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Landelijke stand van zaken



Waar staan we op dit moment?



Stand van zaken (uitvraag juli 2018)

17 34 13 5 5

* In juli 2018 nog 74 ziekenhuizen



Stand van zaken (uitvraag maart 2019*)

12 8 22 23 7
* Totaal 72 ziekenhuizen
Update binnen van 68 ziekenhuizen
Nog geen update binnen van 4 ziekenhuizen



Verwacht overgangsjaar / verantwoordingsjaar
Verwacht overgangsjaar (n = 72)

2017/2018 5

2019 9

2020 39

2021 12

Later dan 2021 7

Verwacht verantwoordingsjaar (n = 68)

2017/2018 5 (zijn al over HT)

2019 3 (2 zijn al over op HT, 1 binnenkort)

2020 35 (gaan dus eind 2019 / begin 2020 over)

2021 17

Later dan 2021 8







Goed is goed genoeg

• Het gaat niet om het systeem, maar om de bedoeling!



Bedoeling van HT (1)



Bedoeling van HT (2)



Goed is goed genoeg

• Horizontaal Toezicht is een groeimodel



Goed is goed genoeg

• Eén ketenverantwoording



Goed is goed genoeg

• Op weg naar proces- en systeemgericht toezicht



HT-Tooling

ü7 pilots: Alrijne Zorggroep, Erasmus MC, LUMC, MC Haaglanden, Noord 
West Ziekenhuisgroep, UMCG en Treant Zorggroep. 

üUitkomst: HT-Tooling wordt kosteloos ter beschikking gesteld.
üGezamenlijk gebruikersoverleg NVZ, ZN, NFU vanuit het landelijk plaZorm.
üZN financiert de ontwikkelkosten tot 1 januari 2021.
üBij 45 instellingen of meer (inclusief ggz) op 1 mei 2020 ook alle kosten 

vergoed van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024.
üEnquête: Van de 72 ziekenhuizen hebben 47 ziekenhuizen aangegeven hier 

gebruik van te willen maken en nog eens 12 ziekenhuizen overwegen dit.





Pilots Gepast Gebruik







Opleidingen



Checklist

üWanneer is goed goed genoeg
üJe moet het vooral doen (lef tonen)
üHT is een proces (manier van werken) en geen product
üKeep it simple
üDelen van ervaringen
üVier deelsuccessen
üNiet alleen focus op Control Framework: Organisade op orde is één van 

belangrijkste winstpunten
üBewust aan de slag gegaan om processen te verbeteren
üAandacht voor Sog Controls
üVerbreding naar andere thema’s (Gepast Gebruik)



info@horizontaaltoezichtzorg.nl
www.horizontaaltoezichtzorg.nl


