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Wie zijn wij?

• Anaïs Dufour
• Jeroen Bosch Ziekenhuis

• Petra van de Voorde
• LUMC



Wie zijn jullie?

• Waar werk je?
1. GGZ-instelling
2. Zorgverzekeraar
3. Overig 



Wie zijn jullie?

• Waar sta je met HT?
1. Al over op HT…
2. Druk bezig met implementatie…
3. Nog niet begonnen…



Wie zijn jullie?

• Hoe vaak ben je bezig met HT?
1. Dagelijks
2. Wekelijks
3. Minder 



Horizontaal Toezicht per 2020 | JBZ & CZ 





Op weg naar Horizontaal Toezicht 

2015 
Pilot “Horizontale 
samenwerking” 
met CZ | Proces 
polikliniekbezoek

2016
Relatie opbouwen, 
vertrouwen  
Meekijken tijdens 
HIX implementatie 

2017
Besluit om over te 
gaan op HT  
Betrokken bij 
landelijke 
ontwikkelingen 

2018
Instapmodel  
Gewoon beginnen

2019
Assurance type I
Over op HT

Herstructurering 
zorgadministratie | 
Nieuwe functies 

Handreiking o.b.v. 
stimuleringsregeling

Go-live EPD | 
Chipsoft HIX

Bronregistratie
Integraal 
risicomanagement

Grip op productie



HT per 2020 | planning JBZ & CZ 



HT per 2020 | JBZ aanpak 

• Uitgangspunt: focus op bronregistratie. 
• Eerste, tweede en derde lijn vertegenwoordigd in projectstructuur.

• Samenwerking Medische staf, F&C, Functioneel beheer.
• Verbetering in regulier proces, verantwoording in projectvorm.

Samenwerking met 
CZ
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Voordelen HT 
Wat levert het ons op?

• Inzicht in en vastlegging van registratieprocessen incl. risico’s en beheersmaatregelen

• Focus op procesverbetering met het primair proces | Verminderen regeldruk
• Verbetering en vereenvoudiging processen & eenduidige toepassing regelgeving
• Duurzame investeringen i.r.t. zorgkosten verantwoording

• Goede relatie met representerende zorgverzekeraar 

• Minder correcties door verbeterde inrichting van HIX en aanleverende systemen
• Eerder zekerheid over de omzet | Verbeteren is leuker dan corrigeren
• Klanttevredenheid | Juiste afhandeling van nota

• Groter risicobewustzijn van de organisatie helpt bij eerder signaleren nieuwe risico’s

• Vanaf 2020 geen handreiking en achteraf controles meer 



Horizontaal toezicht: LUMC en Zorg & Zekerheid

• HT als onvermijdelijke toekomst
• Bundeling reeds lopende verbetertrajecten
• Borgen ‘risico denken’
• Z&Z uitgenodigd
• Processen leren kennen
• Maandelijks overleg
• Meeloopdagen
• Intentieverklaring



Horizontaal toezicht: Succesfactoren

• Samen
• Korte lijntjes
• Tot stand brengen vertrouwen
• Capaciteit en brede betrokkenheid
• Investeren in personeel



Horizontaal toezicht: wat heeft het ons gebracht?

• Inzicht in risico’s
• Zorgadministratie in control
• In één keer goed; minder rework
• Keten denken
• Verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de bron
• Eén verzekeraar in representatie



Horizontaal toezicht: vervolg

• Aantonen werking 
- Rol 2e lijn
- Rol 3e lijn
- Controleplan, kwartaalrapportage

• Gefundeerd vertrouwen geeft mogelijkheid tot discussie over regels, 
registraties, zinnige zorg

• Verdere verbeteringen vanuit huidig kader
• Aandacht voor volledigheid van declareren
• Door HT minder werk in jaarrekeningcontrole 
• Registratie aan de bron



In gesprek met elkaar en de ziekenhuizen 



DRAAGVLAK
“Horizontaal toezicht is het feestje van de zorgadministratie”



Implementatie HT | Draagvlak



ADMINISTRATIEVE LASTEN
“Horizontaal toezicht kost minder tijd dan de Handreiking”



Control Framework | Goed genoeg?



REPRESENTATIE

“Binnen HT beoordelen twee verschillende zorgverzekeraars 
samen de werkzaamheden van de zorgaanbieder”



Toetsing door ZV | Representatie 



OPLEIDING

“Voor horizontaal toezicht moet de hele organisatie 
leren risico’s te herkennen”



Opleiding | Risicodenken  



RISICOMANAGEMENT

“Het doel van risicomanagement is het wegnemen van alle 
risico’s”



Risicomanagement | Afweging



RISICOPRIORITERING 

“Risicoprioritering is een onderhandeling met de 
representerend verzekeraar”



Hoe gevaarlijk is de weg……
...en hoe vaak steek je over?



BEHEERSMAATREGELEN
“Toegangsbeveiliging & Wijzigingenbeheer is belegd bij ICT”



TOEREIKENDHEID 
BEHEERSMAATREGELEN

“Om te voorkomen dat de beheersmaatregelen niet 
toereikend zijn, voegen we er zo veel mogelijk toe aan het 
control framework” 



Niet toereikende beheersmaatregel



NIET FUNCTIONERENDE 
BEHEERSMAATREGELEN 

“Als beheersmaatregelen niet hebben gewerkt, valt een zorgaanbieder 
buiten HT” 



Beheersmaatregel niet effectief | 
Aanvullende werkzaamheden



Wat ga je morgen (anders) doen?


