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Zorgfinanciering ‘van zorgenkind naar grip op de zaak’  
 
Marktwerking en transities in zorgfinanciering veroorzaken voor belanghebbende partijen veel 
onduidelijkheden. Zowel voor cliënten/patiënten als zorgorganisaties bieden de vernieuwingen en 
veranderingen kansen op betere zorg en ruimte voor nieuwe initiatieven. De praktijk leert echter dat het 
spoorboekje vaak onduidelijk is. 
 
Zorgadviseurs.nl ondersteunt zorgorganisaties om zicht, inzicht en doorzicht te krijgen op de nieuwe 
verhoudingen en financieringsstromen. Thema’s waarbij we de helpende hand bieden zijn: zorg-/keten 
financiering, zorglogisitiek/zorgprogrammering voor zowel cure als care, het verdienmodel en de 
businesscase (van kostprijs naar tarief). Het doel hierbij is transparantie in zorgaanbod en 
zorgdienstverlening en het effect zichtbaar te maken van zorginspanningen naar enerzijds cliënt-/patiënt en 
anderzijds naar zorgverzekeraars en gemeenten.  
 
Wij ondersteunen o.a. in trajecten onderstaande financieringsvelden: 

- Zorgverzekeringwet  
- Wet Langdurige Zorg (voormalig AWBZ) 
- Jeugdwet 
- WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
- Participatie wet (voormalig WSW, Wajong en WWB) 

 
Een praktijkvoorbeeld van ondersteuning vanuit een ziekenhuis; 
Ziekenhuizen op zoek naar gezonde financiering van de zorg. Raden van Bestuur laten zich te gemakkelijk 
door zorgverzekeraars verleiden tot het accepteren van lump sum financiering voor het ziekenhuis, om 
reden dat een deugdelijke begroting op basis van volume x kostprijs van geleverde zorg (DOT’s en DBC’s) 
vaak lastig lijkt. De zorgverzekeraars behalen een dubbel voordeel en laten daarmee de verzekerde en het 
ziekenhuis in de kou staan. Via lump sum financiering hebben de zorgverzekeraars de kosten voor 
verzekerden tegen een vast bedrag afgekocht. Het ziekenhuis moet het maar doen met het 
overeengekomen bedrag. Ten tweede proberen de zorgverzekeraars op deze wijze van hun zorgplicht af te 
komen voor kosten van dure medicijnen en van dure behandelingen. Wij helpen ziekenhuisdirecties graag 
om dit probleem inzichtelijk te maken vanuit de inhoud en effectief op te lossen. Kortom grip op de zaak. 
 
Meer weten? Bel Rien Kooijman voor een afspraak. 
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