Vastlegging van Horizontaal Toezicht in de Zorg
Bent u bezig met de implementatiefase of met de verantwoordingsfase? Of bent u nog niet
gestart met Horizontaal Toezicht in de Zorg? In elke situatie kunt u gebruik maken van
RollerQoaster voor de vastlegging van Horizontaal Toezicht in de Zorg.
RollerQoaster
In 2019 hebben Qontrol-it en de brancheorganisaties overeenstemming bereikt over het
inzetten van RollerQoaster als landelijke tooling voor Horizontaal Toezicht in de Zorg. Deze
HT-Tooling wordt door zorgverzekeraars kosteloos ter beschikking gesteld aan ziekenhuizen,
universitair medische centra en GGZ-instellingen. RollerQoaster is ontwikkeld door Qontrolit in afstemming met zorgverzekeraars en zorgaanbieders met als doel het faciliteren van de
implementatie, vastlegging en het aantonen van Horizontaal Toezicht in de Zorg.
Waarom RollerQoaster gebruiken?
•
RollerQoaster omvat een gestructureerd werkprogramma waarmee u optimaal wordt
ondersteund bij het concretiseren van uw Control Framework en sluit altijd aan op
meest recente HT-kaders;
•
Vastlegging in RollerQoaster is structureel veel minder bewerkelijk dan vastlegging in
Excel. Alle informatie over de jaren heen wordt opgenomen in 1 tool, dat bevordert
dat informatie snel teruggevonden kan worden en ook voor nieuwe jaren makkelijk
kan worden hergebruikt en borgt goede dossiervorming.
•
RollerQoaster ondersteunt een efficiënt en gestructureerd verantwoordingsproces
zodat op het juiste moment de juiste informatie kan worden opgeleverd.
•
RollerQoaster faciliteert een efficiënte samenwerking tussen zorgaanbieder en
zorgverzekeraar, met een goede export functie en beoordelingsomgeving voor de
zorgverzekeraar:
o Middels een veilige interactieve en eenduidige communicatie over HT-dossier
tussen zorgaanbieder en representerende zorgverzekeraar voorkomt dat
bestanden via de mail uitgewisseld moeten worden;
o Uw zorgverzekeraar heeft zonder extra werkzaamheden toegang tot de door u
opengezette onderdelen van het Control Framework.

Keuzes
Wanneer u start met het vullen van RollerQoaster moet u diverse keuzes maken. Gebruikt u
de landelijke risicolijst als basis, of begint u met een leeg Control Framework? Op welk
niveau legt u de risico’s vast? Maakt u gebruik van de vastlegging van meerdere oorzaken
per risico en koppelt u daar de beheersing aan, of legt u de oorzaken op het risico vast en
koppelt u de beheersing aan de risico’s?
Dit is een greep uit de keuzes die gemaakt moeten worden bij het vullen van RollerQoaster.
Het maken van de keuzes die passen bij uw organisatie is essentieel voor het slagen van de
implementatie van RollerQoaster. Heeft u ondersteuning nodig bij het maken van deze
keuzes? Neem dan contact op met Qontrol-it. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij
het maken van deze keuzes of u in contact brengen met andere zorgaanbieders die deze
keuzes al hebben gemaakt.
Overstappen vanuit Excel
Bent u al begonnen met de vastlegging in Excel en wilt u geen vertraging oplopen of dubbel
werk uitvoeren, maar wilt u wel overstappen naar RollerQoaster om meer structuur en
navolgbaarheid in de vastlegging van Horizontaal Toezicht in de Zorg te verkrijgen? Neem
ook dan contact op met Qontrol-it. Wij kunnen u helpen met de overstap van Excel naar
RollerQoaster op een efficiënte en effectieve manier.
Uitbreidingen
Wanneer u gebruik maakt of wilt maken van RollerQoaster en u loopt tegen beperkingen
aan waardoor RollerQoaster niet optimaal bij uw organisatie past, dan kunt u contact
opnemen met Qontrol-it. Wij hebben periodiek afstemming met een gebruikersgroep die
bestaat uit zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In dit zogeheten gebruikersoverleg worden
ervaringen uitgewisseld en wordt gesproken over mogelijke verbeteringen en uitbreidingen
van RollerQoaster. Deze worden vervolgens met Zorgverzekeraars Nederland afgestemd en
ontwikkeld. U kunt uw wensen bij Qontrol-it melden en deze zullen vervolgens behandeld
worden in het gebruikersoverleg.
Implementatiesessies
Wanneer u graag een uitgebreide toelichting wilt over het gebruik van RollerQoaster, kunt u
zich aanmelden voor één van de implementatiesessies die wij periodiek verzorgen.
Aanmeldingen kunnen ingediend worden via implementatie@qontrol-it.nl
Tips
Heeft u, ondanks bovenstaande, toch redenen waarom RollerQoaster niet past binnen uw
organisatie? Geef dit dan bij ons aan, zodat wij dit kunnen gebruiken als input voor het
verbeteren van onze dienstverlening.
Voor meer informatie ga naar de website van Qontrol-it  www.qontrol-it.nl

