
Uitnodiging

Bestuurlijk netwerkdiner 
Horizontaal Toezicht Zorg
Opening door Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport

DATUM  
Maandag 8 april 2019

TIJD 

17.00 – 20.30 uur (inloop vanaf 16.30 uur)

LOCATIE 

Slot Zeist

GENODIGDEN 
Bestuurders van zorgverzekeraars, 
ziekenhuizen, umc’s en stakeholders

AANMELDEN 

info@horizontaaltoezichtzorg.nl

www.horizontaaltoezichtzorg.nl
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Geachte genodigde,

De implementatie van Horizontaal Toezicht is in volle gang. Na de aftrap in april 2017 
zijn we inmiddels twee jaar goed op weg. Vertegenwoordigers van ziekenhuizen, umc’s, 
zorgverzekeraars, NZa en anderen werken hard aan de implementatie van Horizontaal 
Toezicht in alle ziekenhuizen, op basis van landelijk opgestelde HT-producten.  

Gezamenlijke verantwoording
Horizontaal Toezicht steunt op wederzijds begrip en vertrouwen. In plaats van controle 
achteraf, wordt correct registreren en declareren aan de voorkant in de processen geborgd. 
Het toezicht op de rechtmatigheid van zorguitgaven wordt hierdoor niet alleen efficiënter, 
maar ook effectiever. Horizontaal Toezicht leidt immers tot één gezamenlijke
verantwoording voor de gehele keten en richt zich op de risico’s die daadwerkelijk voor de 
instelling van toepassing zijn. In de komende jaren wordt bekeken hoe Horizontaal Toezicht 
verder kan worden uitgebreid met Gepast Gebruik van Zorg.

Bestuurlijk netwerkdiner
Twee jaar na de aftrap willen we met elkaar bespreken in hoeverre onze ambities zijn 
gerealiseerd en wat er eventueel nog aan extra inspanning moet worden geleverd.
U wordt van harte uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren tijdens het bestuurlijk 
netwerkdiner. Deze bijeenkomst wordt geopend door Bruno Bruins, minister voor Medische 
Zorg en Sport. Gedurende de avond zijn er diverse sprekers die hun ervaringen vanuit de 
praktijk delen.

Aanmelden
U kunt zich vóór 1 maart aanmelden via info@horizontaaltoezichtzorg.nl. Voor meer 
informatie neemt u contact op met Cornelis Jan Diepeveen, via 06 20 52 38 64.

Met vriendelijke groet, 

www.horizontaaltoezichtzorg.nl

Drs. A.P.W. (Ad) Melkert, 

voorzitter Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuizen

Mr. A. (André) Rouvoet, 

voorzitter Zorgverzekeraars 

Nederland

Prof. dr. W.J.M. (Willy) Spaan, 

voorzitter Nederlandse 

Federatie van UMC’s
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