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Goede, betaalbare zorg voor iedereen

Betaalbare zorg Toegankelijke 
zorg

Stimuleren van 
innovatie en preventie

Zorg van
goede kwaliteit
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Zorgverzekeraars
en zorgkantoren

VWS

Consumenten-
en patiënten
organisaties

Branche-
organisaties

Toezichthouders

Zorgprofessionals

Bij alles wat we doen, werken we samen:
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De NZa verandert mee met de samenleving…
… daarom anders reguleren en anders bekostigen van zorg

Samenwerking

Zorginnovaties

Sturen op toegevoegde waarde

Preventie

Kwaliteitsstandaarden

4



De NZa verandert mee met de samenleving…
… daarom anders toezicht houden op de zorg

Risico-analyses

Dialoog

Horizontaal toezicht

Vertrouwen

Afspraken vooraf
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Wat doet 
de NZa 

binnen de 
ggz? 

Tarieven

Nieuw 
bekostigings

model

Toezicht op 
toegankelijk

heid

Toezicht op 
correct 

declareren
Toezicht op 

transparantie

Toezicht op 
Goed 

bestuur

Monitor 
contractering

ggz

Zorgfusie
toetsen
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Waarom de overgang naar HT belangrijk is voor de NZa 

Van toezicht ‘aan de achterkant’ naar 
toezicht ‘aan de voorkant

Vanuit vertrouwen en in 
samenwerking

Gebaseerd op afspraken tussen 
zorgverzekeraar en zorgaanbieder
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Dossier correct registreren en declareren msz
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Dossier correct registreren en declareren msz

Onderzoek bij 
een ziekenhuis

Onderzoek bij een 
ziekenhuis

Zelfonderzoeken

Meting GRC 
(self-assessment)

Onderzoek naar 
compliance 
ziekenhuizen

Normbelevings-
onderzoek onder 
medisch specialisten

Horizontaal
Toezicht

Gepaste zorg

2011

2014

2015-2016

2017 - 2020
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De NZa als ketenpartner

De NZa onderschrijft de doelstellingen van horizontaal toezicht

• Eigen verantwoordelijkheid

• Minder administratieve lasten

• Gepaste zorg

Gevolgen voor ons toezicht

• We zijn actief betrokken 

• Toezicht op basis van thema’s, risico’s en casuïstiek. 

• Bewuste fouten of fraude met zorggeld? Dan treden we hard op.
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Ervaringen met HT in de msz

General IT Controls

Representatie zorgverzekeraars

Groeimodel

Aanhaken accountants en artsen

Kopgroep, peloton en achterblijvers

Over- en onderbehandeling

Veranderingen bij de NZa
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Samen werken 
we aan goede en 
betaalbare zorg.
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• Contractafspraken
Innovatie, juiste zorg op juiste plaats

• Huis Transparant op orde
Professionele bedrijfsvoering, goed 
bestuur, compliance 

• Wederzijds vertrouwen
Als basis en als resultaat

Iedereen in Nederland moet erop kunnen 
vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare 
zorg beschikbaar is
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Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
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