
Regiobijeenkomst
Horizontaal Toezicht



Programma

13.30 Opening

13.40 Implementatie HT bij BRAVIS

14.20 Representatie

14.30 Inleiding op Control Framework 2.0

14.45 Vooruitblik vanuit het Landelijk Platform

15.00 Pauze

15.15 Workshops

16.15 Pauze

16.30 Plenaire bespreking workshops

16.45 Afsluitend woord 

17.00 Einde programma 



Openingswoord
Paul Wilms – directeur 
beheer divisie zorg



Ontwikkeling naar HT

2020

2017

2016

2014

2015
• St. Antonius

• Audit Alert NBA

• Altrecht GGZ

• Onderzoek compliance 

ziekenhuizen

Horizontaal Toezicht 

• Bestuurlijk akkoord HT 

• Congres HT

• Aanwijzingen Nza

• 100 individuele 

achterafcontroles

• Zelfonderzoeken 

2012-2013 MSZ

• Gethematiseerde 

achterafcontroles

• Zelfonderzoeken MSZ 

en GGZ

• Ontwikkeling en pilots 

Horizontaal Toezicht

• Versnelling op 

Horizontaal Toezicht 

MSZ en GGZ

• Afbouwen 

zelfonderzoeken

• Automatisering 



BRAVIS & cVGZ
Arjan Willemse & Linda Otten



HT implementatie
Bij BRAVIS

• Creëren van draagvlak

• Projectorganisatie

• Stand van zaken

• Werkafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder

• Hoe gaat dat dan in de praktijk?

• Instapmodel

• Risicoanalyse



Draagvlak
Bij BRAVIS

• Businesscase 

• Visiedocument en fasering

• Presentatie voor RvB en RvT en besluit voor HT



Projectorganisatie 
Bij BRAVIS

Werkgroepen

Stuurgroep

PRSADI GITC Communicatie Daily Auditing



Stand van zaken
Bij BRAVIS

• Fase D – stap 4 bepalen beheersmaatregelen

• Vanaf 1 januari 2019 verantwoorden wij ons ziekenhuis en ZBC 
middels HT.



Werkafspraken

• Contactpersonen

• Locatie

• Vergadercyclus

• Duidelijke afspraken/actiepunten

• Voorbereiding

• Aantoonbaarheid

• Planning



Instapmodel
Inventarisatie en scores toekennen

• Waar staan we en hoe onderbouwen we dit?

• Per categorie en subcategorie hebben we een score 
toegekend.

• Hoe nemen we onze zorgverzekeraar hierin mee?

1. Delen van ons ingevuld en tekstueel toegelicht 
instapmodel

2. Vragen ontvangen van VGZ

3. Totaal presentatie voorbereid



Instapmodel
Totaal presentatie 

van 2 uur met als onderwerpen o.a:

• Bravis organisatie

• Planning & Control cyclus

• Informatievoorziening (intern/extern)

• PRSADI

• Daily auditting

• Externe assurance



Risicoanalyse

• Eigen risicomatrix als basis en uitgebreid met:

• Risico’s van de landelijke risicolijst

• Risicoclassificatie

• Objectief beoordelingskader

• Omzetstromen







Risicoanalyse

• Eigen tegenlezers

• Overruling

• Controle door de zorgverzekeraar



Lessons learned

• Voorloper zijn is soms lastig, maar geeft ook veel kansen

• Schrijven is schrappen

• Eigen mensen





Representatie
Kim van Rootselaar



Verzekeraars moeten kwalitatief onderbouwen hoe aan de 

nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidseisen is voldaan

Accountantsprotocol verantwoordingen ZVW



Kwalitatieve onderbouwing 97% nauwkeurigheid met 

95% betrouwbaarheid

• Zorgaanbieders dienen declaraties 
in via de portal van VECOZO. Hier 
vinden technische controles plaats 
op de ingediende nota.

Technische controles VECOZO / Grouper

• Zorgverzekeraars voeren formele controles 
uit middels systeemcontroles. Onrechtmatige 
declaraties  worden afgekeurd en retour 
gezonden naar de zorgaanbieder.

Systeemcontroles Zorgverzekeraars

• Zorgaanbieders verantwoorden zich over 
rechtmatigheidrisico’s middels het zelfonderzoek 
(Handreiking).

Handreiking zelfonderzoek

• Zorgverzekeraars voeren achteraf controles uit op 
rechtmatigheidrisico’s.Materiële controles

• Zorgverzekeraars onderzoeken signalen op mogelijke onrechtmatigheid 
(bijvoorbeeld vanuit klachten van verzekerden, of vanuit aandachtspunten 
vanuit toezichthouders).

Signalenproces

• Zorgverzekeraars blijven 
ervoor verantwoordelijk om 
eigen data continue  te blijven 
monitoren op mogelijke 
onrechtmatige declaraties.

Continue monitoring

Risico’s op onrechtmatige declaraties

HT vervangt de HR en achteraf-

controles op het gebied van correct 

registreren en declareren

Representatie



€

€

Huidige situatie

Horizontaal Toezicht

0% 100%

80% 20%

Verschuiving in controlefocus



Deskundigheidsvereisten personeel verzekeraars

Dossiervoering representerende verzekeraar

2e verzekeraar op Go/ no Go momenten

COS 3000 Verklaring accountant

Representatiewerkgroep (signalen en casuïstiek)

Eindrapportage inzichtelijk voor alle verzekeraars

(Joint) Audit op het proces

Kwaliteitswaarborgen HT



Kwaliteitswaarborgen HT

Nadere uitwerking 
representatieproces HT

Werkprogramma 
representatie

Format Topmemo

COS 3000 
verklaring

Standaardbeschrijving 
opdrachtformulering

(Joint) 
Audit

Controleprotocol 
voor COS4400 

opdracht

Etc. 

Etc. 

Nadere uitwerking representatieproces HT



De rol van de representerende zorgverzekeraar per stap 
uitgewerkt. 

De rol van de 2e verzekeraar per stap uitgewerkt.

De bijbehorende documentatie en vastleggingen per stap 
uitgewerkt op hoofdlijnen.

Verdere verdieping op onderwerpen nog noodzakelijk. Dit gaat met 
name over hoe we zaken vastleggen en aantoonbaar maken.

Nadere uitwerking representatieproces HT





Control Framework
Rianne Poels



Control Framework 2.0
31 oktober 2018



5-11-2018 29

Even voorstellen

- Senior Internal Auditor bij het Radboudumc

- Voorzitter Werkgroep Verantwoording van HT (deelname UMC’s, 
ziekenhuizen, zorgverzekeraars en NZa aan deze werkgroep) 

- Betrokken als docent bij de opleiding Horizontaal Toezicht Zorg 



5-11-2018 30

Procesgericht denken stimuleren



5-11-2018 31

Stappenplan

- Meer inzicht per stap uit het Control Framework in 
werkzaamheden die zorgaanbieder, representerend 
zorgverzekeraar en 2e zorgverzekeraar uit voert. 



5-11-2018 32

Publicatie voorbeelden risicoprioritering



5-11-2018 33

Soorten beheersmaatregelen

Soorten beheersmaatregelen

- Handmatige controle: beheersmaatregel buiten het systeem om 

- IT-dependent control: beheersmaatregel waarbij gebruik wordt gemaakt van 
lijstwerk uit systemen

- Application control: beheersmaatregel ingebouwd in het systeem

- Soft control: beheersmaatregel die ingrijpt op het persoonlijk functioneren 
van medewerkers



5-11-2018 34

Bestaan en werking beheersmaatregelen

- Handmatige controles en IT dependent controls: Uitvoering lijncontrole om 
vast te stellen of beheersmaatregel daadwerkelijk bestaat. Toetsing werking 
via een data-analyse en/of deelwaarnemingen. 

- Application control: Beoordeling of geprogrammeerde controle op de juiste 
wijze is ingebouwd in het systeem. 

- Soft control: Moeilijk om aan te tonen. 



5-11-2018 35

Restrisico’s

Compenserende 
gegevensgerichte 
maatregelen



5-11-2018 36

Impactanalyse

Uitvoering impactanalyse:
1. Zorgaanbieder bepaalt a.h.v. impact de 

eventuele vervolgwerkzaamheden
2. Zorgaanbieder stemt impactanalyse af met 

zorgverzekeraar. 



5-11-2018 37

Impactanalyse – nieuw risico

Control Framework

Risico

Risico hoog/midden:         
1. Uitvoering impact-analyse                        
2. Afhankelijk van omvang 
overlegt de zorgaanbieder aan 
de zorgverzekeraar de vervolg 
werkzaamheden           



info@horizontaaltoezichtzorg.nl
www.horizontaaltoezichtzorg.nl



Vooruitblik
Cornelis Jan Diepeveen



Regiobijeenkomst HT
VGZ Eindhoven

31 oktober 2018

NVZ, ZN, NFU
- Cornelis Jan Diepeveen -



Stand van Zaken (najaar 2017)

39 15 4 5 2

Geen info: 9



Stand van Zaken (voorjaar 2018)

17 34 13 5 5



Verwacht overgangsjaar









Doorontwikkeling

• Representatie

• IT General Controls

• Beoordeling van beheersmaatregelen & Assurance









Pilots Gepast Gebruik





Opleidingen





info@horizontaaltoezichtzorg.nl
www.horizontaaltoezichtzorg.nl



Pauze
Na de pauze starten de 

workshops



Workshops 
terugblik



Afsluitend woord
Kees Hamster – CFO Raad 
van Bestuur



Afsluitende borrel
Goede reis naar huis!


