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Groeimodel

Binnen HT is afgesproken dat bij eventuele fouten in de registraties en declaraties 
de systemen en processen worden aangepast zodat het in de toekomst correct is. 
De fouten worden niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd.  Wat is uw 
verwachting?
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Binnen HT is afgesproken dat bij eventuele fouten in de registraties en declaraties 
de systemen en processen worden aangepast zodat het in de toekomst correct is. 
De fouten worden niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd.  Wat is uw 
verwachting?

a. Het vergt veel inspanning maar levert ook veel op voor zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. Er is voldoende draagvlak om dit op deze manier te doen.

b. Het hangt af van het vertrouwen tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieder. 
Sommigen zullen hier makkelijk afspraken over maken, bij anderen wordt dit 
een lastig proces. 

c. Alle partijen zijn zich ervan bewust dat er altijd voortschrijdende inzichten en 
ervaringen zullen zijn. Het is dan ook logisch om zo toekomstgericht te gaan 
werken. 

d. Dit gaat niet lukken omdat zorgverzekeraars met deze wijze teveel risico 
moeten dragen van incorrecte registraties. 
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Een belangrijk aspect van HT is om fouten toekomstgericht op te lossen. 

Wat moet hierbij de rol van de NZa zijn?
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Groeimodel
Een belangrijk aspect van HT is om fouten toekomstgericht op te lossen. 

Wat moet hierbij de rol van de NZa zijn?

a. De NZa moet bij opzettelijke fraude een boete opleggen en de 
registraties met terugwerkende kracht laten corrigeren. 

b. De NZa moet, in overleg met de zorgverzekeraars, risicoanalyses 
maken en de resultaten terugkoppelen aan zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars zodat die het samen oplossen

c. De NZa speelt geen rol bij het opsporen en verbeteren van fouten in 
HT

d. De NZa moet onafhankelijk van zorgverzekeraars, onderzoek doen 
gebaseerd op meldingen, signalen en data-analyse en bevindingen 
terugleggen bij de zorgaanbieders. Deze moeten eventuele problemen 
naar de toekomst toe oplossen. 9
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Gepast Gebruik

Gepast gebruik van zorg betreft de vraag of de zorg is geleverd volgens 
de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en of de verzekerde 
‘redelijkerwijs is aangewezen’ op de zorg.
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Gepast gebruik van zorg betreft de vraag of de zorg is geleverd volgens 
de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en of de verzekerde 
‘redelijkerwijs is aangewezen’ op de zorg.

a. Gepast gebruik wordt al geborgd in de processen van de 
zorgaanbieder. HT voegt daarin niet zo veel toe.

b. De borging van gepast gebruik in HT geeft gepast gebruik van zorg 
een goede stimulans.

c. Er is meer informatie nodig over wat gepast gebruik van zorg nu 
precies inhoudt.

d. Gepast gebruik laat zich niet in regels vatten. De zorgverlener is 
vanuit zijn of haar professie de primair aangewezene om te bepalen 
of zorg gepast is of niet.

12



Gepast Gebruik

Gepast gebruik van zorg betreft de vraag of de zorg is geleverd volgens 
de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en of de verzekerde 
‘redelijkerwijs is aangewezen’ op de zorg.

a. Gepast gebruik wordt al geborgd in de processen van de 
zorgaanbieder. HT voegt daarin niet zo veel toe.

b. De borging van gepast gebruik in HT geeft gepast gebruik 
van zorg een goede stimulans.

c. Er is meer informatie nodig over wat gepast gebruik van zorg nu 
precies inhoudt.

d. Gepast gebruik laat zich niet in regels vatten. De zorgverlener is 
vanuit zijn of haar professie de primair aangewezene om te bepalen 
of zorg gepast is of niet.

13



Gepast Gebruik

Wat zou de rol van de zorgverzekeraar moeten zijn rondom 
gepast gebruik?
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Gepast Gebruik

Wat zou de rol van de zorgverzekeraar moeten zijn rondom 
gepast gebruik?

a. De zorgverzekeraar zou meer op de professie van de 
beroepsgroep moeten kunnen vertrouwen.

b. De zorgverzekeraar moet vooral in de zorginkoop aandacht 
hebben voor gepast gebruik van zorg

c. De zorgverzekeraar zal het gesprek moeten aanknopen met 
de zorgaanbieder over opvallende patronen in zijn 
declaratiedata.

d. De zorgverzekeraar moet niet alleen oog hebben voor 
zorgaanbieders die in hoge zin afwijken van de benchmark, 
maar ook die een onderconsumptie vertonen. Dat zou kunnen 
wijzen op het onthouden van zorg aan verzekerden die daar 
wel recht op hebben. 15
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Kopgroep, peloton en achterblijvers
Zorgverzekeraars en zorgaanbieder hebben de gezamenlijke 
ambitie om per 2022 50% van de Zvw-omzet te verantwoorden op 
basis Horizontaal Toezicht. 

Welke zorgaanbieders zouden wel en welke niet mee 
moeten doen aan HT? 
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basis Horizontaal Toezicht. 

Welke zorgaanbieders zouden wel en welke niet mee 
moeten doen aan HT? 

a. Het is goed voor de sector als er zoveel mogelijk ggz-
aanbieders meedoen aan HT.

b. Iedere ggz-aanbieder moet zelf overwegen of de overgang 
naar HT voor deze aanbieder logisch is. 

c. De beslissing van een aanbieder om over te gaan naar HT 
moet worden genomen gezamenlijk met de zorgverzekeraars 
aangezien het voor de zorgverzekeraar ook veel werk is. 

d. De overgang HT kost heel veel moeite (geld en tijd). Alleen de 
grootste ggz-aanbieders moeten overgaan op HT. 18
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Kopgroep, peloton en achterblijvers

Stelling 2: Komende jaren zal een deel van de ggz-aanbieders 
overgaan op HT. Een deel zal niet overgaan op HT. 

Waar moet de NZa zich op richten? 
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Kopgroep, peloton en achterblijvers

Stelling 2: Komende jaren zal een deel van de ggz-aanbieders 
overgaan op HT. Een deel zal niet overgaan op HT. 

Waar moet de NZa zich op richten? 
a. Op alle ggz-aanbieders waarover meldingen en signalen 

binnenkomen en waar het risico is op incorrecte registratie en 
declaraties.

b. Vooral op de grotere ggz-aanbieders; deze doen weliswaar 
(meestal) mee in HT, maar vanwege de grootte spelen deze 
een grotere rol bij het betaalbaar houden van de zorg.

c. Alleen op de ggz-aanbieders die niet meedoen in HT en dat ook 
niet van plan zijn.

d. De NZa moet samen met de zorgverzekeraars kijken naar een 
combinatie van factoren: meldingen, signalen en hoe HT is 
samenwerking met de zorgverzekeraar loopt.
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Representatiemodel

Binnen HT werken de zorgverzekeraars volgens een 
representatiemodel met een eerste representerende 
zorgverzekeraar die rechtstreeks aanspreekpunt is voor de 
zorgaanbieder en een 2e zorgverzekeraar die vooral het proces en 
de afspraken bewaakt.
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Binnen HT werken de zorgverzekeraars volgens een 
representatiemodel met een eerste representerende 
zorgverzekeraar die rechtstreeks aanspreekpunt is voor de 
zorgaanbieder en een 2e zorgverzekeraar die vooral het proces en 
de afspraken bewaakt.

a. Het representatiemodel werkt goed, ik merk of verwacht geen 
problemen.

b. Ik ben blij met het representatiemodel, omdat anders alle 
zorgverzekeraars mee zouden moeten kijken.

c. Als de werking van het representatiemodel niet verbetert, is 
dat een belangrijk knelpunt binnen HT

d. Het representatiemodel zorgt voor veel discussie omdat twee 
zorgverzekeraars meekijken, die niet altijd op één lijn zitten
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Representatiemodel

Wat zou de rol van de 2e zorgverzekeraar moeten zijn?
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Representatiemodel

Wat zou de rol van de 2e zorgverzekeraar moeten zijn?

a. De tweede zorgverzekeraar zou inhoudelijk mee moeten kijken 
naar het HT proces. Anders kan hij zijn verantwoordelijkheid 
niet dragen.

b. De rol is vooral die van procesbewaker. De inhoudelijke 
toetsing vindt al plaats door de eerste zorgverzekeraar.

c. De 2e zorgverzekeraar moet vroeg in het proces meekijken, 
anders vertraagt het proces te veel aan de achterkant.

d. In geval van verschil van mening met de 1ste zorgverzekeraar 
zouden zowel de 1ste als 2e zorgverzekeraar wat water bij de 
wijn moeten doen.
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Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
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