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Finale 'Do the right thing'
Er verandert veel in de verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen werken hard
aan de uitvoering van het kwaliteitskader, waarin is vastgelegd waaraan
goede verpleeghuiszorg moet voldoen. De minister heeft daarvoor
kwaliteitsgelden ter beschikking gesteld. De Nederlandse Zorgautoriteit
(Nza) houdt toezicht op de juiste besteding van de kwaliteitsgelden. Maar
over hoe we dat doen lijkt onduidelijkheid te bestaan.
Zo publiceerde de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) op 10 juli 2019 op
de NBA-website het nieuwsbericht 'COPRO roept op tot een doelmatige
zorgketen'. COPRO schrijft daarin over de beperkingen die vanuit een
rechtmatigheidsgedachte bij de verdeling en verantwoording van de
kwaliteitsgelden in de langdurige zorg zouden worden opgelegd. Rechtmatigheid
houdt in dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Het is niet aan ketenpartijen
om te bepalen of van wet- en regelgeving afgeweken mag worden, of om deze te
wijzigen. Die taak is voorbehouden aan de wetgever.
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Ons toezicht
Daarnaast wordt in het nieuwsbericht de rol van de NZa beperkt uitgelegd. In het
stelsel is de NZa als toezichthouder benoemd. Onze taak richt zich naast
verantwoording over de besteding van zorggelden ook op de rechtmatige en
doelmatige uitvoering van de Wlz.
Deze rol vullen wij in door toezicht te houden op onder andere de Wlzuitvoerders en zorgkantoren. Bij ons toezicht op het kwaliteitskader richten wij
ons onder andere op hoe de afspraken tussen de zorgaanbieder en het
zorgkantoor tot stand komen, en in hoeverre het zorgkantoor afspraken maakt
die daadwerkelijk bijdragen aan doelmatige zorg.

Regie
De regie over de inzet van de door de minister beschikbaar gestelde
kwaliteitsgelden is belegd bij de zorgkantoren. In ons toezicht sluiten wij hierop
aan. Dit houdt in dat de NZa geen partij is in de afspraken tussen zorgaanbieders
en zorgkantoren inzake het kwaliteitskader.
Het is de verantwoordelijkheid van de zorgkantoren en de zorgaanbieders
gezamenlijk om tot een passende en transparante wijze van verantwoorden van
deze publieke middelen te komen. In het nieuwsbericht van COPRO zien wij veel
zaken waarvan wij het belang onderkennen, zoals de oproep tot doelmatige zorg
en het belang van de keten als geheel.

Rol accountants
Wij zijn nieuwsgierig naar de voorstellen van COPRO om vanuit een macroeconomische gedachte invulling te geven aan de verantwoording van
kwaliteitsgelden en de rol die de accountants hierbij voor zichzelf voor ogen
hebben. Wij zullen deze discussie dan ook verder op inhoud bespreken met
COPRO.

Verplichte PE
2019 voor
openbaar
accountant en
accountant in
business: fraude.
Heeft u zich al
ingeschreven?
24 september 2019,
Meerdere locaties,
oa Molenhoek
€ 395.00 | PE 6
Auxilium
adviesgroep



Inkomstenbelasti
ng Rijksbegroting
2020
26 september 2019,
Van der Valk Hotel
Vianen
€ 230.00 | PE 3
RB College



Excel 2013 / 365
voor Financials
7 oktober 2019,
Postilion Hotel
Bunnik
€ 1595.00 | PE 18
Alex van Groningen



Praktijkopleiding
AA MKB

Contact

Thema's 



De NZa staat voor goede en betaalbare zorg voor alle Nederlanders. Daar hoort
een transparante verantwoording over zorgkosten bij.
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Jeroen Straten en Rianne Vulto
Jeroen Straten en Rianne Vulto zijn beleidsmedewerkers bij de
Nederlandse Zorgautoriteit en betrokken bij het toezicht op de
Wlz-uitvoerders.
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EY: Winst zorgsector daalt, inzet
zzp'ers hoger dan ooit
De winst van de zorgsector daalde in 2018 met 0,1
procentpunt naar 1,6 procent, terwijl de winst het jaar
daarvoor nog met 0,8 procentpunt steeg. De daling wordt
vooral veroorzaakt door een verdere toename van verzuim
en verloop. Dat blijkt uit de EY Barometer Nederlandse
Gezondheidszorg 2019. 

x0
NIEUWS

02 september 2019

GGZ-sector doet forse stap terug in
resultaat
Ondanks een flinke omzetstijging (+4,1 procent) en meer
cliënten (+11,0 procent) zijn de financiële resultaten van de
GGZ-sector in 2018 flink verslechterd. Het gezamenlijk
behaalde nettoresultaat daalde ten opzichte van 2017 met
maar liefst 65 procent tot 38 miljoen euro. 
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Kamervragen over rol accountant bij
misstanden Privazorg
Kamerlid Slootweg (CDA) en Kerstens (PvdA) hebben
kritische vragen gesteld aan de minister van VWS en de
staatssecretaris van Financiën over de rol van Grant
Thornton bij financiële misstanden rondom zorgorganisatie
Privazorg. De NBA heeft inmiddels gesproken met
betrokken partijen en dringt aan op nader onderzoek. 
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Privéstress vaak oorzaak van
ziekteverzuim
Ruim zes op de tien werknemers (64 procent) die in de
afgelopen vijf jaar verstek lieten gaan op het werk, deed dat
door problemen in de privésfeer. 
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'Zorgprofessionals vrezen meer
faillissementen'
69 procent van de zorgprofessionals denkt dat er in de
komende jaren nog meer Nederlandse ziekenhuizen failliet
zullen gaan. 
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