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WELKOM



Wat	  moet	  er	  in	  uw	  organisatie	  als	  eerste	  
veranderen	  om	  te	  kunnen	  starten	  met	  

Horizontaal	  Toezicht?



Opening	  door	  het	  ministerie	  van	  VWS

Dr.	  E.	  (Erik)	  Gerritsen,	  Secretaris-‐Generaal	  ministerie	  van	  VWS



Introductie	  Horizontaal	  Toezicht	  Zorg



Interactieve	  paneldiscussie

Mr.	  Y.C.M.T.	  (Yvonne)	  van	  Rooy,	  voorzitter	  NVZ
Mr.	  A.	  (André)	  Rouvoet,	  voorzitter	  ZN
Drs.	  D.W.	  (David)	  Voetelink RA,	  NFU



Ondertekening	  intentieovereenkomst

Mr.	  Y.C.M.T.	  (Yvonne)	  van	  Rooy,	  voorzitter	  NVZ
Mr.	  A.	  (André)	  Rouvoet,	  voorzitter	  ZN

Prof.	  dr.	  E.J.	  (Ernst)	  Kuipers,	  voorzitter	  NFU
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Drs.	  F.	  (Frank)	  Janssen,	  lid	  raad	  van	  bestuur	  Menzis
Drs.	  P.	  (Peter)	  Littooij,	  lid	  raad	  van	  bestuur	  Martini	  Ziekenhuis



René Jansen, Lid Raad van Bestuur NZa

Horizontaal Toezicht Medisch-Specialistische Zorg
De toezichthouder als ketenpartner



|

Waar komen we vandaan, en waar gaan we 
naar toe?

De NZa in beeld1 2017

• Ommelander

• St.	  Antonius
• Auditalert
• Zelfonderzoeken
• Meting	  GRC	  
(self-‐assessment)

• Onderzoek	  naar	  
compliance	  ziekenhuizen
•	  Normbelevingsonderzoek	  
onder	  medisch	  specialisten

•	  Horizontaal	  
Toezicht
•	  Gepaste	  zorg

2011

2014

2015-‐2016

2017	  -‐ 2020
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Wat kunt u verwachten van de NZa als 
ketenpartner?

De NZa in beeld2 2017

De	  NZa onderschrijft	  de	  doelstellingen	  van	  horizontaal	  toezicht

• Gaat	  uit	  van	  de	  eigen	  verantwoordelijkheid	  van	  veldpartijen

• Vermindert	  administratieve	  lasten	  door	  betere	  beheersing

• Helpt	  om	  de	  focus	  te	  verbreden,	  niet	  alleen	  correct	  
registreren	  en	  declareren	  maar	  ook	  gepaste	  zorg

Gevolgen	  voor	  ons	  toezicht

• De	  NZa zal	  actief	  betrokken	  zijn	  in	  het	  vervolgtraject

• Richt	  toezicht	  in	  op	  basis	  van	  thema’s,	  risico’s	  en	  casuïstiek

• Wordt	  er	  gewerkt	  in	  de	  geest	  van	  de	  wet?	  
Dan	  zijn	  we	  terughoudend	  

• Constateren	  we	  ernstige	  fouten	  of	  fraude	  met	  zorggeld?	  Dan	  
treden	  we	  kordaat	  op



|

Wat kunt u doen? 

De NZa in beeld3 2017

• We	  verwachten	  dat	  de	  zorginstelling investeert	  in	  
compliance.	  In	  2020	  is	  80%	  van	  de	  ziekenhuizen	  ingericht	  
op	  Horizontaal	  Toezicht

• De	  zorgverzekeraarmaakt	  afspraken	  met	  de	  
zorginstelling	  zodat	  de	  zorgverzekeraar	  hierop	  (stevig)	  
kan	  steunen	  voor	  zijn	  controletaak

• Gezamenlijk	  werken	  aan	  de	  doorontwikkeling	  van	  het	  
(instap)model

Kortom:	  Samen	  aan	  de	  slag,	  
in	  het	  belang	  van	  patiënt	  en	  
verzekerde!
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Drs.	  D.W.	  (David)	  Voetelink RA,	  lid	  raad	  van	  bestuur	  Erasmus	  MC
Drs.	  K.	  (Kees)	  Hamster	  RA	  RC,	  lid	  raad	  van	  bestuur	  Coöperatie	  VGZ	  UA


