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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  
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Procesgericht denken stimuleren 
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Stappenplan 

- Meer inzicht per stap uit het Control Framework in 
werkzaamheden die zorgaanbieder, representerend 
zorgverzekeraar en 2e zorgverzekeraar uit voert.  
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Publicatie voorbeelden risicoprioritering 
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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 
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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.  
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Restrisico’s 

Risico Beheersmaatregelen Restrisico 

Een IC behandeldag 
wordt op een niet IC 
afdeling 
geregistreerd 

In het ZIS is ingebouwd dat 
een IC behandeldag alleen op 
een IC afdeling geregistreerd 
kan worden. 

Laag 

Het is niet toegestaan 
om een parallel zorg- 
en/of subtraject te 
openen voor het 
zelfde specialisme 
terwijl er geen sprake 
is van een nieuwe 
eigen zorgvraag met 
diagnosestelling en 
behandeling 

Opleiden van 
zorgprofessionals in de 
regelgeving rondom het 
openen van een DBC-
zorgproduct 

Midden / 
Hoog 

Compenserende 
gegevensgerichte 
maatregelen 
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Impactanalyse 

Risico Beheersmaatregelen Restrisico 

Een IC behandeldag 
wordt op een niet IC 
afdeling geregistreerd 

In het ZIS is ingebouwd dat 
een IC behandeldag alleen op 
een IC afdeling geregistreerd 
kan worden. 

Laag 

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

eventuele vervolgwerkzaamheden 
2. Zorgaanbieder stemt impactanalyse af met 

zorgverzekeraar.  



21-11-2018 10 

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 


