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Agenda

• Voorstellen

• Financiering in de ziekenhuiszorg

• Dienstverlening CashCure
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Even voorstellen

3Samenwerkende partijen



Zorgfinanciering
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Zorgfinanciering
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Zorgfinanciering

6Zorgmarkt



Ziekenhuisfinanciering

7DBC systematiek ziekenhuizen

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)

Het geheel van activiteiten, van ziekenhuis en medisch specialist, voortvloeiend 
uit de zorgvraag waarmee de patiënt de specialist in het ziekenhuis consulteert.



Ziekenhuisfinanciering

8DBC systematiek ziekenhuizen

Het ontstaan van een zorgproduct (DBC )



Ziekenhuisfinanciering
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Benodigd werkkapitaal 
gemiddeld ziekenhuis (omzet 100 mln.)
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Diagnose stellen
en verrichting 
produceren

DBC afsluiten Factureren

Onderhanden 
(1-120 dagen)

€ 18 mln. (18%)

Betaling 
ontvangen

Nog te facturen 
(1-2 weken)
€ 2,9 mln.

Debiteuren 
(2-4 weken)
€ 6,7 mln.

Liquide

Bevoorschotting
gemiddeld 75% van OHW

€ 13,6 mln. 
(56% totaal omzet)

Via bank gefinancierd
Norm: 34%

€ 8,3 M

Benodigd werkkapitaal
€ 10,7 M

Crediteuren
€ 3,3 M

Eigen vermogen
10%

€ 2,4 M



Zorgfraude of te ingewikkeld 
systeem
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Liquiditeitspositie 
ziekenhuizen in gevaar
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Stakeholders zijn op zoek 
naar zekerheden
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• betrouwbare waardering van activa (OHW+NTF+DEB)

• goede informatievoorziening (minder risico op uitstaande gelden)

• inzicht in netto posities zorgverzekeraars (verrekeningsmogelijkheden)
Banken/financiers

• betrouwbare bepaling OHW positie 

• inzicht in uitputting contracten

• rechtmatigheid en doelmatigheid facturen
Zorgverzekeraars

• inzicht in factuur en gevolgen voor eigen risicoPatiënten

• grip op registratie-, declaratie- en facturatieprocessen

• betrouwbare informatievoorziening

• stabiele geldstroom
Ziekenhuizen



Oplossing CashCure
• Dienstverlening CashCure:

• Sturing op kwaliteit bronregistratie, implementatie wet- en regelgeving

• Betrouwbare waardering van onderhanden werk positie

• Inrichten facturatiesysteem en uitvoeren facturering

• Debiteurenbeheer en incasso afhandeling

• Informatievoorziening aan ziekenhuizen ten behoeve van het verlagen van het 
werkkapitaal

• Informatieverstrekking over verstuurde nota’s aan patiënten 

• Namens ziekenhuizen sluiten van bevoorschottingscontracten met zorgverzekeraars 

• Namens ziekenhuizen sluiten van financieringscontracten met banken

• Dienstverlening wordt ondersteund door uniek 
geïntegreerd ICT platform: de CashCure Monitor
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Overzicht integratie met ZIS
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Controles

DOT & Registratiecontroles

Eigen beleid controles

NZa richtlijnen

Declaraties

Declareren & Retouren

Onderhanden Werk 
Declaratie

Facturatie/ Debiteurenbeheer

Factureren & Incasso

Herinnering, betaalregeling

CashCure Monitor Management (tbv zkh, bank, zv)

Schadelast & Omzet

COV OHWDIS
Bronregistratie

Patiëntadministratie

TBI administratie

ZIS

Kwaliteitscyclus

• Actielijsten retour

• Oplossingen

• Indicatoren

• Adviesdiensten

Onderhanden werk Rapportages & Exports

Debiteurenbeheer

Zorgverzekeraars

Vecozo

Simulatie & Prognose

Patiënten

Verwijsadministratie

Specialistlijsten

Patiëntportaal

DBC Services

Afletteren

Crediteren

Aansluit-

controles

Datavalidatie

Dataverrijking

BankETL

Handels-

debiteuren

CashCure Monitor

Contractbeheer



Registratiecontrole
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Facturatie zorgverzekeraars
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Order2Cash
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 Vormt de basis voor het cashmanagement van het 
ziekenhuis:
• Versturen van facturen naar patiënten en zorginstellingen
• Verwerken van betalingen of incasso’s

⁻ Geautomatiseerd inlezen ontvangsten

⁻ Oplossen puzzelbetalingen

• Uitvoeren debiteurenbeheer
⁻ Registreren contactmomenten

⁻ Inzicht in openstaande posten (ook zorgverzekeraars)

⁻ Aanmaningen en incassoprocessen

⁻ Terugbetalingen teveel ontvangen posten

• Opstellen en verwerken betalingsregelingen
• Doorgeven mutaties aan de boekhouding ziekenhuis



Order2Cash
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Order2Cash
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Order2Cash
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Order2Cash
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Order2Cash
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Order2Cash
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Vragen?
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Contact

Mirjam Scholtens-Betten
mirjam.scholtens@cashcure.nl

06-48379827

Han van de Haar, Manager FP&C IJsselmeerziekenhuizen
h.van.de.haar@mcgroep.com

06-39231652


