positionering in de 
organisatie

Specialist(en) met 
kennis en kunde

Effect: minder uitval, 
meer opbrengst

Effect: trotse, betere 
medewerkers



NK heeft sinds medio 2017 de 
facturatie zodanig georganiseerd 
dat 80% of meer binnen twee 
weken gefactureerd is aan de 
zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeraars eisen in 
meerdere mate snelle facturatie: 
in 2019 binnen 1 maand.

Snelheid van factureren



Rob Janssen

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

Meer weten? 

Hulp nodig?

Keertje sparren?

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



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


